
Círculo-Bíblico em Família –14 a 20 de 

novembro de 2021 

“Davam testemunho da ressurreição do 

Senhor Jesus” (At 4,33). 

 

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: 

 

Vós sois meu Pastor, ó Senhor, / nada me 

faltará se me conduzis. 

1. Em verdes pastagens me leva a repousar. / 

Em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. 

2. Por justos caminhos, meu Deus, vem me 

guiar. / De todos os perigos, meu Deus, vem me 

livrar! 

3. Meu Deus junto a mim, o mal não temerei; / 

seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. 

4. Me preparais a mesa perante o opressor, / 

me perfumais a fronte, minha taça transbordou. 

 

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). 

Leitor 1: Nesta oportunidade, também 

retomamos a reflexão 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; numa 

ocasião bastante propícia, devido à pandemia 

pelo Coronavírus. 

Leitor 2: A convite de São Paulo – “combata o 

bom combate da fé, conquiste a vida eterna para 

a qual você foi chamado e da qual você fez tão 

bela profissão de fé na presença de tantas 

testemunhas” (1Tm 6,12) – somos convidados a 

viver a vida presente na esperança e na 

perspectiva da vida futura. 

Leitor 1: Neste sentido, é atual a reflexão 

paulina: “quer vivamos, quer morramos, 

pertencemos ao Senhor” (Rm 14,8). O cuidado 

da Igreja para com seus filhos, inclusive o 

cuidado para com os fiéis falecidos é um belo 

testemunho de nossa fé na ressurreição de 

Jesus. 

Leitor 2: 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; conforme a Tradição 

recebida dos Apóstolos. 

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 

conosco 

 

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 (At 4, 32-33) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

Palavras de salvação / somente o céu tem 

pra dar, / por isso meu coração / se abre 

para escutar. 



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. E todos eles eram muito 

estimados. 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: 

● O testemunho da comunidade primitiva indica 

comunhão de bens. Não havia necessitado entre 

eles. O mesmo vale para a comunhão de bens 

espirituais: as obras de misericórdia. 

● O texto indica igualmente que a prática da 

comunidade aponta para o testemunho da 

ressurreição do Senhor. E, por seu testemunho 

de comunhão eram muito estimados. 

● A Oração pelos falecidos é uma Obra de 

Misericórdia. 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. Senhor, quem entrará no santuário / pra 

te louvar? (2x) / Quem tem as mãos limpas 

e o coração puro, / quem não é vaidoso e 

sabe amar. (2x) 

2. Senhor, eu quero entrar no santuário / 

pra te louvar. (2x) / Oh! dá-me mãos limpas 

e um coração puro, / arranca a vaidade, 

ensina-me a amar. (2x) 

3. Senhor, já posso entrar no santuário pra 

te louvar. (2x) / Teu Sangue me lava, teu 

fogo me queima, / o Espírito Santo inunda 

meu ser. (2x) 

 

 
 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: O número de brasileiros na extrema 

pobreza – os que possuem menos de 145 reais 

por mês para sobreviver – vem crescendo 

desde 2015. Como dormir sossegado passando 

fome? Como posso dormir sossegado após 

jantar, sabendo que há tantas pessoas 

passando fome? 

 

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! 

 

 


