Círculo-Bíblico em Família – 26 de setembro
a 02 de outubro de 2021
“Que eu nunca me vanglorie, a não ser na
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo”. (Gl 6, 14)
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.

Animador: cantemos juntos:
Chegou a hora da alegria, / vamos ouvir esta
Palavra que nos guia. (2x)
1. Tua Palavra vem chegando bem veloz, / por
todo canto hoje se escuta a tua voz. (bis)
2. O mandamento de meu Deus é retidão, / é luz
nos olhos e prazer no coração. (bis)
3. Esta é a Palavra da certeza e da justiça, / que
nos liberta da opressão e da cobiça. (bis)
4. Bendita seja esta Palavra do Senhor, / mel
saboroso e alimento para o amor. (bis)

comunidades sobre o perigo de desvirtuar o
Evangelho. Propõe aos fiéis a fé em Jesus Cristo
Crucificado e o retorno ao Verdadeiro Evangelho
e à prática da igualdade, da unidade e do amor.
Essa é a síntese do que estudamos neste mês
de setembro: mês da Bíblia.
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:
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, neste mês de
setembro do 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 1: As comunidades da Galácia receberam
Paulo em situação de enfermidade. Essa
acolhida fez nascer o cristianismo na região e
estreitou os laços de amizade entre Paulo e os
fiéis dessas comunidades (cf. Gl 4,15).
Leitor 2: Pelo Batismo, a Boa Nova foi acolhida
com alegria. O Evangelho propõe-lhes igualdade,
liberdade e irmandade; tornando-os livres em
Cristo Jesus.
Leitor 1: Mais tarde, alguns cristãos de tendência
judaizante, propõem aos Gálatas o retorno às
práticas judaicas. Os Gálatas recém-convertidos
estavam a ponto de abandonar o Evangelho da
Liberdade para recaírem na escravidão fria e
estéril da Lei.
Leitor 2: Paulo, cheio de zelo e de amor pelas
comunidades da Galácia, – em carta – alerta as

II – Escuta à Palavra de Deus (Gl 6, 14-18)
Animador: Cantemos juntos:

Palavras de salvação / somente o céu tem
pra dar, / por isso meu coração / se abre
para escutar.
Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas:
6,14Quanto

a mim, que eu nunca me vanglorie, a
não ser na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Por meio dele, o mundo está crucificado para
mim, e eu para o mundo. 15Pois nem a

circuncisão nem a incircuncisão valem nada, e
sim a nova criatura. 16E a todos os que seguem
esta regra, que a paz e a misericórdia estejam
sobre eles e sobre o Israel de Deus. 17De agora
em diante, ninguém mais me crie dificuldades.
Porque trago em meu corpo as marcas de Jesus.
18Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém.
Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

3. Nossa fé se fundamenta / na palavra dos
apóstolos. / João, Mateus, Marcos e Lucas
/ transmitiram essa fé.
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito, / vinde nos
iluminar. / A Palavra que nos salva / nós
queremos conservar.

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:
● Paulo segue a lei do amor e se orgulha da Cruz
de Nosso Senhor Jesus Cristo;
● Em contraposição à marca da lei (circuncisão),
Paulo mostra que em seu ser estão as marcas de
Jesus Cristo;
● O que aprendi neste mês da Bíblia ao meditar
e estudar a Carta de São Paulo aos Gálatas?
Sinto-me preparado para viver na liberdade
proposta pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo? Consigo lembrar-me do lema deste mês
da Bíblia?
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:

Toda Bíblia é comunicação / de um Deus
amor, de um Deus irmão. / É feliz quem
crê na revelação, / quem tem Deus no
coração.
1. Jesus Cristo é a Palavra, / pura imagem
de Deus Pai. / Ele é vida e verdade, / a
suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram / a vontade
do Senhor. / Precisamos ser profetas / para
o mundo ser melhor.

IV – Campanha
participar?

“Paz

e

Pão”.

Vamos

Leitor 1: Outras ações solidárias destinaram
parte de suas arrecadações à Campanha Paz e
Pão, como a Sociedade Brasileira de
Cardiologia – ES (SBC solidária), a Sociedade
Capixaba de Oftalmologia (De Olho na Fome), a
ADUFES e a CUT-ES, com a participação de
diversos sindicatos de trabalhadores.
Recentemente também o Poder Judiciário, OAB,
Ordem dos Advogados do Brasil; Amages,
Associação dos Magistrados do Espírito Santo e
o Sindijudiciário, entraram na Campanha,
motivando e arrecadando alimentos em postos
de atendimento (fóruns) e colocando um drive
thru em frente ao Fórum na Cidade Alta em
Vitória.
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!

