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Apresentação

Comissão Arquidiocesana para o Círculo Bíblico

Prezado Catequista de Círculo Bíblico,

Iniciamos dois meses muito importantes na vida litúrgica e pastoral da Igreja: 
no mês de agosto, celebramos as vocações, rezando pelos chamados à vida 
Sacerdotal, à vida Familiar, à vida Religiosa e Missionária, e à vida laica; no 
mês de setembro, celebramos a Sagrada Escritura, honrando o Livro Santo 
que ilumina nossa vida e a vida da Igreja.

A Vocação é um chamado todo especial de Jesus. Para o serviço à Igreja e 
aos irmãos o Senhor elege alguns, dentre a multidão dos batizados, para os 
Serviços diretamente ligados à vida e missão da Igreja: os Bispos, Presbíteros 
e Diáconos recebem a Missão de cuidar dos assuntos pertinentes à Igreja e 
sua estrutura hierárquica. Toda a vida da Igreja deve ser vivida na perspectiva 
do serviço, numa clara demonstração de que Jesus continua a cuidar do seu 
rebanho por meio dos pastores da Igreja.

Para o Serviço missionário, em geral além fronteiras, o Senhor suscita homens 
e mulheres em todos os tempos e lugares; e os chama a uma radicalidade 
de entrega por meio dos votos de pobreza, castidade e obediência. São os 
Religiosos e Religiosas que anunciam o Evangelho em todas as partes da Terra, 
desbravando culturas e preparando os corações dos homens e mulheres para 
a vida segundo o Evangelho.

As vocações Sacerdotal e Religiosa são importantíssimas. Porém, há uma 
vocação tão importante quanto: a vocação ao Matrimônio. A família é o berço 
das demais vocações. E, portanto, reveste-se de singular importância para 
a vida da Igreja e para o mundo em geral. Nenhum homem nasce Sacerdote. 
Tampouco algum homem ou mulher nasce Religioso/Consagrado. Mas, todos, 
indiscriminadamente, nascem numa família.

O Concílio Vaticano II (1965) colocou ainda mais em evidência um quarto grupo 
de vocacionados. O dos leigos e leigas que atuam diretamente na vida, missão 

e estrutura da Igreja. São homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças 
que, atendendo ao chamado do Senhor, colocam-se a serviço dos irmãos nas 
diversas atividades cotidianas das comunidades. Dentre esses ministérios 
(serviços) – instituídos ou simplesmente reconhecidos – destaca-se o Ministério 
do Catequista, celebrado no último domingo do mês de agosto.

Como se vê, os cinco primeiros encontros deste Caderno trazem, a partir do 
universo da Sagrada Escritura, uma reflexão e um aprofundamento sobre as 
Vocações na Igreja.

Iniciaremos o mês de setembro, mês da Bíblia, com um encontro sobre a 
Virgem Maria; que, nesta Arquidiocese de Vitória, recebe o Título de Nossa 
Senhora da Vitória e é também Padroeira desta parcela do Povo de Deus. 
Em seguida, aprofundaremos o Livro de Josué, texto indicado para o mês 
da Bíblia de 2022. Move-nos o tema “O Senhor, teu Deus, estará contigo por 
onde quer que vás (Js 1,9).

No 9º Encontro, somos convidados a também percorrer o caminho de “ilumi-
nação da retomada das atividades” proposto para cada Pastoral, Movimento 
ou outro segmento da Igreja que se reunir neste mês de setembro. De modo 
um tanto diferente, porém, bastante significativo, como Catequistas e par-
ticipantes do Círculo Bíblico, faremos a Leitura Orante da Palavra de Deus, 
inspirada pelo texto de Lc 10,25-37. Não deixe de participar!

Um excelente trabalho pastoral a todos!

Vitória-ES, 04 de julho de 2022.



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: 31 DE JULHO A 6 DE AGOSTO
1O Encontro

“Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhes nas 
narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente” 

(Gn 2,7)

ANIMADOR: cantemos/rezemos 
juntos:
O Deus que me criou, / me quis, 
me consagrou / para anunciar o 
seu amor. (bis) 
1. Eu sou como chuva em terra 

seca. (2x) / Pra saciar, fazer 
brotar, eu vivo pra amar e pra 
servir! (2x) 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Colocar em 
destaque a Palavra de Deus, vela acesa, Crucifixo, planta e imagem de 
Nossa Senhora. 

3. Eu sou como estrela em noite 
escura. (2x) / Eu levo a luz, sigo 
a Jesus, / eu vivo pra amar e pra 
servir! (2x) 

O Deus que me criou... 
4. Eu sou como abelha na colmeia. 

(2x) / Eu vou voar, vou trabalhar, 
/ eu vivo pra amar e pra servir! 
(2x) 

O Deus que me criou... 
5. Eu sou, sou profeta da verdade. 

(2x) / Canto a justiça e a liber-
dade, / eu vivo pra amar e pra 
servir! (2x)

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

ANIMADOR: Nas Sagradas Es-
crituras encontramos a força e 
a beleza da vocação na vida dos 
primeiros que foram chamados: 
Adão, Abraão, Moisés, Isaías, Je-
remias, Samuel, a Virgem Maria, 
João Batista e tantos outros. A 
vocação acontece de diferentes 
formas, em momentos distintos 
e para várias ocasiões de missão.

Leitor 1: Os vocacionados bíblicos 
tinham em comum: a escolha di-
vina, o chamado de Deus em sua 
história; a busca pela compreen-
são desse chamado, uma resposta 
diretamente a Deus e uma mu-
dança concreta em suas vidas. 

Nenhum vocacionado na Bíblia 
ficou no mesmo lugar, acomodado, 
fazendo as mesmas coisas.

Leitor 2: O chamado de Deus trou-
xe desafios concretos e alegrias 
indescritíveis. Todos foram livres 
e felizes por realizarem a vontade 
de Deus na história de sua vida e 
de seu Povo.

Leitor 1: No livro de Gênesis, Deus 
fez a humanidade, no jardim do 
Éden, no centro da criação Deus 
criou o homem e lhe chamou à 
vida. Soprou-lhe a narina e lhe 
chamou a viver em plena comu-
nhão consigo. O primeiro chamado 
do ser humano é à vida! Viver a 
essência da nossa existência com 
a graça original.

ANIMADOR: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

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 que nos convoca a viver a 
essência da nossa existência com 

É missão de todos nós, / Deus 
chama, eu quero ouvir a sua voz! 
(bis) 
O Deus que meu criou... 
2. Eu sou como a flor por sobre o 

muro. (2x) / Eu tenho mel, sabor 
do céu, / eu vivo pra amar e pra 
servir. (2x) 

O Deus que me criou... 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS
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a graça original, 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, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas; segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre da sua conso-
lação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

II – ESCUTA À PALAVRA DE DEUS 
(Gn 2,4b-8)

ANIMADOR: Cantemos:
Senhor, que a tua Palavra trans-
forme a nossa vida, queremos 
caminhar com retidão, na tua luz.

Leitor: Leitura do livro de Gêne-
sis.… (ler no Livro da Sagrada Es-
critura)

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:
• O livro de Gênesis relata a ori-

gem do mundo e da humani-
dade, o trecho que meditamos 
faz parte do segundo relato da 
criação. Deus modelou o homem 
com argila do solo e soprou-lhe 
nas narinas um sopro de vida. 
Criou a humanidade para cuidar 
das coisas criadas.

• O nosso primeiro chamado é a 
vida, dom de Deus. Como esta-
mos cuidando de nossa vida?

• Em sua trajetória na comunidade 
você já pensou sobre os sinais de 
Deus em sua história? Os apelos 
que o Senhor coloca diante de 
seus olhos? 

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Pala-
vra de Deus – que nos convida a 
nos colocar na mão do oleiro para 
que ele transforme nossa vida – 
espontaneamente, elevemos ao 
Senhor as nossas preces.

Resposta: Acolhei nossa prece, 
Senhor! Sobre nós derramai vosso 
amor!

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!

Cantemos:
1. O nosso Deus, com amor sem 

medida, / chamou-nos à vida, 
nos deu muitos dons. / Nossa 
resposta ao amor será feita / se 
a nossa colheita mostrar frutos 
bons. 

Mas é preciso que o fruto se parta 
/ e se reparta na mesa do amor. 
(bis) 
2. Participar é criar comunhão, / 

fermento no pão, saber repartir. 
/ Comprometer-se com a vida 
do irmão, / viver a missão de se 
dar e servir. 

3. Os grãos de trigo em farinha se 
tornam, / depois se transfor-
mam em vida no pão. / Assim, 
também, quando participamos, 
/ unidos, criamos maior comu-
nhão.

IV – FIQUE ATENTO!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 
Igreja Particular de Vitória nos 
convoca a “reassumir” nossos es-
paços de atuação pastoral, ilumi-
nando-os com a Luz da Palavra de 
Deus. Durante os próximos meses 
seremos convidados a aprofundar 
os temas:
• Setembro: “A Casa: Espaço da 

Acolhida e Cuidado”; iluminados 
pelo texto de Lc 10,25-37.

• Outubro: “A Casa: Espaço da Ce-
lebração da Fé e da Vida”; ilumi-
nados pelo texto de Lc 15,11-32.

• Novembro: “A Casa: Espaço da 
Acolhida, da Celebração da Fé e 
da Vida e do envio para a Mis-
são”; iluminados pelo texto de 
Lc 19,1-10.

Leitor 2: Desse modo, “diante 
da realidade e dos desafios de 
nossas Comunidades Eclesiais de 
Base, iluminados pela Palavra de 
Deus, inspirados pelos apelos do 
Papa Francisco, em comunhão 
com a CNBB e seguindo o caminho 
proposto pelo Projeto de Pastoral 
Arquidiocesano”, preparemo-nos 
bem para esses dias de aprofunda-
mento e de iluminação de nossos 
espaços com a Palavra de Deus. 
Abrace essa iniciativa junto a toda 
a Arquidiocese de Vitória!

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!



18 19BíblicoCírculo

PERÍODO: 7 A 13 DE AGOSTO
2O Encontro

“Fala que teu servo escuta” 
(1Sm 3,1-10)

ANIMADOR: Cantemos:
1. Fui escolhido pra servir-te / e 

para amar-te, meu irmão. / Meu 
coração se dividiu entre o meu 
ser / e o teu ser em comunhão. 
/ A vida colocou-me frente a 
frente com um reino, / um reino 
que eu sonhava / e era a minha 
vocação. 

Eis-me aqui, Senhor, para servir! / 
Eis-me aqui, Senhor, no teu altar! 

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

ANIMADOR: O mês de agosto, 
conforme costume da Igreja do 
Brasil, é dedicado à oração, à re-
flexão e à ação nas comunidades 
sobre o tema das vocações. Esta 
semana vamos refletir sobre a vo-
cação para o Ministério Ordenado: 
Diáconos, Padres e Bispos.

Leitor 1: Todos os homens que são 
chamados ao Sacramento da Or-
dem, o fazem por se colocarem a 
serviço da Igreja, ou seja, a serviço 
dos fiéis. O Sacramento da Ordem 
é um sacramento de SERVIÇO.

Leitor 2: No Primeiro Grau da Or-
dem, o candidato recebe a Orde-
nação Diaconal. Nela são impostas 
as mãos sobre o eleito, não para 
o sacerdócio, mas para o serviço. 
O diácono pode ser: permanente 
(casado) e transitório (o que vai 
ser ordenado Presbítero).

Leitor 1: No Segundo Grau da Or-
dem, o candidato recebe a Orde-
nação Presbiteral. Com a Ordena-
ção, os presbíteros participam do 
sacerdócio e da missão dos Bispos 
e, ao mesmo tempo, dependem 
deles no exercício de suas funções 
pastorais. Atentos cooperadores 
dos bispos os presbíteros são cha-
mados a servir ao povo de Deus. 

Formam em torno de seu Bispo o 
“presbitério”, que com ele é res-
ponsável pela Igreja particular. 
Recebem do Bispo o encargo de 
uma comunidade paroquial ou de 
uma função eclesial determinada.

Leitor 2: No Terceiro Grau da Or-
dem, o candidato recebe a Orde-
nação Episcopal. O Bispo recebe 
a plenitude do Sacramento da 
Ordem que o insere no Colégio 
Episcopal e faz dele o chefe visí-
vel da Igreja particular que lhe é 
confiada (Diocese/ Arquidiocese). 
Os Bispos, como sucessores dos 
apóstolos e membros do colégio, 
participam da responsabilidade 
apostólica e da missão de toda a 
Igreja, sob a autoridade do Papa, 
sucessor de São Pedro (cf. CIC, 
nº 1594).

ANIMADOR: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

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 que nos chama a vocação 
do servir, rezando:
Vinde, Espírito Santo, enchei os 

/ Celebrar a vida, a vida em co-
munhão, / a minha vida eu quero 
te entregar. 
2. Abandonei a minha casa / e os 

meus pais para lutar. / Por muita 
gente que não tem uma família, 
/ um grande amor ou mesmo 
um lar. / Não fui indiferente ao 
teu chamado, meu Senhor, / 
conserva-me na graça, na graça 
do amor.

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Colocar em 
destaque a Palavra de Deus, vela acesa, Crucifixo, planta e imagem de 
Nossa Senhora. 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS
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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, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas; segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre da sua conso-
lação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

II – Escuta à Palavra de Deus (1Sm 
3,1-10)

ANIMADOR: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Tua Palavra é lâmpada para os 
meus pés, Senhor! Lâmpada para 
os meus pés e luz, luz para o meu 
caminho!

Leitor: Leitura do Primeiro Livro de 
Samuel… (ler no Livro da Sagrada 
Escritura)

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:
• Ainda na infância Samuel es-

cutou o chamado, mas preci-
sou da direção espiritual de Eli 

para compreender que o Senhor 
desejava falar com ele. Muitas 
vezes em nossa caminhada vo-
cacional precisamos do apoio 
espiritual para nos ajudar a ama-
durecer a fé e abrir os nossos 
ouvidos interiores para escutar 
a voz de Deus.

• Todos os batizados são chama-
dos a participar do sacerdócio 
de Cristo, exercendo seu “sacer-
dócio batismal”.

• No entanto, apenas algumas 
pessoas têm vocação e são cha-
mados para se dedicar exclusi-
vamente ao serviço do Reino de 
Deus, junto a seu povo, através 
do ensinamento, do culto divi-
no e do governo pastoral, estes 
assumem o “sacerdócio minis-
terial” (ou hierárquico)

• São homens tirados do meio do 
povo, e que após um período de 
formação, voltam para o seio da 
comunidade e se tornam pas-
tores, conduzindo os fiéis até 
Deus. São instituídos pela Igreja 
através da ordenação em nome 
de Cristo e recebem o Dom do 
Espírito Santo, para apascentar 
a Igreja com a palavra e a graça 
de Deus (cf. LG, n11).

• Estamos incentivando nossos jo-
vens ao caminho de discernimen-
to vocacional? Todos conhecem 
nossos bispos? Rezamos para for-
talecer o ministério dos ordena-
dos? Conhecem o Seminário, onde 
são formados os nossos presbíte-
ros? Como estamos ajudando na 
formação de novos presbíteros?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida a 
ouvir o chamado de Deus e dis-
cernir nossa vocação, esponta-
neamente, elevemos ao Senhor 
nossas preces.

Resposta: Vossa Igreja elava 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!

Seduziste-me, Senhor, / e eu me 
deixei seduzir; / numa luta desi-
gual, / dominaste-me, Senhor, / 
e foi tua a vitória. (Fl 3) 
1. Vantagens e honras são perdas 

para mim, / diante do conheci-
mento deste bem supremo, / 
que é Cristo, meu Senhor. 

IV – Fique Atento!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, Para os 
meses de setembro, outubro e 
novembro, a Arquidiocese de Vi-
tória vai propor um caminho, para 
a Leitura Orante da Palavra de 
Deus, em nossas reuniões: Círculo 
Bíblico, liturgia, pastorais, cate-

quistas, movimentos etc. Quere-
mos que todos participem deste 
momento de reflexão e oração, 
para a retomada do Plano Pastoral 
Arquidiocesano que culminará em 
uma Assembleia Arquidiocesana 
em 2023:

Leitor 2: Abrace essa iniciativa 
junto a toda a Arquidiocese de 
Vitória!
• Setembro: “A Casa: Espaço da 

Acolhida e Cuidado”; iluminados 
pelo texto de Lc 10,25-37.

• Outubro: “A Casa: Espaço da 
Celebração da Fé e da Vida”; ilu-
minados pelo texto de Lc 15,11-
32.

• Novembro: “A Casa: Espaço da 
Acolhida, da Celebração da Fé e 
da Vida e do envio para a Mis-
são”; iluminados pelo texto de 
Lc 19,1-10.

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!
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PERÍODO: 14 A 20 DE AGOSTO
3O Encontro

“Todas as famílias da terra serão abençoadas”  
(Gn 12,3)

ANIMADOR: Cantemos:
Tua família aqui reunida / vem 
hoje pedir-te, Senhor, / a paz 
que nos vem de tua vida / e é 
fruto do teu amor. 
1. Quando o ódio, a vingança, o 

rancor / vierem nos destruir, / 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Colocar em 
destaque a Palavra de Deus, vela acesa, Crucifixo, planta e imagem de 
Nossa Senhora. 

nós queremos ser em tuas mãos 
/ instrumentos do teu amor. 

2. Quando a treva, que ao erro 
conduz, / cegar muitos cora-
ções, / nós queremos ser em 
tuas mãos / instrumentos da 
tua luz. 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

3. Quando a ofensa, a discórdia, 
enfim, / romperem a união, / 
nós queremos ser em tuas mãos 
/ instrumentos do teu perdão.

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

ANIMADOR: A Igreja no Brasil 
dedica esta semana para rezar, 
refletir e celebrar a Semana Na-
cional da Família, com o tema: 
“Amor familiar, vocação e cami-
nho de santidade!”. Em espe-
cial colocamos diante de Deus 
a vocação dos pais; para que, a 
exemplo de Abraão, atendam ao 
chamado divino e aceitem sem 
restrições essa missão.

Leitor 1: A família, Igreja Domés-
tica, é o núcleo e a célula básica 
de toda a vida humana e de toda 
a Igreja, gerada e sustentada pelo 
amor Trinitário. Um amor que 
tem sua perfeição na união en-
tre um homem e uma mulher; 
que se doam reciprocamente, 
de maneira exclusiva e livre, na 
fidelidade até que a morte os 
separe, abertos à transmissão 
da vida.

Leitor 2: O caminho do amor 
cristão começa pela fé: Abraão 
atende o chamado divino e aceita 

os riscos sem restrições, tornan-
do-se pai (na fé) de uma grande 
multidão. 

ANIMADOR: O Deus da espe-
rança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja 
com todos vocês.
 
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

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 que nos chama a sermos 
vocacionados, 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, 
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 
(Gn 12,1-4)
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ANIMADOR: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Que arda como brasa tua Palavra 
nos renove esta chama que a 
boca proclama!

Leitor: Leitura do Livro de Gê-
nesis… (ler no Livro da Sagrada 
Escritura)

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:
• A história de Abraão está di-

retamente ligada à história de 
toda a humanidade: com ele 
começa a surgir o embrião de 
um povo que terá a missão de 
trazer a bênção de Deus para 
todas as nações da terra.

• Como Abraão, nosso Pai na fé, 
deixamos nossas seguranças, 
certezas e comodismos para 
assumir o projeto de Deus?

• E a família, como vai?
• Nossos pais têm como modelo 

o Pai do Céu?
• O que significa exercer uma 

paternidade responsável?
• Estamos educando nossos filhos 

para a vida e seus desafios?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida 
viver a vocação familiar tendo 
como modelo nosso pai na fé, 
Abraão, espontaneamente, ele-
vemos ao Senhor nossas preces.

Resposta: Abençoai nossas famí-
lias, Senhor!

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

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

Cantemos:
1. Que nenhuma família comece 

em qualquer de repente, / que 
nenhuma família termine por 
falta de amor. / Que o casal seja 
um para o outro de corpo e de 
mente / e que nada no mundo 
separe um casal sonhador. / 
Que nenhuma família se abri-
gue debaixo da ponte, / que 
ninguém interfira no lar e na 
vida dos dois, / que ninguém 
os obrigue a viver sem nenhum 
horizonte, / que eles vivam do 
ontem, no hoje e em função 
do depois. 

Que a família comece e termine 
sabendo onde vai / e que o ho-

mem carregue nos ombros a gra-
ça de um pai. / Que a mulher seja 
um céu de ternura, aconchego 
e calor / e que os filhos conhe-
çam a força que brota do amor. 
/ Abençoa, Senhor, as famílias, 
amém. / Abençoa, Senhor, a mi-
nha também! (2x) 
2. Que marido e mulher tenham 

força de amar sem medida, / 
que ninguém vá dormir sem 
pedir ou sem dar seu perdão. 
/ Que as crianças aprendam 
no colo o sentido da vida, / 
que a família celebre a parti-
lha do abraço e do pão. / Que 
marido e mulher não se traiam 
nem traiam seus filhos, / que 
o ciúme não mate a certeza 
do amor entre os dois. / Que 
no seu firmamento a estrela 
que tem maior brilho / seja 
firme esperança de um céu 
aqui mesmo e depois.

IV – Fique Atento!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, Para 
os meses de setembro, outubro 
e novembro, a Arquidiocese de 
Vitória vai propor um caminho, 
para a Leitura Orante da Palavra 
de Deus, em nossas reuniões: 
Círculo Bíblico, liturgia, pasto-
rais, catequistas, movimentos etc. 
Queremos que todos participem 
deste momento de reflexão e 
oração, para a retomada do Pla-

no Pastoral Arquidiocesano que 
culminará em uma Assembleia 
Arquidiocesana em 2023:

Leitor 2: Abrace essa iniciativa 
junto a toda a Arquidiocese de 
Vitória!
• Setembro: “A Casa: Espaço da 
Acolhida e Cuidado”; iluminados 
pelo texto de Lc 10,25-37.
• Outubro: “A Casa: Espaço da 
Celebração da Fé e da Vida”; ilu-
minados pelo texto de Lc 15,11-
32.
• Novembro: “A Casa: Espaço 
da Acolhida, da Celebração da 
Fé e da Vida e do envio para a 
Missão”; iluminados pelo texto 
de Lc 19,1-10.

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!
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PERÍODO: 21 A 27 DE AGOSTO
4O Encontro

“Como barro nas mãos do oleiro, assim 
estão vocês em minhas mãos”    

(Jr 18,6)

ANIMADOR: Cantemos:
1. Eu Nossos corações em festa / 

se revestem de louvor, / pois 
aqui se manifesta / a vontade 
do Senhor, / que nos quer um 
povo unido / a serviço da mis-
são, / animado e destemido / 
por amor e vocação! 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Colocar em 
destaque a Palavra de Deus, vela acesa, Crucifixo, planta e imagem de 
Nossa Senhora. 

Cristo, Mestre e Senhor, / pois 
eterno é seu amor! / Nesta 
fonte de água viva, / somos 
hoje seus convivas. (bis) 

2. Nossos passos já se encon-
tram / a caminho do altar. / 
Nossas vozes já decantam / o 
que vimos proclamar / neste 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

mundo tão bonito, / mas que 
pede redenção, / nosso SIM 
ao Deus bendito / por amor e 
vocação! 

3. Nós queremos operários / 
mensageiros do Senhor / que 
nos façam solidários / a ser-
viço do amor, / construtores 
da justiça / empenhados na 
missão / contra toda injustiça 
/ por amor e vocação! 

4. Nossa Igreja necessita / de 
mais fibra e mais vigor / e de 
gente que acredita / no cha-
mado do Senhor. / Que dê pão 
a quem tem fome / e justiça a 
quem tem pão / e bendiga o 
seu nome / por amor e voca-
ção!

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

ANIMADOR: Dedicamos nossa 
reflexão e orações desta semana 
à vocação para a Vida Consagra-
da: Religiosos e Religiosas, Leigos 
Consagrados e Leigas Consagra-
das.

Leitor 1: Deus, o Oleiro que di-
rige a história, possui um plano 
para cada um de nós.  Uns são 
chamados para a vida laical, no 
matrimônio ou nas ações mis-
sionárias; outros, ao sacerdócio 

ou à vida religiosa. O chamado 
é individual.

Leitor 2: A vocação religiosa é 
vivenciada por homens e mu-
lheres que dizem seu “sim” a 
Deus e entregam suas vidas, no 
seguimento de Jesus Cristo. O 
tempo do discernimento é lon-
go. Há uma caminhada intensa 
para que se possa adquirir todo 
o conhecimento formal e espiri-
tual necessários para se chegar 
à consagração.

Leitor 1: A consagração acontece 
por meio da realização dos votos 
de pobreza, obediência e casti-
dade; e, geralmente, por meio 
de uma Congregação Religiosa.
 
Leitor 2: O Papa Francisco se re-
fere à vocação religiosa como o 
“grande tesouro na Igreja, da-
queles que seguem o Senhor de 
perto, professando os conselhos 
evangélicos”. 

ANIMADOR: O Deus da espe-
rança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja 
com todos vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

ANIMADOR:  Invoquemos o 
Espírito Santo sobre nós, para 
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que possamos acolher em nossos 
corações a mensagem de amor 
da Santíssima Trindade; revela-
da em Sua Palavra de Vida e de 
Comunhão que nos convoca a 
nos transformar, como barro, nas 
mãos do oleiro; 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, 
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 (Jr 
18,1-6)

ANIMADOR: Cantemos:
Purificai, Senhor, meus ouvidos, 
purificai, Senhor, meu coração, 
para ouvir e guardar vossa Pa-
lavra.

Leitor: Leitura do Livro do Pro-
feta Jeremias… (ler no Livro da 
Sagrada Escritura)

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:
• Jeremias é um dos Profetas 

Maiores do Antigo Testamento. 
Ele muito fala da esperança e 
da espera do Salvador. 

• Sua história vocacional nos 
mostra que Deus deseja mol-
dar nossa vida e configurá-la 
ao seu projeto de amor. Mas 
o Senhor considera e respeita 
nossa liberdade. Por isso, pre-
cisamos cultivar a nossa dispo-
nibilidade para Deus que nos 
quer verdadeiramente livres e 
felizes: “Antes que te formasse 
eu te conheci e te consagrei”.

• Em nossa paróquia ou comu-
nidade, temos leigas e leigos 
consagrados à vida religiosa?

• Motivamos nossos jovens a 
fazerem o discernimento para 
assumir uma vocação?

• Nos colocamos nas mãos do 
oleiro e deixamos que ele trans-
forme nossa vida?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida a 
nos colocar como barro nas mãos 
do oleiro, espontaneamente, ele-
vemos ao Senhor nossas preces.

Resposta: Senhor, transforma 
nossa vida.

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

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

Cantemos:
Eu quero ser, Senhor amado.
Como um vaso nas mãos do 
oleiro.
Quebre a minha vida e faça-a 
de novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um 
vaso novo.
Como tu queres, Senhor amado.
Tu és o oleiro, e eu sou o vaso.
Quebra a minha vida e faça de 
novo.
Eu quero ser, eu quero ser, um 
vaso novo.

IV – Fique Atento!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, Para 
os meses de setembro, outubro 
e novembro, a Arquidiocese de 
Vitória vai propor um caminho, 
para a Leitura Orante da Palavra 
de Deus, em nossas reuniões: 
Círculo Bíblico, liturgia, pasto-
rais, catequistas, movimentos etc. 
Queremos que todos participem 
deste momento de reflexão e 

oração, para a retomada do Pla-
no Pastoral Arquidiocesano que 
culminará em uma Assembleia 
Arquidiocesana em 2023:

Leitor 2: Abrace essa iniciativa 
junto a toda a Arquidiocese de 
Vitória!
• Setembro: “A Casa: Espaço da 

Acolhida e Cuidado”; ilumina-
dos pelo texto de Lc 10,25-37.

• Outubro: “A Casa: Espaço da 
Celebração da Fé e da Vida”; 
iluminados pelo texto de Lc 
15,11-32.

• Novembro: “A Casa: Espaço 
da Acolhida, da Celebração da 
Fé e da Vida e do envio para a 
Missão”; iluminados pelo texto 
de Lc 19,1-10.

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!
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PERÍODO: 28 DE AGOSTO A 3 DE SETEMBRO
5O Encontro

“Vão vocês também para minha vinha”    
(Mt 20,4)

ANIMADOR: Cantemos:
O Senhor me chamou, / e eu res-
pondi: “Eis-me aqui!” / O Senhor 
me chamou, / e eu respondi: “Eis-
me aqui, Senhor!”  
1. Para levar a Palavra que faz / 

tudo na vida ser bem melhor; 
/ para anunciar novo tempo e 
viver / nova proposta que vem 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Colocar em 
destaque a Palavra de Deus, vela acesa, Crucifixo, planta e imagem de 
Nossa Senhora. 

de Deus. 
2. Pra proclamar que o amor é 

maior, / e o novo Reino se faz 
de irmãos; / pra semear novo 
modo de ser: / ir ao encontro 
do irmão no amor. 

3. Para plantar a semente da paz 
/ num coração que abrigou ran-
cor; / para entoar a canção do 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

bem / e entre as nações ser o 
seu sinal.

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

ANIMADOR: À vocação leiga – 
que vamos refletir neste encontro 
– pertence aquele Povo de Deus 
que é representado na imagem 
dos trabalhadores da vinha, de 
que fala o Evangelho de Mateus: 
“O Reino dos Céus é semelhante 
a um proprietário, que saiu muito 
cedo, a contratar trabalhadores 
para a sua vinha. Ajustou com eles 
um denário por dia e mandou-os 
para a vinha”. (Mt 20, 1-2).

Leitor 1: A parábola do Evange-
lho abre os nossos olhos para a 
imensa vinha do Senhor e para a 
multidão de pessoas, homens e 
mulheres, que Ele chama e envia 
para trabalhar nela. A vinha é o 
mundo inteiro (cf. Mt 13, 8), que 
deve ser transformado segundo o 
plano de Deus em ordem ao ad-
vento definitivo do Reino de Deus.

Leitor 2: A tarefa de promover a 
justiça e a paz, de ser solidário e 
de estar a serviço dos necessitados 
cabe, em primeiro lugar, à respon-
sabilidade dos leigos e leigas.

Leitor 1: A missão evangelizadora é 
realizada por todo o Povo de Deus, 
com sua variedade de vocações e 

ministérios.

Leitor 2: Muitos leigos e leigas as-
sumem a missão de ser catequista. 
É um ministério desenvolvido na 
função profética, sacerdotal e real. 
Eles e elas atuam em nome da 
Igreja e da comunidade. Por isso, 
devem ser valorizados com aco-
lhimento e formação. A catequese 
é a base de nossa ação pastoral.

ANIMADOR: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos 
vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

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 que nos convoca a participar 
da vinha do Senhor Jesus e nos 
dá a graça de colaborar com a 
instalação do Reino de Justiça e 
de Paz, 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, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
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coisas; segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre da sua conso-
lação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

II – Escuta à Palavra de Deus (Mt 
20,1-8)

ANIMADOR: Cantemos:
Cantemos com alegria, aleluia, 
aleluia! / Vivamos a Boa-Nova, 
aleluia, aleluia! (bis) 
Todos são convidados, todos são 
convocados / para viver, para for-
mar um reino de amor e paz.

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Mateus… 
(ler no Livro da Sagrada Escritura).

Animador: rezemos, meditemos, 
aprofundemos esta Palavra de nos-
sa Salvação. Primeiro, façamos 
silêncio. Depois, podemos repetir 
uma palavra ou uma frase (ver-
sículo) que mais nos tocou. Em 
seguida, podemos partilhar o que 
essa Palavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Todos são chamados para tra-

balhar na vinha; uns mais cedo, 
outros ao meio-dia e outros ain-
da no fim da tarde. No Reino de 
Deus não existem marginaliza-
dos. Todos têm o mesmo direito 
de participar da bondade e mi-
sericórdia divinas, que superam 
tudo o que os homens consi-
deram como justiça. No Reino 

de Deus, aqueles que julgam 
possuir mais méritos do que os 
outros devem aprender que o 
Reino é um dom gratuito.

• A vocação e missão dos leigos 
e leigas é santificar o mundo 
pela sua profissão, pelo seu tes-
temunho, pela sua vida de fé, 
esperança e caridade.

• O anúncio da Boa Nova deve se 
dar através do serviço, do diálo-
go, do anúncio e do testemunho 
eclesial.

• Como valorizamos a missão dos 
leigos e leigas que assumem o 
ministério de catequista?

• Nossa comunidade se preocupa 
com a formação dos catequistas?

• Quem se lembra de seu primeiro 
catequista?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida a 
ouvir o chamado para trabalhar na 
vinha do Senhor, espontaneamen-
te, elevemos ao Senhor nossas 
preces.

Resposta: Venha o vosso Reino, o 
vosso Reino, Senhor!

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!

Cantemos:
Aprender um pouco mais / é ca-
tequese permanente. / Crescer 
na fé em Jesus Cristo / é dever 
de toda gente. 
1. Deus nos falou aqui / pelos pro-

fetas, sim, / falou mais forte pelo 
Filho seu, / que se fez homem, 
sim, / e habitou aqui, / nos trou-
xe a vida e numa cruz morreu. 

2. A catequese aqui / é comunica-
ção / de Deus com o homem na 
comunidade. / Sua linguagem, 
sim, / deve adaptar-se / à con-
dição de cada realidade. 

3. O catequista então / deve par-
ticipar / da vida viva do Povo 
de Deus, / das lutas e alegrias 
/ pra comunicar / a Boa-Nova 
/ do Reino dos céus. 

4. Queremos ser, Jesus, / bons 
catequistas, sim, / levando paz 
e amor no coração. / Abençoai 
o nosso / esforço pra viver / 
gestos concretos de salvação.

IV – Fique Atento!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, Para os 
meses de setembro, outubro e 
novembro, a Arquidiocese de Vi-
tória vai propor um caminho, para 
a Leitura Orante da Palavra de 
Deus, em nossas reuniões: Círculo 
Bíblico, liturgia, pastorais, cate-
quistas, movimentos etc. Quere-
mos que todos participem deste 
momento de reflexão e oração, 
para a retomada do Plano Pastoral 
Arquidiocesano que culminará em 

uma Assembleia Arquidiocesana 
em 2023:

Leitor 2: Abrace essa iniciativa 
junto a toda a Arquidiocese de 
Vitória!
• Setembro: “A Casa: Espaço da 

Acolhida e Cuidado”; iluminados 
pelo texto de Lc 10,25-37.

• Outubro: “A Casa: Espaço da 
Celebração da Fé e da Vida”; ilu-
minados pelo texto de Lc 15,11-
32.

• Novembro: “A Casa: Espaço da 
Acolhida, da Celebração da Fé e 
da Vida e do envio para a Mis-
são”; iluminados pelo texto de 
Lc 19,1-10.

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!
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PERÍODO: 4 A 10 DE SETEMBRO
6O Encontro

“Como posso merecer que a Mãe do 
meu Senhor me venha visitar”     

(Lc 1,43)

ANIMADOR: Cantemos:
1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, 

Maria! / És a alegria do povo de 
Deus! Ave, Maria!

2. Tu és a honra da humanidade! 
Ave, Maria! / És a ditosa por 
Deus escolhida! Ave, Maria!

3. Das tuas mãos nos vieram pro-

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Se possível, 
tenha presente uma vela acesa, um Crucifixo e uma imagem de Nossa 
Senhora da Vitória, Padroeira da Arquidiocese. Procure colocar em 
destaque a Palavra de Deus.

dígios! Ave, Maria! / És o refúgio 
do povo de Deus! Ave, Maria!

4. O que fizeste agradou ao Se-
nhor! Ave, Maria! / Bendita 
sejas por Deus poderoso! Ave, 
Maria!

ANIMADOR: Estamos reunidos 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

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

ANIMADOR: Meus irmãos e mi-
nhas irmãs, iniciamos o mês de 
setembro refletindo um pouco 
sobre a devoção a Nossa Senho-
ra da Vitória, Padroeira de nos-
sa Arquidiocese de Vitória, cuja 
Solenidade é celebrada a 08 de 
setembro.

Leitor 1: Inspira-nos neste ano o 
lema: “Como posso merecer que 
a Mãe do meu Senhor me venha 
visitar” (Lc 1,43). O versículo bíblico 
evoca o encontro fraterno entre 
irmãos, o cuidado para com o pró-
ximo e a alegria pela fraternidade.

Leitor 2: A visita de Nossa Senhora 
à sua parenta Isabel é para nós um 
convite ao encontro: ao encontro 
com o próximo, ao encontro com 
os irmãos. É também convite a 
permanecermos juntos em casa: 
em nossa família, em nossa Co-
munidade, em nossa Paróquia; 
enfim, um convite a permanecer-
mos juntos em nossa Igreja.

Leitor 1: Passados os tempos mais 
difíceis de isolamento por cau-
sa da Pandemia pela COVID-19, 
estamos num momento de reor-
ganização e de reapropriação de 
nossos espaços comuns: as gran-
des convocações de nossa Igreja, 
a participação nas liturgias e nas 

festas populares, a retomada das 
atividades pastorais de forma pre-
sencial, entre outros.

Leitor 2: Em todo o tempo e todas 
essas oportunidades nos é dado 
o privilégio de sentir o apoio e a 
proteção de nossa Querida Mãe, 
a Senhora da Vitória, Padroeira de 
Nossa Arquidiocese. Nossa Mãe 
nos convida a estar em CASA: Espa-
ço da Acolhida e Cuidado; Espaço 
da Celebração da Fé e da Vida; 
Espaço do Envio para a Missão.

ANIMADOR: O Senhor, que en-
caminha os nossos corações para 
o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!
  
ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 
possamos acolher alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida à confiança 
na realização das Promessas de 
Deus –, rezando:
Vinde, Espírito Santo, enchei os 
corações dos vossos fiéis e acen-
dei neles o fogo do Vosso Amor. E 
nviai 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, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas; segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre da sua conso-
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lação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

II – Escuta à Palavra de Deus (Lc 
1,39-45)

ANIMADOR: Cantemos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
É feliz, porque creste, Maria! / 
Pois em ti, a Palavra de Deus / Vai 
cumprir-se conforme ele disse.
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo, segundo Lucas… 
(ler no Livro da Sagrada Escritura).

ANIMADOR: Façamos um instan-
te de silêncio, permitindo que a 
Palavra de Deus chegue ao nosso 
coração. Em seguida, podemos 
repetir uma palavra ou uma frase 
(versículo) que mais tenha nos 
tocado, partilhando com os irmãos 
o que essa Palavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• A atitude da Virgem Maria nos 

mostra desprendimento e zelo por 
sua parenta. A mãe do Salvador 
coloca-se apressadamente a ser-
viço dos seus. Já Isabel nos mostra 
a alegria por receber em sua casa 
o Salvador. O encontro é marcado 
pela presença do Espírito Santo;

• O caminho que a Virgem Maria 
percorre até a casa de Zacarias 
percorreu-o, muitos anos antes, 
a Arca da Aliança (cf. 2Sm 6,2) 
e também o percorrerá, pouco 

mais tarde, o Senhor Jesus quan-
do decide ir a Jerusalém para a 
sua Paixão (Lc 9,51). 

• Como me coloco a caminho, 
anunciando a Boa Nova de Je-
sus? Como a recebo em minha 
casa? Sou capaz de exultar pela 
presença de Cristo em minha 
vida? Coloco-me a serviço dos 
irmãos, sobretudo de meus fa-
miliares, como o fez a Virgem 
Maria hoje no Evangelho?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: À luz do que re-
fletimos, peçamos a Deus, nesta 
oração, por todas as nossas famí-
lias e por nossa Igreja; para que 
sejam visitadas por Jesus e pela 
Virgem Maria e exultem de ale-
gria. Quem desejar pode também 
manifestar suas necessidades ou 
agradecimentos. (Tempo para que 
as pessoas façam suas preces). 
Rezemos juntos: Pai Nosso…

ANIMADOR: Saudemos nossa 
querida Mãe, a Senhora da Vitória:
ANIMADOR: O Anjo do Senhor 
anunciou à Maria.
Todos: E ela concebeu do Espírito 
Santo! – Ave, Maria…
ANIMADOR: Eis aqui a Serva do 
Senhor.
Todos: Faça-se, em mim, segundo 
a vossa Palavra! – Ave, Maria…
ANIMADOR: E o Verbo Divino se 
fez carne.
Todos: E habitou entre nós! – Ave, 

Maria…
ANIMADOR: Rogai por nós, Santa 
Mãe de Deus.
Todos: Para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo!
ANIMADOR: Oremos: Derramai, 
ó Deus, a vossa graça em nossos 
corações para que, conhecendo 
pela anunciação do anjo a Encar-
nação do Vosso Filho, cheguemos 
por sua paixão e cruz à glória da 
ressurreição. Por Cristo, nosso 
Senhor.
Todos: Amém!

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

Senhora da Vitória, tua força que-
remos pedir. / Senhora da Vitória, 
tuas bênçãos de amor sem medir.
1. És Maria Virgem, Mãe bondosa, 

/ o modelo de vida pra mim. / 
Com amor és vitoriosa / coração 
sempre aberto ao SIM.

2. Tua vida, Maria, nos ensina / a 
amar e darmos as mãos. / Este 
dom que nos anima / a viver 
por nossos irmãos.

3. Lá no céu, puríssima e bela, / 
vencedora de todo o pecado, / 
a brilhar como esplêndida es-
trela / protegendo teus filhos 
amados.

4. Algum dia, ó nossa Padroeira, / 
estaremos contigo na glória, / 
mas, agora, ilumina tua igreja / 
desta ilha feliz de Vitória!

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão já conseguiu colocar para 
funcionar uma cozinha comu-
nitária. Lá moradores de rua se 
alimentam aos domingos. Que 
tal fazer uma visita à cozinha 
comunitário em um domingo 
pela manhã? Fica lá na paróquia 
Sta. Teresa de Calcutá em Itara-
ré. Um gesto de amor. Acesse o 
site www.pazepao.com.br e veja 
como contribuir. COLABORE!

IV – Tempo de Retomada das Ati-
vidades! Tempo de Iluminar os 
Espaços!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 
Igreja Particular de Vitória nos con-
voca a “reassumir” nossos espaços 
de atuação pastoral, iluminando
-os com a Luz da Palavra de Deus. 
Durante este mês de setembro, 
somos convidados a aprofundar o 
tema: “A Casa: Espaço da Acolhida 
e Cuidado”, iluminados pelo texto 
de Lc 10,25-37.

Leitor 2: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de Oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para esse mês, 
como indicado no material próprio 
ou no 9º Encontro desse nosso 
Caderno de Círculo Bíblico.
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PERÍODO: 11 A 17 DE SETEMBRO
7O Encontro

“O Senhor, teu Deus, estará contigo 
por onde quer que vás”      

(Js 1,9)

ANIMADOR: Cantemos:
Toda Bíblia é comunicação / de 
um Deus amor, de um Deus ir-
mão. / É feliz quem crê na re-
velação, / quem tem Deus no 
coração.  
1. Jesus Cristo é a Palavra, / pura 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente 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.

imagem de Deus Pai. / Ele é 
vida e verdade, / a suprema 
caridade.

2. Os profetas sempre mostram 
/ a vontade do Senhor. / Pre-
cisamos ser profetas / para o 
mundo ser melhor.

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

3. Nossa fé se fundamenta / na 
palavra dos apóstolos. / João, 
Mateus, Marcos e Lucas / 
transmitiram essa fé.

4. Vinde a nós, ó Santo Espírito, / 
vinde nos iluminar. / A Palavra 
que nos salva / nós queremos 
conservar.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, a 
Igreja do Brasil, a cada mês de 
setembro, nos propõe o apro-
fundamento acerca de um dos 
Livros da Sagrada Escritura. Neste 
ano de 2022 meditaremos sobre 
o Livro de Josué, texto incluído 
na lista dos chamados Livros His-
tóricos.

Leitor 1: Os Livros Históricos 
apresentam a história de Israel, 
desde o período da conquista 
da Terra de Canaã (iniciada por 
Josué, sucessor de Moisés) até o 
tempo dos Asmoneus (um pou-
co antes do domínio romano na 
Palestina).

Leitor 2: A partir do lema bíblico 
de inspiração – “O Senhor, teu 
Deus, estará contigo por onde 
quer que vás” (Js 1,9) – a pro-

posta deste mês da Bíblia nos 
convida a perceber “que Deus 
nunca deixa sem resposta as pes-
soas e comunidades que a Ele se 
confiam”.

Leitor 1: O Livro de Josué inicia-se 
imediatamente após o relato da 
morte de Moisés (Js 1,1) e narra 
a instalação do Povo de Deus na 
terra a ele prometida: a Terra 
“onde corre leite e mel”, como 
nos recorda um cântico bastante 
conhecido.

Leitor 2: Com autoria atribuída a 
Josué, o Livro pode ser dividido 
em três partes principais: 1) a 
conquista da Terra Prometida (Js 
1–12); 2) a partilha do território 
entre as tribos (Js 13–21); e, por 
fim, 3) os momentos finais da 
vida de Josué (Js 22–24).

ANIMADOR: O Senhor, que en-
caminha os nossos corações para 
o amor de Deus e a constância 
de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!
  
ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 
possamos acolher alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida à confiança 
na realização das Promessas de 
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Deus –, 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, 
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 (Js 
1,1-3.7.9)

ANIMADOR: Cantemos:
A Palavra de Deus é luz, / que 
nos guia na escuridão: / é se-
mente de paz, de justiça e per-
dão! (bis)
Que a tua Palavra, Senhor, / re-
nove o nosso coração, / fortifique 
a nossa esperança / e nos faça 
viver como irmãos!

Leitor: Leitura do Livro de Josué. 
(ler no Livro da Sagrada Escri-
tura).

ANIMADOR: Façamos um instan-
te de silêncio, permitindo que a 
Palavra de Deus chegue ao nosso 
coração. Em seguida, podemos 
repetir uma palavra ou uma fra-

se (versículo) que mais tenha 
nos tocado, partilhando com os 
irmãos o que essa Palavra nos 
fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• O Livro de Josué nos apresenta 

a continuidade da Aliança de 
Deus com o seu Povo; mesmo 
após a morte de Moisés.

• Caberá a Josué a missão de ins-
talar o Povo de Deus na terra 
prometida. A parte do Senhor 
está garantida: sua fidelidade é 
constante. A vocação de Josué 
é vivida em vista da conquista 
da terra. Por isso, Deus lhe con-
vida à coragem e à fidelidade à 
Lei, mediante a confiança em 
Deus que se revela próximo e 
atencioso para com seu eleito 
e para com o povo eleito.

• O que a história de Josué nos 
ensina acerca da confiança em 
Deus? Consigo perceber, em 
minha vida e em meu tempo, 
a presença e a fidelidade de 
Deus? Como Povo de Deus, de 
que forma podemos testemu-
nhar o amor e a fidelidade do 
Senhor para conosco? E a nossa 
para com Ele?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos ensina a 

confiar e a esperar pela realização 
das Promessas Divinas, de modo 
espontâneo, elevemos ao Senhor 
nossas preces:
Resposta: Ensinai-nos, Senhor, 
a confiar em Vós!

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

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

Santo Livro, Santo Livro,
louvado seja Deus por teus au-
tores,
louvado seja Deus por teus lei-
tores.
Santo Livro, Santo Livro,
Santo Livro que me ensina a con-
templar.
Santo Livro, Santo Livro,
Santo Livro que me ensina a ca-
minhar.
Quem te lê com amor e com fé, 
Santo Livro
certamente viverá melhor.
Quem te estuda querendo apren-
der, Santo Livro
saberá caminhar, saberá.

IV – Tempo de Retomada das 
Atividades! Tempo de Iluminar 
os Espaços!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!

Igreja Particular de Vitória nos 
convoca a “reassumir” nossos 
espaços de atuação pastoral, 
iluminando-os com a Luz da 
Palavra de Deus. Durante este 
mês de setembro, somos con-
vidados a aprofundar o tema: 
“A Casa: Espaço da Acolhida e 
Cuidado”, iluminados pelo texto 
de Lc 10,25-37.

Leitor 2: Em toda oportunidade 
de encontro ou de reunião fra-
terna façamos, como forma de 
Oração Inicial, a Leitura Orante do 
texto bíblico proposto para esse 
mês, como indicado no material 
próprio ou no 9º Encontro desse 
nosso Caderno de Círculo Bíblico.
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PERÍODO: 18 A 24 DE SETEMBRO
8O Encontro

“Vocês puderam ver tudo o que o Senhor seu Deus 
fez por vocês diante de todas as nações”       

(cf. Js 23,3)

ANIMADOR: Cantemos:
A Bíblia é a Palavra de Deus / 

semeada no meio do povo, 
/ que cresceu, cresceu e nos 
transformou, / ensinando-nos 
viver um mundo novo.

1. Deus é bom, nos ensina a viver, / 
nos revela o caminho a seguir. / Só 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um ambiente 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.

no amor, partilhando seus dons, 
/ sua presença iremos sentir.

2. Somos povo, o Povo de Deus, / 
e formamos o reino de irmãos. 
/ E a Palavra, que é viva, nos 
guia / e alimenta a nossa união.

ANIMADOR: Estamos reunidos 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

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

ANIMADOR: Para A partir do 
lema bíblico de inspiração – “O 
Senhor, teu Deus, estará contigo 
por onde quer que vás” (Js 1,9) 
– a proposta deste mês da Bí-
blia nos convida a perceber “que 
Deus nunca deixa sem resposta 
as pessoas e comunidades que 
a Ele se confiam”.

Leitor 1: A ocupação de Canaã 
foi bastante desafiadora. No tem-
po de Josué os israelitas eram 
poucos, fracos, necessitados de 
tudo; e, principalmente, cerca-
dos de inimigos mais fortes e 
organizados.

Leitor 2: Os judeus que entra-
ram na Terra de Canaã viviam 
na insegurança. Porém, porque 
obedeceram ao Senhor, tudo lhes 
transcorreu bem. Motivava-lhes 
o fato de reconhecerem que a 
terra, qualquer que seja, perten-
ce a Deus e que o Senhor pode 
dispô-la como bem queira.

Leitor 1: A ocupação da terra (Js 
1–12) transcorre num clima de 
confiança em Deus e de supera-
ção do medo e da insegurança. 
Deus é o Senhor daquelas terras 
e, por isso, pode desapropriá-las 

e oferecê-las ao seu povo. Tam-
bém é verdade que, mesmo de-
pois da partilha da terra entre as 
doze tribos de Israel (Js 3–21), em 
caso de infidelidade desse povo à 
Aliança, Deus poderá retomá-la.

Leitor 2: A parte final do Livro 
(Js 22–24) retoma toda a história 
numa perspectiva de releitura do 
Livro da Lei (Deuteronômio). A 
ocupação da terra, de fato, terá 
levado séculos para se completar. 
No entanto, a síntese proposta 
pelo Livro de Josué deseja assi-
nalar a Soberania de Deus e seu 
plano acerca da história huma-
na, iluminada pela História da 
Salvação.

ANIMADOR: O Senhor, que en-
caminha os nossos corações para 
o amor de Deus e a constância 
de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!
  
ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 
possamos acolher alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida à confiança 
na realização das Promessas de 
Deus –, 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 
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será criado e renovareis a face 
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 (Js 
23,1-3.14)

Animador: Cantemos:
É como a chuva que lava, / é 
como o fogo que arrasa. / Tua 
Palavra
é assim, / não passa por mim 
sem deixar um sinal. (bis)

Leitor: Leitura do Livro de Josué. 
(ler no Livro da Sagrada Escri-
tura).

ANIMADOR: Façamos um instan-
te de silêncio, permitindo que a 
Palavra de Deus chegue ao nosso 
coração. Em seguida, podemos 
repetir uma palavra ou uma fra-
se (versículo) que mais tenha 
nos tocado, partilhando com os 
irmãos o que essa Palavra nos 
fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• As narrativas finais da saga de 

Josué intentam indicar uma 
única realidade: Josué foi bem 

sucedido em sua missão porque 
observou todos os preceitos do 
Senhor Deus.

• O discurso de despedida – Josué 
já é um ancião e prepara-se 
para deixar esta vida – reves-
te-se de um clima solene que 
celebra os grandes feitos do 
Senhor em favor de Israel.

• A Confederação das Doze Tribos 
na Assembleia de Siquém (Js 
24,1-18) é uma grande cele-
bração em torno da unidade. 
As Doze Tribos se reconhecem 
como um único Povo da Alian-
ça. Como tenho vivido minha 
fé? Busco o diálogo fraterno 
diante dos irmãos que pensam 
diferente de mim? Na minha 
comunidade, sinto-me “um” 
com os irmãos, apesar das di-
ferenças? O tema deste mês da 
Bíblia ajudou-me a reconhecer 
a grandeza de Deus e seu po-
der; que, inseridos na história 
humana, nos indica Sua pre-
sença?

III – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos ensina a 
confiar e a esperar pela realização 
das Promessas Divinas, de modo 
espontâneo, elevemos ao Senhor 
nossas preces:
Resposta: Ensinai-nos, Senhor, 
a confiar em Vós!

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

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

Fazei ressoar a Palavra de Deus 
em todo lugar. (bis)
1. Na cultura, na história, vamos 

expressar, / levando a Palavra 
de Deus em todo lugar. Vamos 
lá!

2. Com o negro e com o índio, 
vamos louvar / e, com toda a 
comunidade, vamos festejar. 
Vamos lá!

3. O Evangelho é a Palavra que 
Deus Pai proclamou. / Só Ele 
é o Caminho, Verdade, Vida e 
Amor. Vamos lá!

4. Juventude, caminho aberto, 
vamos construir / fraternidade, 
renovação, vamos transmitir. 
Vamos lá!

5. Na cultura popular, vamos ca-
tequizar, / celebrando fé e vida 
em todo lugar. Vamos lá!

6. Com o pandeiro e com a vio-
la, vamos cantar, / animando 
a nossa luta em todo lugar. 
Vamos lá!

IV – Tempo de Retomada das 
Atividades! Tempo de Iluminar 
os Espaços!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 
Igreja Particular de Vitória nos 
convoca a “reassumir” nossos 
espaços de atuação pastoral, 
iluminando-os com a Luz da 
Palavra de Deus. Durante este 
mês de setembro, somos con-
vidados a aprofundar o tema: 
“A Casa: Espaço da Acolhida e 
Cuidado”, iluminados pelo texto 
de Lc 10,25-37.

Leitor 1: Em toda oportunidade 
de encontro ou de reunião fra-
terna façamos, como forma de 
Oração Inicial, a Leitura Orante do 
texto bíblico proposto para esse 
mês, como indicado no material 
próprio ou no 9º Encontro desse 
nosso Caderno de Círculo Bíblico.

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!
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PERÍODO: 25 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO
9O Encontro

“A Casa: Espaço da Acolhida e Cuidado”       

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES (CHEGADA)
Prepare um ambiente que favoreça a oração e a meditação. Se possível, 
tenha presente uma vela acesa, um Crucifixo, uma imagem de Nossa 
Senhora e algumas fotos da vida cotidiana da Comunidade. Procure 
colocar em destaque a Palavra de Deus.

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

II – Abertura

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

ANIMADOR: O Senhor, que en-
caminha os nossos corações para 
o amor de Deus e a constância 
de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que 
nos reuniu no amor de Cristo!

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, ao 
longo deste mês de setembro, 
em todas as ocasiões de encon-
tro, os fiéis de nossas comuni-
dades tiveram oportunidade de 
refletir sobre a Parábola do Bom 
Samaritano. Agora é a oportuni-
dade de também nós percorrer-
mos esse caminho, revisitando 
nossos espaços de convivência e 
iluminando-os com a Palavra de 
Deus, sob a inspiração do texto 
de Lc 10,25-37.

Leitor 1: O texto do bom samari-
tano tem seu início na pergunta 
de um doutor da Lei, alguém que, 
não somente conhecia bem a Lei, 
mas, procurava vivê-La.

Leitor 2: Jesus inicia um diálo-
go que vai levar o Mestre da 
Lei a uma conclusão compro-
metedora: ele será chamado a 

reconhecer o próximo e, mais 
ainda, a “tornar-se” próximo dos 
necessitados.

Leitor 3: No dia a dia da vida co-
munitária, devem ser valorizados 
os espaços de cuidado e acolhi-
da, a fim de que a misericórdia 
e a compaixão sejam mais do 
que gestos mas, tornem-se um 
modo de vida.

ANIMADOR: cantemos:
1. Aqui nos encontramos / reu-

nidos no amor de Deus / para 
louvar, alegres, nosso Pai, / 
como convém aos filhos seus.

Cantemos, juntos, o seu lou-
vor, / pois Ele é nosso Deus e 
Senhor! (bis)
2. De todos os lugares / à sua casa 

Ele nos chamou / para que 
assim possamos, em família, / 
cantar o bem que Ele nos fez.

3. O amor, a graça, a vida / nós 
buscamos aqui, Senhor, / para 
voltarmos fortes, animados, / 
à luta contra o mal e a dor.

III – Escuta à Palavra de Deus 
(Lc 10,25-37)

ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 
possamos acolher alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida à confiança 

(não é para ser lido no encontro)
Apresentar o texto de modo que fique ressaltada a atitude do “bom samaritano”, 
isto é, o seu gesto de “tornar-se próximo” daquele que estava caído por terra. Até 
ao ponto de assumir o cuidado daquele homem, carregando-o sobre o seu próprio 
animal, levando-o até à “casa da hospedaria” e curando as suas feridas. A comuni-
dade dos discípulos missionários de jesus cristo é chamada a ter um olhar atento e 
solidário, que consegue ir além das aparências e enxerga as necessidades dos irmãos 
e irmãs. Esta primeira leitura orante quer indicar que os espaços comunitários, 
paroquiais e outros devem sempre ser como uma “casa de acolhida”, espaços nos 
quais se vive o cuidado e a misericórdia como uma missão cotidiana.

OBJETIVO DESTE MOMENTO DE LEITURA ORANTE
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na realização das Promessas de 
Deus –, 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, 
fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas; segundo o mes-
mo Espírito e gozemos sempre 
da sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém!

ANIMADOR: Cantemos:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó Senhor, vossas palavras são 
espírito e vida;
As palavras que dizeis bem que 
são de eterna vida!
Aleluia, aleluia, aleluia!

Leitor: Proclamação do Evan-
gelho de Jesus Cristo, segundo 
Lucas… (ler no Livro da Sagrada 
Escritura).

ANIMADOR: Façamos um ins-
tante de silêncio, permitindo 
que a Palavra de Deus chegue 
ao nosso coração. Em seguida, 
podemos repetir uma palavra ou 
uma frase (versículo) que mais 
tenha nos tocado, partilhando 
com os irmãos o que essa Palavra 

nos fez pensar.

MEDITAÇÃO PARTICIPADA E 
GUIADA DE Lc 10,25-37

(Após a partilha espontânea, 
como forma de síntese, o texto 
abaixo pode ser lido integral-
mente).

Leitor 1: A parábola do “bom sa-
maritano” tem início como uma 
pergunta feita por um mestre da 
Lei a Jesus: “O que fazer para 
alcançar a vida eterna?”. A inter-
rogação proposta a Jesus é direta 
e sem rodeios, como também se 
apresenta a resposta, mesmo 
que se proponha por meio de 
uma parábola.

Leitor 2: Num primeiro momen-
to, Jesus indica os mandamentos 
da Lei de Deus como um caminho 
a ser seguido, no intuito de viver 
segundo os desígnios de Deus 
e segundo a Sua Palavra. Nes-
se momento surge uma figura 
que por vezes é deixada de lado 
na vivência da Fé: o próximo, a 
quem a Sagrada Escritura pede 
cuidado, atenção e um amor 
comprometido.

Leitor 3: O mestre da Lei, ao 
perceber que Jesus traz à tona 
essa figura e, ao mesmo tempo, 

não desejando comprometer-se 
com tal resposta, coloca uma 
segunda questão: “Quem é o 
meu próximo?”. 

Leitor 1: Tendo como ponto de 
partida tal interrogação tão di-
reta, Jesus propõe a parábola 
do Bom Samaritano, uma pas-
sagem muito conhecida da Sa-
grada Escritura por sua nitidez 
e clareza. Nas palavras de Jesus 
ao descrever a realidade que se 
apresentava naquela cena, em 
seus personagens e atitudes, é 
possível contemplar, de forma 
tão clara, o que se deve fazer e 
quem, de fato, tornou-se próxi-
mo daquele “estranho”.

Leitor 2: Jesus não se detêm na 
pergunta proposta pelo Mestre 
da Lei, ainda que exista uma in-
terrogação clara sobre o que se 
devia fazer para ganhar a vida 
eterna. Ele quer levar o que o 
interroga a um olhar mais pro-
fundo sobre a Lei Maior do Amor 
ao próximo e o modo como tal 
atitude deve estar presente na 
vida dos discípulos.

Leitor 3: O amor a Deus e ao 
próximo como a si mesmo são 
claramente descritos na Lei de 
Deus, a tradição rabínica desen-
volveu uma série de “obras de 

misericórdia” que deveria ser 
cumpridas para que ambos os 
aspectos da Lei fossem contem-
plados. 

Leitor 1: No relato da parábola, a 
escolha de Jesus é a de apresen-
tar a Lei Maior do Amor, isto é, 
propor aos seus discípulos, por 
meio do diálogo com o Mestre 
da Lei, que tal Lei deve guiar os 
passos da comunidade. De fato, 
segundo a Lei, o sacerdote e o 
levita da parábola, não podiam 
tocar no homem caído e coberto 
de sangue.

Leitor 2: Pois, caso o fizessem, 
diante da Lei, ambos seriam con-
siderados impuros, pelo simples 
fato de terem tocado no sangue 
daquele homem. Entretanto, a 
compreensão mais profunda da 
Lei indicava que todo judeu de-
veria estar comprometido com 
a acolhida, o cuidado, a defesa 
e preservação da vida, reconhe-
cendo todos os homens como 
seus próximos.  

Leitor 3: Todavia, tal visão da Lei 
não foi capaz de mover os olhos, 
os corações, os pés e as mãos 
do Mestre da Lei e do levita, já 
que preferiram se dirigir pela 
pureza legal, seguindo uma lei 
menor, passando ao largo de um 
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homem quase morto, à Lei Maior 
do Amor ao próximo.

Leitor 1: No desfecho da parábo-
la, Jesus apresenta a atitude do 
“bom samaritano”, um homem 
marcado pela exclusão que es-
colhe um caminho diverso dos 
demais descritos na parábola. 
Ele movido pela compaixão, tor-
nou-se próximo do homem caído 
por terra e foi em sua direção. A 
compaixão tornou-se uma força 
capaz de fazer com que os olhos 
do samaritano se abrissem, se 
movessem e fossem capazes de 
verem o homem caído e sofredor 
diante dele.

Leitor 2: De fato, o bom sama-
ritano toma a responsabilidade 
de cuidar daquele que estava 
necessitado, levando-o sobre o 
seu próprio animal até à “casa 
da hospedaria”. Neste espaço 
de acolhida, ele curou as feridas 
do homem que estava caído na 
estrada e, ainda, tomou parte 
do dinheiro que tinha a fim de 
que o dono do local continuasse 
cuidando do mesmo.

Leitor 3: No término do relato, 
Jesus retoma o seu diálogo com o 
Mestre da Lei e o interroga sobre 
quem teria se tornado próximo 
do homem caído por terra. A 

resposta desse não poderia ser 
diferente, se não a de reconhecer 
que o “bom samaritano” tornou-
se próximo, isto é, moveu-se, 
tomou a decisão de ir na direção 
daquele que estava quase morto 
diante dele. Ao ouvir a resposta 
do Mestre da Lei, Jesus o envia 
com a missão de viver a miseri-
córdia: “Vai, e também tu faze 
o mesmo”.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• A parábola do “bom samarita-

no” nos coloca diante de uma 
pergunta crucial para a vivência 
da Fé: “Quem é o meu próxi-
mo”?

• Nossos “espaços eclesiais” são 
verdadeiras “Casas da Acolhi-
da”, nos quais experimenta-
mos o amor misericordioso de 
Deus, por meio do cuidado dos 
irmãos e irmãs?

• Viver o cuidado fraterno: Mis-
são da comunidade dos dis-
cípulos missionários: O que 
podemos e devemos fazer a fim 
de que os irmãos e irmãs pre-
sentes em nossas comunidades 
possam ser mais bem acolhidos 
e possam experimentar o amor 
compassivo de Cristo?

IV – Oração Conclusiva

ANIMADOR: Em resposta à Pa-

lavra de Deus, que nos ensina a 
confiar e a esperar pela realiza-
ção das Promessas Divinas, de 
modo espontâneo, elevemos ao 
Senhor nossas preces:
Resposta: Ensinai-nos, Senhor, 
a viver em Comunidade!

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

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

Fazei ressoar a Palavra de Deus 
em todo lugar. (bis)
1. Na cultura, na história, vamos 

expressar, / levando a Palavra 
de Deus em todo lugar. Vamos 
lá!

2. Com o negro e com o índio, 
vamos louvar / e, com toda a 
comunidade, vamos festejar. 
Vamos lá!

3. O Evangelho é a Palavra que 
Deus Pai proclamou. / Só Ele 
é o Caminho, Verdade, Vida e 
Amor. Vamos lá!

4. Juventude, caminho aberto, 
vamos construir / fraternida-
de, renovação, vamos trans-
mitir. Vamos lá!

5. Na cultura popular, vamos 
catequizar, / celebrando fé e 
vida em todo lugar. Vamos lá!

6. Com o pandeiro e com a vio-
la, vamos cantar, / animando 
a nossa luta em todo lugar. 
Vamos lá!

V – Campanha “Paz e Pão”: 
Vamos participar?

Leitor 1: A Campanha Paz e 
Pão continua sendo um es-
paço de solidariedade e de 
oportunidade de socorro ime-
diato aos mais necessitados. 
Por meio do Projeto “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, con-
vidamos você e sua família a 
abraçarem essa causa. Acesse 
o site www.pazepao.com.br 
– agora reformulado – e veja 
como contribuir. COLABORE!
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