
Círculo-Bíblico em Família –07 a 13 de 

novembro de 2021 

“Veremos Deus tal como Ele é” (1Jo 3,2) 

 

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: 

 

Vejo a multidão em vestes brancas / 

caminhando alegre, jubilosa: / é a aclamação 

de todo o povo / que Jesus é seu Senhor. 

1. Também estaremos nós, um dia, / assim 

regenerados pelo amor. / Nesta esperança 

viveremos, / somos a família dos cristãos. / 

Nossa lei é sempre o amor. 

2. Povo que caminha rumo à pátria, / a nova 

cidadela dos cristãos. / Passos firmes, muita fé 

nos olhos, / muito amor carregam, são irmãos. / 

Nossa lei é sempre o amor. 

4. Nós aqui estamos ansiosos / celebrando o dia 

do Senhor. / Não nos custa crer, / pois, afinal, 

unidos já estamos no amor. / Nossa lei é 

sempre o amor. 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, neste mês de 

novembro, a Igreja nos convida a rezar pelos 

falecidos, na perspectiva da Comunhão de todos 

os Santos e Santas de Deus (vivos e falecidos). 

Na Solenidade de Todos os Santos, a Igreja 

proclama o Mistério Pascal de Cristo na Vida dos 

Santos e convida os fiéis à vida de santidade. 

Leitor 1: Pela fé, cremos e professamos a 

Comunhão sempre existente entre a Igreja que 

peregrina nesta Terra e a Igreja que já se 

encontra na Vida Eterna. Por isso, dizemos 

sempre: “Creio na Comunhão dos Santos”. 

Leitor 2: Aproveitemos esta oportunidade para 

refletirmos um pouco mais sobre o “Ano de São 

José”, no qual a Igreja, por meio da Carta 

Apostólica Patris Corde, convoca os cristãos a 

colocarem-se sob os cuidados do Patrono da 

Igreja. Passamos esse ano todo fazendo 

memória deste grande Santo. E fomos 

convidados a suplicar indulgência para os nossos 

falecidos. 

Leitor 1: A fé da Igreja nos ensina também que, 

embora sejamos perdoados plenamente por 

meio dos Sacramentos (sobretudo, Batismo, 

Confissão, Unção dos Enfermos), após a nossa 

morte, as consequências de nossos erros podem 

nos impor um “tempo de purificação” (que não 

deve ser confundido com castigo) no Purgatório. 

Leitor 2: Neste Ano de São José, por meio da 

Oração da Igreja, evidencia-se ainda mais a 

realidade da Comunhão entre o Céu e a Terra. 

Aproveitemos este tempo e rezemos por nós 

(Igreja da Terra) e por nossos falecidos (Igreja do 

Céu), tendo presente que – embora de modos 

diferentes – trata-se sempre de uma única e 

mesma Igreja de Cristo. 

 

Animador: A Graça e a Paz de Deus, nosso Pai; 

o Amor de Jesus Cristo, nossa Ressurreição e 

Vida; e a constância do Espírito Santo, que nos 

comunica a Esperança de Eternidade; estejam 

convosco. 

 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, em 

Jesus Cristo e pela Graça do Espírito Santo, nos 

conduz para a Vida Eterna! 

 

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 (1Jo 3, 1-3) 

 

 



Animador: Cantemos juntos: 

 

Fala, Senhor, fala da vida! / Só Tu tens 

palavras eternas: / queremos te ouvir! 

(bis). 

 

Leitor:  Leitura da Primeira Carta de São João: 

 

Caríssimos, 3,1vede que grande presente de 

amor o Pai nos deu: de sermos chamados filhos 

de Deus! E nós o somos! Se o mundo não nos 

conhece, é porque não conheceu o Pai. 
2Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas 

nem sequer se manifestou o que seremos! 

Sabemos que, quando Jesus se manifestar, 

seremos semelhantes a ele, porque o veremos 

tal como ele é. 3Todo o que espera nele, purifica-

se a si mesmo, como também ele é puro.  

Palavra da 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: 

● Por meio de Jesus, somos chamados filhos de 

Deus, pois Jesus nos salvou e nos concedeu a 

graça da reconciliação. 

● Essa novidade é percebida pela Igreja como 

“dom”, como “presente” de Deus. Por isso, ainda 

que morramos um dia, permaneceremos vivos, 

pois Cristo é Vida e Ressurreição. 

● A Oração pelos falecidos é uma Obra de 

Caridade. Com que frequência me lembro dos 

falecidos em minhas orações? 

● Neste Ano de São José, coloquei-me à 

disposição para rezar por algum familiar ou 

amigo falecido?  

● A possibilidade de conseguir indulgência 

plenária por um falecido, em virtude do Ano de 

São José, termina em 08/12/2021. Em sua 

paróquia ou no site da Arquidiocese, procure 

informações sobre como fazê-lo. 

 

III – Oração Conclusiva 

 

Animador: Reunidos em torno da Palavra de 

Deus, que nos alimenta e nos comunica a Vida 

Eterna em 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. A vida pra quem acredita / não é 

passageira ilusão. / E a morte se torna 

bendita / porque é nossa libertação. 

Nós cremos na vida eterna / e na feliz 

ressurreição. / Quando de volta à casa 

paterna, / com o Pai os filhos se 

encontrarão. 

2. No céu não haverá tristeza, / doença 

nem sombra de dor: / e o prêmio da fé é a 

certeza / de viver feliz com o Senhor. 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: “TIVE FOME” faz referência a Mateus 

25,35: “Porque tive fome e me deste de comer”. 

O objetivo é chamar atenção da sociedade para 

a necessidade da assistência aos mais 

necessitados. 

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! 

 

 


