Círculo-Bíblico em Família – 19 a 25 de
setembro de 2021
“É Cristo que vive em mim”. (Gl 5, 13)
I – Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a
oração e a meditação. Se possível, tenha
presente uma vela acesa, um Crucifixo e uma
imagem de Nossa Senhora. Procure colocar em
destaque a Palavra de Deus.

pessoa a “sair de si mesma” e a “voltar-se para o
próximo”, em nome de Cristo.
Animador: O Senhor que, em Jesus Cristo e
pela ação do Espírito Santo, nos convida à
comunhão e à paz, pela atenção e obediência à
Sua Palavra, esteja convosco.
Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, em
Jesus Cristo e pela Graça do Espírito Santo, nos
reúne em torno de sua Palavra de Vida!
Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre
nós, para que possamos acolher em nossos
corações a mensagem de amor da Santíssima
Trindade, revelada em Sua Palavra de Vida e de
Comunhão, e que nos convoca à participação no
Reino de Justiça, de Paz e de Amor, rezando:

Animador: cantemos juntos:
1. Quero levar esta Bíblia, / ir cantando em
procissão, / ir feliz como quem leva / a luz do
céu em sua mão!
Ergo bem alto esta Bíblia: / ei-la entre nós e o
bom Deus! / É bênção que à terra desce, / é
prece que sobe aos céus!
2. Quero beijar esta Bíblia, / como beijo sempre,
sim! / Mão de Pai que abençoa / e Mãe
sorrindo para mim!

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos
vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus,
que instruíste os corações dos vossos fiéis, com
a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas; segundo o mesmo
Espírito e gozemos da sua consolação. Por
Cristo Senhor Nosso. Amém

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Irmãos e irmãs, no mês de setembro
a Igreja do Brasil celebra o Livro da Palavra de
Deus: a Bíblia Sagrada. Neste Livro Sagrado
estão contidos os relatos das experiências
pessoais e comunitárias que o povo fez com seu
Deus.
Leitor 1: Neste ano de 2021 – a partir do tema:
“pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl
3,28c) – meditamos sobre a Carta de São Paulo
aos Gálatas; que conclama os cristãos à
liberdade que nos propõe o Evangelho.
Leitor 2: Os fiéis da Comunidade dos Gálatas
são convidados a superar as divisões
“escravo/livre”, “homem/mulher”, “judeu/pagão”
para serem um só Corpo de Cristo.
Leitor 1: Nesta perspectiva, São Paulo lembralhes que a liberdade proposta pelo Evangelho de
Nosso Senhor Jesus Cristo não deve ser
confundida com um “tudo posso de forma
irresponsável”; uma vez que esta liberdade
esbarra na liberdade de outro.
Leitor 2: Mais correto, portanto, é viver a
liberdade a partir da Fonte mesma da Liberdade:
Cristo Jesus. Na prática do Amor encontra-se o
imperativo de “viver para servir”. O que leva a

II – Escuta à Palavra de Deus (Gl 5, 13-14)
Animador: Cantemos juntos:

É como a chuva que lava, / é como o fogo
que arrasa. / Tua Palavra
é assim, / não passa por mim sem deixar um
sinal. (bis)
Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas:
5,13De

fato, irmãos, vocês foram chamados para
a liberdade. Mas, que a liberdade não sirva de
pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do
amor; ponham-se a serviço uns dos outros.
14Pois a Lei toda está completa num só
mandamento: “amar o próximo como a si
mesmo”. Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

Animador: rezemos, meditemos, aprofundemos
esta Palavra de nossa Salvação. Primeiro,
façamos silêncio. Depois, podemos repetir uma
palavra ou uma frase (versículo) que mais nos
tocou. Em seguida, podemos partilhar o que essa
Palavra nos fez pensar.
Algumas Pistas para a Reflexão:
● O chamado à liberdade que nos faz o
Evangelho não deve ser confundido com
autorização para a libertinagem: o “poder fazer
qualquer coisa irresponsavelmente”;
● A realização plena da liberdade cristã está no
serviço ao próximo, que se define como “amor”.
Os gálatas são convidados a deixarem de ser
escravos das circunstâncias terrenas e a
tornarem-se livres no serviço aos irmãos;
● Sinto-me escravo das circunstâncias que me
rodeiam (condição social, prestígio, dinheiro,
cultura)? Sinto-me irmão dos demais e coloco-me
na perspectiva do servir? Como compreendo a
liberdade proposta pelo Evangelho?
III – Oração Conclusiva
Animador: Reunidos em torno da Palavra de
Deus, que ilumina a nossa vida e a vida de
nossa Comunidade de Fé, rezemos juntos:
Todos: Pai Nosso.... Ave Maria.... Glória ao Pai...
Animador: Estivemos e permaneceremos
unidos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo.
Todos: Amém!
Canto:

Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo
lugar. (bis)
1. Na cultura, na história, vamos expressar,
/ levando a Palavra de Deus em todo lugar.
Vamos lá!
2. Com o negro e com o índio, vamos
louvar / e, com toda a comunidade, vamos
festejar. Vamos lá!
3. O Evangelho é a Palavra que Deus Pai
proclamou. / Só Ele é o Caminho, Verdade,
Vida e Amor. Vamos lá!
4. Juventude, caminho aberto, vamos
construir / fraternidade, renovação, vamos
transmitir. Vamos lá!
5. Na cultura popular, vamos catequizar, /
celebrando fé e vida em todo lugar. Vamos
lá!

6. Com o pandeiro e com a viola, vamos
cantar, / animando a nossa luta em todo
lugar. Vamos lá!

IV – Campanha
participar?

“Paz

e

Pão”.

Vamos

Leitor 1: O Vigário para Ação Social, Pe. Kelder
Brandão, ressalta o quão necessário é ajudar
aqueles que nos estendem a mão, por isso
surgiu a iniciativa dessa Campanha permanente
na Arquidiocese. “Essa Campanha pretende ser
permanente, para que aconteça a
transformação dessa realidade. É uma meta a
ser alcançada a longo prazo, que não se limita à
coleta de distribuição de alimentos, mas que
promova a ação social”.
Leitor 2: Uma das formas de participar é
colaborar com a Campanha “Tive Fome.
ADOTE uma família. Doe R$100,00 (cem Reais)
por 12 meses e socorra os irmãos em situação
de risco social.
Saiba como em www.pazepao.com.br.
COLABORE!

