
Círculo-Bíblico em Família – 21 a 27 de 

novembro de 2021 

“A Jesus, que nos ama, a glória e o poder em 

eternidade” (Ap 1, 5-6). 

 

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. No meu coração sinto o chamado, / fico 

inquieto: preciso responder. / Então pergunto: 

“Mestre, onde moras?” / E me respondes que é 

preciso caminhar / seguindo teus passos, 

fazendo a história, / construindo o novo no meio 

do povo. (2x) 

Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? / – 

No meio do povo, vem e verás. (2x) 

2. Te vejo em cada rosto das pessoas, / tua 

imagem me anima e faz viver. / No coração 

amigo que se doa, / no sonho do teu Reino 

acontecer. / Teu Reino é justiça, é paz, é 

missão. / É a Boa-Nova da libertação! (2x) 

 

Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, e 

do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

Animador: Irmãos e irmãs, percorremos até aqui 

um longo e árduo caminho. Muitos desafios. 

Muitos sofrimentos. Mas, também, muitas 

superações, alegrias e vitórias. 

Leitor 1: Nesta ocasião “celebrativa”, concluímos 

a série de encontros do Círculo Bíblico deste Ano 

do Senhor de 2021. Em breve, já a partir da 

Solenidade de Cristo Rei, com a Novena de 

Natal, faremos uma bela preparação para a 

chegada do Menino Jesus. 

Leitor 2: Temos, portanto, muitos motivos para o 

júbilo. Louvemos ao nosso Deus, “que tudo pode” 

(cf. Jó 42,2) e cuja Palavra “não passará” (cf. Mc 

13,31), fazendo memória de alguns de nossos 

momentos marcantes neste ano: 

Leitor 1: Celebração do Ano de São José (de 

08/12/2020 a 08/12/2021), convocado pelo Papa 

Francisco; no qual são concedidas indulgências 

plenárias aos falecidos. Um socorro aos que 

morreram sem assistência religiosa por causa 

das restrições sanitárias impostas pela pandemia 

do Coronavírus (veja os dois encontros 

anteriores). Neste último Dia de Finados, além de 

participarem de Missas, os fiéis que visitaram os 

túmulos de seus entes falecidos tiveram atenção 

especial nos Cemitérios, recebendo material que 

os ajudou a rezar. 

Leitor 2: As celebrações da Semana Santa 

aconteceram com a presença de fiéis, apesar da 

restrição quanto ao número de participantes. 

Naquela oportunidade, a Igreja de Vitória 

angariou alimentos, roupas, cobertores e outros 

itens de emergência para os mais necessitados. 

Leitor 1: Outro momento marcante foi o do 

Tríduo Eucarístico em preparação para a 

Solenidade de Corpus Christi; que, neste ano, fez 

memória do 13° Congresso Eucarístico Nacional, 

ocorrido em 1996 (Jubileu de Prata). Não 

podemos nos esquecer também da 

Comemoração pelos 30 anos da visita de S. João 

Paulo II, a esta Arquidiocese de Vitória 

(outubro/1991). 

Leitor 2: Foram destaques também neste ano: A 

estruturação e instalação do Regional Leste 3, da 

CNBB. O “Grito dos Excluídos” (setembro). A 

Abertura do Sínodo dos Bispos (outubro). A 

Campanha Permanente Contra a Fome, 

sobretudo, por meio da Campanha “Paz e Pão”. 

A Coleta Especial realizada no “Dia Mundial dos 

Pobres” (14/11). 

Leitor 1: Embora com restrições, também 

conseguimos realizar o Círculo Bíblico em 

família. Uma das muitas oportunidades de nos 

reunirmos, como irmãos, em torno da Palavra de 

Deus. Neste final de 2021, vislumbramos com 

esperança a perspectiva de retorno às visitas às 

famílias em 2022. Em todas essas realizações e 

em outras tantas que aconteceram de forma 

discreta pudemos testemunhar a realeza de 

nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 

 

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

o Amor de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor; e a 

constância do Espírito Santo, que nos comunica 

a Esperança do Reino de Deus; estejam 

convosco. 

 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, em 

Jesus Cristo e pela Graça do Espírito Santo, nos 

convida à partilha fraterna e à participação em 

seu Reino de Paz, de Justiça e de Caridade! 

 

Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 

nós – para que possamos acolher alegremente 

em nossos corações a Palavra de Deus a nos 

comunicar Vida e Salvação, 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 (Ap 1, 5-8) 

 

Animador: Cantemos juntos: 

 

Boa-Nova do Senhor Jesus, / Boa-Nova 

do Senhor Jesus: / Que se espalha, que 

se espalha, / que se espalha como a luz! 

(2x) 

 

Leitor:  Leitura do Livro do Apocalipse 

 
1,5Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a 

ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis 

da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu 

sangue nos libertou dos nossos pecados, 6e que 

fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e 

Pai, a ele a glória e o poder, em eternidade. 

Amém. 7Olhai! Ele vem com as nuvens, e todos 

os olhos o verão, também aqueles que o 

traspassaram. Todas as tribos da terra baterão 

no peito por causa dele. Sim. Amém. 8“Eu sou o 

Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “Aquele que 

é, que era e que vem, o Todo-poderoso”. 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: 

● Deus, o Pai, é o Senhor da história. Ele age no 

passado, age no presente e também age no 

futuro. Ele é o sempre presente na vida e na 

história dos homens e mulheres. 

● De modo análogo, Jesus Cristo é o Centro do 

Projeto e da Ação de Deus. Por ser a testemunha 

fiel, a glória e o poder lhe pertencem. 

● Pela ressurreição do Senhor (o primogênito 

dentre os mortos: Alfa e Ômega), também todos 

nós, fiéis em Cristo, participamos de sua Glória 

(Reino). No sentido cristão, reinar é servir. Como 

avalio minha contribuição para com o Reino de 

Deus neste ano de 2021? De que forma, 

testemunho – por palavras a ações – que o 

Senhor Jesus reina em minha vida e na história? 

 

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. Deus chama a gente pra um momento 

novo: / de caminhar junto com o seu povo. / 

É hora de transformar o que não dá mais; / 

sozinho, isolado, ninguém é capaz. 

Por isso vem, / entra na roda com a 

gente também. / Você é muito 

importante. (2x) Vem! 

2. Não é possível crer que tudo é fácil. / Há 

muita força que produz a morte / gerando 

dor, tristeza e desolação. / É necessário 

unir o cordão. 

 

IV – Campanha “Paz e Pão”. Vamos 

participar? 

 

Leitor 1: Em 2019, eram 13,5 milhões de 

pessoas na “extrema pobreza”. No Espírito 

Santo, eram ao todo mais de 575 mil capixabas 

nessa triste situação. Isso antes da pandemia. 

Nas paróquias da Arquidiocese de Vitória, 

quase 10 mil famílias se cadastraram para 

receber as doações da Campanha PAZ e PÃO. 

 

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! 

 

 


