
Círculo-Bíblico em Família –24 a 30 de 

outubro de 2021 

“Mestre, que eu veja”. (Mc 10, 51) 

 

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: 

 

Senhor, se Tu me chamas, eu quero te ouvir. 

/ Se queres que eu te siga, respondo: “Eis-

me aqui!” 

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, / 

andaram mundo afora e pregaram sem temor. / 

Seus passos Tu firmaste sustentando seu vigor. 

/ Profeta - Tu me chamas: / Vê, Senhor, aqui 

estou! 

2. Nos passos de teu Filho, toda a Igreja 

também vai / seguindo teu chamado de ser 

santa qual Jesus. / Apóstolos e mártires se 

deram sem medir. / Apóstolo me chamas: / Vê, 

Senhor, estou aqui! 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, com este encontro, 

encerramos nossa reflexão sobre o mês 

missionário. Tivemos, ao longo destas quatro 

semanas, uma oportunidade privilegiada de nos 

voltarmos para a evangelização. 

Leitor 1: O tema “Jesus Cristo é missão” – 

inspirado pelo versículo bíblico “Não podemos 

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

4,20) – nos conduziu em nossas orações ao 

aprofundamento da Palavra de Deus. 

Leitor 2: O mês missionário nos convidou a 

enxergar as necessidades de nossos irmãos e 

irmãs, apesar de nossa própria fragilidade. Por 

isso, reconhecemos que “terra de missão” é 

qualquer realidade que nos cerca e que exige de 

nós testemunho de comunhão e de participação 

(quer seja em nossa casa, quer seja além-

fronteiras). 

Leitor 1: “Os missionários e missionárias da 

compaixão e da esperança são pessoas 

anônimas que estão na linha de frente neste 

contexto de pandemia”: 

Leitor 2: “profissionais da saúde, famílias 

enlutadas com testemunho de esperança, 

populações em situação de rua e abandono, 

migrantes indígenas, educadores, o mundo do 

trabalho, a solidariedade universal além fronteira 

e a campanha “Amazônia precisa de você”, 

realizada no primeiro semestre de 2020” 

(Pontifícias Obras Missionárias). 

 

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 (Mc 10, 46-52) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a 

morte; fez brilhar pelo Evangelho, a luz e a 

vida imperecíveis. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 



Leitor:  Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Marcos: 

 

Naquele tempo, 10,46Jesus saiu de Jericó, junto 

com seus discípulos e uma grande multidão. O 

filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava 

sentado à beira do caminho. 47Quando ouviu 

dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, 

começou a gritar: “Jesus, filho de Davi, tem 

piedade de mim!” 48Muitos o repreendiam para 

que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: “Filho 

de Davi, tem piedade de mim!” 49Então Jesus 

parou e disse: “Chamai-o”. Eles o chamaram e 

disseram: “Coragem, levanta-te, Jesus te 

chama!” 50O cego jogou o manto, deu um pulo e 

foi até Jesus. 51Então Jesus lhe perguntou: “O 

que queres que eu te faça?” O cego respondeu: 

“Mestre, que eu veja!” 52Jesus disse: “Vai, a tua 

fé te curou”. No mesmo instante, ele recuperou a 

vista e seguia Jesus pelo caminho.  Palavra da 

Salvação. 

 

Todos: Glória a vós, Senhor! 

 

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 Evangelho nos mostra o itinerário para a 

missão: querer ver Jesus, insistir para que o 

encontremos, ter a coragem de se deixar 

interpelar pelo Senhor; pedir para “ver”; e por fim, 

ser curado pelo Senhor; 

●Uma vez percorrido o itinerário acima, 

estaremos prontos para a missão: que outra 

realidade não é, senão a de seguir Jesus pelo 

caminho; 

● O que aprendi neste mês missionário? Procuro 

encontrar-me com Jesus e deixar-me interpelar 

por ele? Ajudo minha comunidade em sua 

missão evangelizadora? Contribuo com as 

Campanhas Missionárias propostas pela Igreja? 

 

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: 

 

O Senhor necessitou de braços / para 

ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi seus 

apelos de amor, / então, respondi: / Aqui 

estou, aqui estou. 

1. Eu vim para dizer / que eu quero te 

seguir, / eu quero viver com muito amor o 

que aprendi. 

3. Eu vim para dizer / que eu vou profetizar, 

/ eu quero ouvir a tua voz e propagar. 

4. Eu vim para dizer / que eu vou te 

acompanhar / e, com os meus irmãos, um 

mundo novo edificar. 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: O problema da fome afeta a sociedade 

como um todo. O aumento dos preços dos 

alimentos e de outros produtos essenciais, 

como luz elétrica e gás de cozinha, reduziu o 

poder de compra de todas as famílias 

brasileiras, mas atinge de forma desumana as 

famílias mais pobres. 

 

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! 

 

 


