
Círculo-Bíblico em Família –10 a 16 de 

outubro de 2021 

“Sereis minhas testemunhas até os extremos 

da terra”. (At 1, 8) 

 

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: 

 

1. Todo dia eu encontro muita gente / que vai, 

que vem. / O que pensa, o que vive, o que 

sente, / eu não sei se o sabe alguém. 

Caminhar com razão, / eis da vida uma lição. 

/ E sorrir, e cantar, / e o mundo a Deus levar. 

2. Tenho pena de quem anda pela vida, / sem 

ter pra quê. / É jornada que se vê quase 

perdida, / quando há tanto que aprender. 

3. Nossa vida deve ter um rumo certo: / o céu, o 

além. / Cada passo nos conduz dele mais perto, 

/ mas aqui é céu também. 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, neste mês de 

outubro, rezemos e meditemos sobre as 

Missões: oportunidade privilegiada para a 

evangelização. 

Leitor 1: Com o tema “Jesus Cristo é missão”, 

inspirado pelo versículo bíblico “Não podemos 

deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 

4,20), o mês missionário nos convida a enxergar 

as necessidades de nossos irmãos e irmãs, 

apesar de nossa própria fragilidade. 

Leitor 2: “O novo contexto da pandemia que se 

estende de forma prolongada, evidenciou e 

ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as 

injustiças de que tantos já padeciam. 

Desmascarou nossas falsas seguranças e 

desnudou nossa fragilidade humana” (Pontifícias 

Obras Missionárias). 

Leitor 1: “Neste tempo de pandemia, perante a 

tentação de mascarar e justificar a indiferença e 

a apatia em nome de um distanciamento social 

saudável, a missão de compaixão é 

urgentemente necessária por sua capacidade de 

fazer desse distanciamento recomendável uma 

oportunidade de encontro, cuidado e promoção” 

(Papa Francisco). 

Leitor 2: Nesta semana, em que comemoramos 

a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, 

somos convocados ao compromisso com o Reino 

de Deus e – juntos com Maria, a Estrela da 

Evangelização – anunciar Jesus Cristo ao 

mundo, a começar de nossa realidade local.  

 

Animador: O Senhor Jesus Cristo que, unido ao 

Pai pela ação do Espírito Santo, nos convoca à 

missão, encaminhe nossos corações para a 

constância do amor e da caridade fraterna. 

 

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 

alegremente em nossos corações a Palavra de 

Deus a nos revelar que “Jesus Cristo é Missão”, 

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 

 

 
 

II – Escuta à Palavra de Deus (At 1, 6-8) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

Envia tua Palavra, / Palavra de salvação, 

/ que vem trazer esperança, / aos pobres, 

libertação. 

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai, 

/ que torna o solo fecundo e faz nascer a 

semente; / é água viva da fonte, que faz florir 



o deserto, / é uma luz no horizonte, / é novo 

caminho aberto. 

Leitor: Leitura dos Atos dos Apóstolos: 

 

Naquele tempo, 1,6Os que estavam reunidos 

perguntaram então a Jesus: “Senhor, é agora 

que vais restabelecer a realeza para Israel?” 
7Jesus respondeu: “Não cabe a vocês conhecer 

os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu 

com sua própria autoridade. 8Mas, vão receber a 

força do que descerá sobre vocês. E serão 

minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 

Judéia e Samaria, até os extremos da terra”. 

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: 

● Jesus não indica o tempo da realização de sua 

segunda vinda. Com isso, todo o tempo será 

oportuno para a missão; 

● Jesus também nos ensina que o testemunho 

de vida cristã será uma poderosa ferramenta no 

trabalho evangelizador. O Espírito Santo nos 

dará força para a missão; 

● De que forma eu posso anunciar Jesus Cristo 

e seu Reino de Justiça e de Paz, a partir de minha 

própria vida? Minha vida, apesar de muitas faltas, 

é voltada para a missão evangelizadora nas mais 

diversas frentes de missão: família, trabalho, 

escola, lazer, engajamento social, luta por 

dignidade para todos…? 

 

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: 

 

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / ao teu 

chamado de amor responder. / Na alegria 

te quero servir / e anunciar o teu Reino de 

amor. 

E pelo mundo eu vou / cantando o teu 

amor, / pois disponível estou / para 

servir-te, Senhor. (bis) 

2. Dia a dia, tua graça me dás, / nela se 

apoia o meu caminhar. / Se estás ao meu 

lado, Senhor, / o que, então, poderei eu 

temer?! 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Todas as paróquias da Arquidiocese 

de Vitória foram chamadas a se unirem nessa 

rede de solidariedade, que agregou também 

muito apoio de organizações da sociedade civil. 

As doações que chegaram até agosto somam 

mais de R$800.000,00 e mais de 4.000 cestas. 

 

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! 

 

 

 


