
Apresentação

Comissão Arquidiocesana para o Círuclo Bíblico

Prezado Catequista de Círculo Bíblico,

Iniciamos, com muito entusiasmo, os trabalhos de evangelização e de aprofundamento 
da Palavra de Deus neste ano do Senhor de 2022. Este é um tempo propício para 
renovar nossa fé e nossa esperança, sob a iluminação da Sagrada Escritura.

No mês de fevereiro, trazemos temas que falam de reconstrução e de projeção para 
um futuro próximo e distante. É tempo de revisitar as profecias. De deixar que Deus 
nos fale por meio dos profetas. O Senhor nos chama a colaborar com sua obra; a 
colaborar com o seu Reino de Justiça, de Paz e de Amor. 

Em março, juntamente com toda a Igreja, entramos em nosso “retiro anual” em pre-
paração para a Páscoa do Senhor: A Quaresma nos convoca à conversão de vida e à 
proximidade com o Senhor da Misericórdia. A conversão nos abre para o outro, nos 
faz olhar o mundo com outro olhar e a Igreja nos oferece a oportunidade de direcionar 
esse olhar a partir da Campanha da Fraternidade. No Brasil, há mais de trinta anos, a 
Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) nos conclama à vivência quaresmal propondo 
um tema. Para este ano, meditaremos “Fraternidade e Educação” e teremos como texto 
bíblico, traduzido no lema o versículo “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26).

Temos a alegria de retomar nossas atividades de forma presencial. No entanto, te-
nhamos todo o cuidado com a segurança e com a necessidade de minimizar o risco 
de contágio pelo Coronavírus. Procure cuidar dos outros e de si, usando máscara, 
higienizando as mãos com álcool (70%) e mantendo distanciamento social (sugere-se 
1,5m de distância entre as pessoas reunidas). Tomando todos esses cuidados, nossa 
vida e missão podem – e devem – seguir conforme o desejo de Deus através da Igreja.

Tenhamos todos um excelente ano de 2022. Que a Palavra de Deus esteja sempre em 
nossos corações e seja sempre o centro de nossas vidas e ações.

Um bom trabalho evangelizador a todos!

Vitória-ES, 25 de novembro de 2021



É importante conversar com todos sobre o dia e horário do Círculo 
Bíblico. Usemos também as redes sociais e grupos de whatsapp 
para divulgar e convidar pessoas, assim ajudamos a lembrar, prin-
cipalmente agora no início de ano e retomada de atividades.

Ter várias traduções de Bíblia é uma riqueza, pois, no seu estudo, 
uma tradução acaba por ajudar a esclarecer qualquer dificuldade 
em outra edição. Mas isso, num grupo de Círculo Bíblico, pode 
trazer alguns problemas. Nossa Equipe de Redação optou por usar 
sempre a tradução da CNBB, pois essa Bíblia foi desenvolvida com 
a mesma linguagem do lecionário do qual se proclamam as leituras 
da Missa e celebração da Palavra. Acreditamos que isso dará uma 
familiaridade maior com os textos. Sugerimos a todos a escolha 
por essa tradução ou, ao menos, uma mesma tradução, de acordo 
com a preferência do próprio grupo. 

Cada grupo de Círculo Bíblico pode adotar para si um nome, ins-
pirado em algum personagem bíblico, ou um padroeiro. Isso ajuda 
na formação da identidade de grupo.

Todo grupo deve ter seu animador ou um colegiado de animadores 
na comunidade e na paróquia.

O animador do grupo de Círculo Bíblico é aquele responsável por 
manter todos informados sobre dia, horário e local do encontro, 
preparar com a colaboração de outros membros, o encontro da 
semana ou, ainda, delegar para alguém ou um pequeno grupo. 
Isso significa que o animador não tem que falar o tempo todo, 
nem fazer todas as leituras; pelo contrário, sua função é garantir 
a participação de todos.

É preciso atenção para o grupo não ficar muito grande, isso difi-
culta a participação. É importante que se estabeleça um limite de 
membros. À medida que o grupo for crescendo, sejam formados 
novos grupos de Círculo Bíblico. 

Os grupos de Círculo Bíblico da Comunidade Eclesial devem estar 
em sintonia. Seus animadores devem reunir-se regularmente para 
avaliar o material, os encontros, estudar os temas, fazer retiros ou 
momentos de espiritualidade, confraternização e planejamento de 
cada ano. A mesma coisa deve ser em nível paroquial: cada Comuni-
dade Eclesial deve ter seu coordenador que, em comunhão com os 
demais, sob a orientação de um coordenador paroquial, irão fazer a 
animação dos grupos de Círculo Bíblico em todas as Comunidades 
Eclesiais, sempre em comunhão com o pároco. 

Práticas
ORIENTAÇÕES



A leitura do texto bíblico selecionado para o encontro seja uma 
verdadeira proclamação. Isso requer preparação. Alguém com essa 
facilidade de ler deve ser avisado e preparado para que, por sua 
proclamação, o grupo faça uma experiência de escuta, à semelhança 
do modo em que somos chamados a fazer na Igreja... uma escuta 
comunitária e eclesial da Palavra de Deus. Depois, acompanhando 
o roteiro, a leitura pode ser repetida individualmente e em silêncio 
seguir alguns passos da Lectio Divina. Aqui, cada um precisa ter 
sua Bíblia na mão! 

Atenção à palavra ou frase que chamar mais atenção, atenção ao 
cenário onde se desenvolve o texto, aos sentimentos de cada per-
sonagem bíblico, entre outras maravilhosas descobertas que se vão 
experimentando à medida que se cria, pouco a pouco, intimidade 
com a Palavra. 

O coração do encontro de Círculo Bíblico é a proclamação, leitura, 
meditação e atualização da Palavra de Deus. A atualização passa 
não só pela reflexão, mas também pela dedicação que cada um se 
proporá para o gesto prático ao final do Círculo Bíblico. Precisamos 
sempre lembrar aquela frase de da Carta de São Tiago: “a fé sem 
obras está completamente morta”.

É muito importante que o animador, ou responsável pelo encontro, 
tenha um momento prévio com a família que acolhe. Conhecer a 
família, demonstrar interesse sem ser invasivo, para que não haja 
imprevistos, constrangimentos e a família tenha um lugar especial 
nas orações daquele grupo. 

É necessário que cada grupo tenha seu material para preparação 
do ambiente: a Bíblia, vela, toalhas, cruz e imagem de Maria ou do 
santo padroeiro, eventualmente algum tipo de flor ou vegetação, 
entre outros, levando sempre em consideração o tempo litúrgico 
da Igreja. 

Há uma boa oferta de textos reflexivos; portanto, valorizar a leitura 
circular e participativa. Em outros momentos, como o de “acolhida”, 
usar da espontaneidade, mas sem improvisações.

Será enriquecedora a participação de músicos para sustentar as 
canções com a voz e instrumento. Façam todo o possível para 
agregar esses irmãos também nos encontros, ensaiando os cantos 
do roteiro ou escolhendo outros mais conhecidos dentro do mesmo 
espírito daquele proposto no roteiro.

Práticas
ORIENTAÇÕES
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PERÍODO: 13 DE FEVEREIRO A 19 DE FEVEREIRO
3O Encontro

“Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, 
na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações.”  

(At 2,42)

ANIMADOR: cantemos/rezemos 
juntos:
Os cristãos tinham tudo em co-
mum, / dividiam seus bens com 
alegria. / Deus espera que os 
dons de cada um / se repartam 
com amor no dia a dia. (2x) 
1. Deus criou este mundo para 

todos, / quem tem mais é cha-

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um local em sua casa que favoreça a oração e a meditação. Colo-
car em destaque a Palavra de Deus, flores, uma vela acesa, um Crucifixo 
e uma imagem de Nossa Senhora. 

mado a repartir / com os outros 
o pão, a instrução / e o progres-
so: fazer o irmão sorrir. 

2. Mas, acima de alguém que tem 
riquezas, / está o homem que 
cresce em seu valor. / E, liberto, 
caminha para Deus / repartindo 
com todos o amor. 

3. No desejo de sempre repartir-

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

mos / nossos bens, elevemos 
nossa voz. / Ao trazer pão e 
vinho para o altar / em que 
Deus vai se dar a todos nós.

ANIMADOR: Estamos reunidos 
em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
Todos: Amém!

ANIMADOR: Irmãos e irmãs em 
Cristo, iniciando mais uma sema-
na de reflexão, o texto que vai 
nos ajudar na meditação é tirado 
do Livro dos Atos dos Apóstolos.

Leitor 1: O livro dos Atos dos 
Apóstolos foi escrito provavel-
mente entre 80 a 90 d.C. Seu 
autor é o mesmo do terceiro 
Evangelho. Desde o século II, a 
tradição o identifica com Lucas, 
o médico que acompanha Paulo.

Leitor 2: O Evangelho apresenta 
o caminho de Jesus. Já o livro dos 
Atos dos Apóstolos apresenta o 
caminho da Igreja, que prolonga 
o caminho de Jesus.

Leitor 1: Nos Atos, a Igreja apa-
rece como dinamismo polarizado 
no testemunho e na missão. 

Leitor 2: Tanto pela vida comuni-
tária, como pelo empenho apos-

tólico, a Igreja apresentada nos 
Atos é o modelo utópico; frente 
a ele as comunidades de todos 
os tempos e lugares podem fazer 
uma revisão de vida e redescobrir 
sua própria identidade.

ANIMADOR: O Deus da espe-
rança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo – que nos 
faz perseverantes no partir do 
pão e nas orações – esteja com 
todos vocês.

Todos: Bendito seja o Senhor 
Deus que, em Jesus Cristo e pela 
Graça do Espírito Santo, nos reú-
ne em torno de sua Palavra de 
Vida!

ANIMADOR:  Invoquemos o 
Espírito Santo sobre nós, para 
que possamos acolher em nossos 
corações a mensagem de amor 
da Santíssima Trindade; revela-
da em Sua Palavra de Vida e de 
Comunhão e que nos convoca à 
perseverança em ouvir os ensi-
namentos, no partir do pão e nas 
orações, rezando:
Vinde, Espírito Santo, enchei os 
corações dos vossos fiéis e acen-
dei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo 
será criado e renovareis a face 
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da terra. Oremos: Ó Deus, que 
instruístes os corações dos vossos 
fiéis, com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas; segundo o mes-
mo Espírito e gozemos sempre da 
sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém!

II – Escuta à Palavra de Deus (At 
2,42-47)

ANIMADOR: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Purificai, Senhor, meus ouvidos, 
/ purificai, Senhor, meu coração, 
/ para ouvir e guardar vossa Pa-
lavra!

Leitor: Leitura do Livro dos Atos 
dos Apóstolos:

2,42Eram perseverantes em ouvir 
o ensinamento dos apóstolos, na 
comunhão fraterna, no partir do 
pão e nas orações. 43Em todos 
eles havia temor, por causa dos 
numerosos prodígios e sinais que 
os apóstolos realizavam. 44To-
dos os que abraçaram a fé eram 
unidos e colocavam em comum 
todas as coisas; 45vendiam suas 
propriedades e seus bens e re-
partiam o dinheiro entre todos, 
conforme a necessidade de cada 

um. 46Diariamente, todos juntos 
frequentavam o Templo e nas 
casas partiam o pão, tomando 
alimento com alegria e simpli-
cidade de coração. 47Louvavam 
a Deus e eram estimados por 
todo o povo. E cada dia o Senhor 
acrescentava à comunidade ou-
tras pessoas que iam aceitando 
a salvação. 
Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!

ANIMADOR: rezemos, medite-
mos, aprofundemos esta Palavra 
de nossa Salvação. Primeiro, fa-
çamos 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:
• Lucas apresenta o primeiro 

retrato da comunidade cristã. 
Ela nasce do anúncio funda-
mental que provoca a conver-
são; cresce graças à catequese 
evangélica (ensinamento dos 
apóstolos) e se espalha através 
do testemunho.

• Internamente, a comunidade se 
mantém pela união com Deus 
(oração no Templo) e pela par-
ticipação na Páscoa de Jesus 

(fração do pão – Eucaristia).
• Esse relato nos mostra o primei-

ro retrato da comunidade. Para 
Lucas, a vida dessa comunidade 
mostra o ideal da Igreja e o 
projeto de nova sociedade.

• Quando e como foi fundada 
a sua Comunidade Eclesial de 
Base? Você observa em sua 
comunidade esse retrato da 
primeira comunidade?

• O que motiva e fortalece vocês 
a continuarem participando e 
servindo na Comunidade?

III – Oração Conclusiva 

ANIMADOR: Em resposta à 
Palavra de Deus, que nos convi-
da a sermos perseverantes no 
partir do pão e nas orações, 
espontaneamente, elevemos 
ao Senhor nossas preces.

Resposta: Vossa Igreja eleva um 
clamor: escutai nossa prece, Se-
nhor!

Todos: Pai Nosso… Ave-Maria… 
Glória ao Pai…

ANIMADOR: Estivemos e perma-
neceremos unidos em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém!

Agora é tempo de ser Igreja, / 
caminhar juntos, participar. (bis) 
1. Somos povo em missão, / já é 

tempo de partir. / É o Senhor 
que nos envia / em seu nome 
a servir. 

2. Somos povo a caminho / cons-
truindo em mutirão / nova ter-
ra, novo reino / de fraterna 
comunhão.

GESTO CONCRETO: A Palavra 
de Deus nos convida a parti-
lha, procurar saber em sua 
comunidade ou paróquia se 
tem uma pastoral que ajuda 
os necessitados e fazer uma 
doação de alimentos, roupas, 
fraudas, etc.


