
Círculo-Bíblico em Família – 02 a 09 de 

outubro de 2021 

“Não podemos deixar de falar sobre o que 

vimos e ouvimos”. (At 4, 20) 

 

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. Como membro desta Igreja peregrina, / recebi 

de Jesus Cristo uma missão: / de levar a Boa-

Nova a toda gente, / a verdade, a paz e o 

perdão. 

Envia, envia, Senhor, / operários para a 

messe! / Escuta, escuta esta prece, / 

multidões te esperam, Senhor! 

2. Por caminhos tão difíceis, muita gente / vai 

andando sem ter rumo e direção. / Não 

conhecem a verdade do Evangelho, / que liberta 

e dá força ao coração. 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, neste mês de 

outubro, a Igreja nos convida a olhar para além 

dos limites geográficos de nossa paróquia 

(também de nossa própria existência) e a 

centrarmos nossa atenção na Missão além-

fronteiras. 

Leitor 1: O tema escolhido para o mês 

missionário de 2021 é: “Jesus Cristo é missão”. 

Inspira-nos neste mês o versículo bíblico: “Não 

podemos deixar de falar sobre o que vimos e 

ouvimos” (At 4,20). 

Leitor 2: Nesta e nas próximas semanas, somos 

convidados a observar a realidade atual, como 

que por uma grande janela aberta. Na parte de 

dentro da janela encontramos a pessoa de Jesus 

na cena da cura do cego de Jericó que grita por 

compaixão. Esta cena nos remete ao Evangelho 

do Dia Mundial das Missões (24 de outubro de 

2021). 

Leitor 1: A janela evoca também nossa situação 

atual de crise pela pandemia do Coronavirus. 

Forçados ao isolamento social, forçadamente 

encarcerados em nossas casas, somos 

convidados a superar essa triste realidade e, pela 

janela (aqui significando abertura ao mundo 

exterior), vislumbrar novos tempos e novas 

oportunidades, sobretudo para a evangelização. 

Leitor 2: Neste vislumbre, a centralidade é Jesus 

Cristo, que nos permite, pela fé, enxergar de 

novo. Para além de nossa janela, para além da 

pandemia, para além de nossas fragilidades.   

 

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 4, 18-20) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

Pela Palavra de Deus, / saberemos por onde 

andar. / Ela é luz e verdade, / precisamos 

acreditar. 

1. Cristo me chama, Ele é Pastor, / sabe 

meu nome: fala, Senhor. 

3. Mãos estendidas pedem meu pão, / devo 

parti-lo com meu irmão 

 



Leitor: Leitura dos Atos dos Apóstolos: 

 

Naquele tempo, os chefes, os anciãos e os 

doutores da Lei encontraram Pedro e João 

falando ao Povo. 4,18E, chamando-os, 

ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou 

ensinassem a respeito do nome de Jesus. 
19Pedro e João lhes responderam: “Julguem se é 

justo, aos olhos de Deus, obedecer mais a vocês 

do que a Deus. 20Porque, de fato, nós não 

podemos nos calar sobre o que vimos e 

ouvimos”. 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: 

● Diante das ameaças feitas pelas autoridades 

judaicas, os apóstolos Pedro e João são 

enfáticos: “Não podemos nos calar sobre o que 

vimos e ouvimos”; 

● Jesus, “nossa Missão” nos acompanha em 

nossa jornada evangelizadora. Por um lado, 

mostra ao mundo os sinais de sua ação (cura, 

libertação, salvação); por outro lado, na coragem 

e determinação dos missionários mostra sua 

Força Restauradora e Salvadora; 

● Qual é o lema desse nosso mês missionário de 

2021? Qual versículo bíblico nos inspira neste 

mês? A partir da “janela de minha vida” como 

posso “enxergar de novo” Jesus Cristo e sua 

ação salvadora neste mundo? 

 

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: 

 

Vai, vai, missionário do Senhor, / vai 

trabalhar na messe com ardor. / Cristo 

também chegou para anunciar, / não 

tenhas medo de evangelizar! 

1. Chegou a hora de mostrarmos quem é 

Deus / à América Latina e aos sofridos 

povos seus / que passam fome, labutam, 

se condoem, / mas acreditam na libertação. 

2. Ai daqueles que massacram o pobre, / 

vivendo mui tranquilos, ocultando a 

exploração, / enquanto o irmão à sua porta 

vem bater / implorando piedade, água e 

pão. 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: A Campanha PAZ e PÃO, entre maio e 

agosto deste ano, distribuiu mais de 9.400 

cestas de alimentos. Esse é o resultado de um 

esforço coletivo para reduzir o mal provocado 

pela fome entre as famílias capixabas. 

 

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!

 


