
Círculo-Bíblico em Família –1710 a 23de 

outubro de 2021 

“Entre eles não havia nenhum necessitado”. 

(At 4, 34) 

 

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. 

3. A missão nos acompanha dia a dia, / na 

escola, no trabalho e no lar. / Precisamos ser no 

mundo testemunhas / pra que Deus possa em 

nós se revelar 

 

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: A Missão além-fronteiras é muito 

importante. Mas, o comprometimento com o 

anúncio do Evangelho precisa estar alicerçado 

numa prática que brota de nossa vida pessoal e 

comunitária. Por isso, olhamos para o 

testemunho das primeiras comunidades. 

Leitor 1: Nas primeiras comunidades não havia 

necessitados porque tudo era colocado em 

comum. A partilha de bens não deve ser vivida 

como um cumprimento rigoroso da lei. Ao 

contrário, deve ser fruto de um gesto espontâneo 

que nasce da solidariedade e da generosidade 

de cada pessoa e de cada grupo de fiéis de Cristo 

(a Comunidade Eclesial). 

Leitor 2: É necessária a Força do Espírito Santo, 

bem como o apoio e o testemunho de cada um – 

e de todos em comunidade – para que a partilha 

do pão e a prática da solidariedade sejam uma 

realidade que testemunha a força do Mistério de 

Comunhão do Senhor que nos envia em missão. 

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 e nos 

envia em missão! 

 

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, 32-35) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

Tua Palavra é lâmpada / para os meus 

pés, Senhor! / Lâmpada para os meus 

pés e luz, / luz para o meu caminho! (2x). 



 

Leitor:  Leitura dos Atos dos Apóstolos: 

 
4,32A multidão dos que acreditavam era um só 

coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram 

seus os bens que possuía; mas tudo entre eles 

era posto em comum. 33Com grande poder, os 

apóstolos davam testemunho da ressurreição do 

Senhor Jesus. 34De fato, entre eles não havia 

nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam 

terras ou casas as vendiam, levavam o valor das 

vendas 35e colocavam aos pés dos apóstolos. 

Então se distribuía a cada um conforme a própria 

necessidade. 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: 

●Os cristãos tinham tudo em comum. 

Partilhavam suas vidas e seus bens, em torno da 

palavra de Deus. Uma verdadeira comunidade de 

missionários; 

● A missão além-fronteiras deve partir de um belo 

testemunho de cuidado entre os irmãos de uma 

comunidade; a comunidade é o lugar da 

preparação para a missão: que tem como origem 

a escuta à Palavra de Deus e a Eucaristia, Pão 

da comunhão fraterna; 

● Como me relaciono com os bens materiais que 

Deus me concedeu? Pratico o desprendimento? 

Quando a Igreja me convida a partilhar, mostro-

me desapegado? Como a minha comunidade dá 

testemunho de missionariedade? 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Reunidos em torno da Palavra de 

Deus, que nos alimenta e nos convoca à 

participação na Missão de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, 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: Apesar de tanta generosidade, a 

campanha até agora (agosto/2021) consegue 

atender apenas 30% das famílias necessitadas. 

Por isso é tão importante ampliar os esforços 

para garantir o pão na mesa dessas famílias 

todos os meses. 

 

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! 

 

 


