
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: 06 A 12 DE MARÇO
6O Encontro

“Fala com sabedoria, ensina com amor.”     
(Pr 31,26)

ANIMADOR: cantemos/rezemos 
juntos:
E quem fala com sabedoria
É Aquele que ensina com amor,
Sua vida em total maestria
É pra nós luz, caminho, vigor.

1.  É tarefa e missão da Igreja
Boa Nova no amor proclamar,

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. 

No diálogo com a cultura
Para a vida florir, fecundar
O que em redes se vai construir
E a pessoa humana formar.

Quando o anseio do conheci-
mento
Ultrapassa barreiras, fronteiras,
Se destaca o ensinamento

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

Oriundo da fé verdadeira
Que nos faz nesta ação solidários
Para o bem, condição que é 
certeira.

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

ANIMADOR: Estamos na Quares-
ma e a Igreja Católica no Brasil 
propõe como caminho a percor-
rer a Campanha da Fraternidade. 
O tema nos convida a pensarmos 
nossa caminhada de conversão a 
partir do lema: “Fala com sabedo-
ria, ensina com amor” (Pr 31,26).

Leitor 1: O autor dos Provérbios, 
nesta frase que é o lema da Cam-
panha, enaltece a mulher que 
segue nos caminhos do Senhor.

Leitor 2: Diz o comentário da 
Bíblia que o importante aqui é 
a sabedoria personificada que 
arrasta a família para o caminho 
da justiça.

Leitor 1: Falar com sabedoria 
e ensinar com amor é educar a 
pessoa de maneira integral, isto 
é educar para valores, para a vida 
fraterna e para a cidadania.

Leitor 2: “Educação começa em 
casa”, dizemos e ouvimos muitas 
vezes. Mas, atenção: educar com 
sabedoria e amor.

ANIMADOR: O Deus sábio e 
amoroso que nos dá todas as 
oportunidades de recomeçar, nos 
alimente na fé, nos dê sabedo-
ria e nos faça crescer no amor e 
caminhe conosco. 

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 Es-
pírito Santo sobre nós, para que 
possamos acolher em nossos co-
rações a mensagem de amor da 
Santíssima Trindade; revelada em 
Sua Palavra de Vida e de Comu-
nhão e que nos ungiu e enviou 
para anunciar a Boa Notícia aos 
pobres, 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 
da terra. Oremos: Ó Deus, que 
instruístes os corações dos vossos 
fiéis, com a luz do Espírito Santo, 
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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 (Pr 
31, 26-28.30)

ANIMADOR: Cantemos/Rezemos 
juntos:

1. Eu vim para escutar Tua pala-
vra,

 Tua palavra, Tua palavra de 
amor.

2. Eu gosto de escutar Tua pala-
vra,

 Tua palavra,  Tua palavra de 
amor.

Leitor: Leitura do Livro dos Pro-
vérbios:
31,26Ela abre a boca com sabe-
doria, e sua língua ensina com 
bondade. 27Ela supervisiona o 
andamento da casa, e seu ali-
mento é fruto do seu trabalho. 
28Seus filhos se levantam para 
cumprimentá-la, e seu marido a 
elogia. 30A graça é enganadora e 
a beleza é passageira, mas a mu-
lher que teme ao Senhor merece 
louvor. Palavra do Senhor.

Todos: Graças a Deus!

ANIMADOR: rezemos, medite-
mos, aprofundemos esta Palavra 
de nossa Salvação. Primeiro, 
façamos silêncio. Depois, po-
demos 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:
• A sabedoria é apresentada 

como uma mulher; mas, é ape-
nas uma imagem. A sabedoria 
nos faz estar atentos ao outro, 
nos faz cuidar se necessário, 
instruir se oportuno. Agir com 
sabedoria em todas as situa-
ções. 

• Ensinar com amor torna o 
aprendizado mais fácil. Sim, 
aprender exige esforço, mas o 
amor torna o esforço em pra-
zer. O amor faz com que ensi-
nar e aprender sejam apenas 
trocas entre as pessoas. Ora 
ensinamos, ora aprendemos e 
todos temos algo a aprender e 
a ensinar. É assim que nos co-
locamos em nossos relaciona-
mentos familiares, de trabalho, 
de lazer e de pastoral? 

III – Oração Conclusiva 

ANIMADOR: Rezemos, pedindo 
a Deus sabedoria e amor para 
todas as nossas atividades e re-
lacionamentos e por todas as si-
tuações que trazemos em nossos 
corações. Façamos nossa oração 
espontânea e digamos a cada 
invocação:

Resposta: Senhor dai-nos sabe-
doria e ensinai-nos a amar.

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!

E quem fala com sabedoria
É Aquele que ensina com amor,
Sua vida em total maestria
É pra nós luz, caminho, vigor.

2. Educar é a atitude sublime
 Que prepara a vida futura
 Compreendendo o presente, 

pensamos:
 Ensinar é proposta segura
 Para, enfim, destacar-se a ati-

tude

 Dos que em Cristo são nova 
criatura.

 O convívio em níveis fraternos
 Traz em nós o sentido discreto:
 Na harmonia com os seres vi-

ventes
 E no agir o equilíbrio completo
 Consigamos também aprender
 E educar para o amor e o afeto.

GESTO CONCRETO: A forma-
ção da pessoa precisa ser in-
tegral. Isto é: conhecimento 
escolar, conhecimento da 
Igreja, conhecimento humano 
e de fé. Que tal uma conversa 
com o padre ou alguém de sua 
confiança para descobrir em 
qual área você precisa con-
centrar sua atenção? Coloque 
a conversa na sua agenda.


