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Apresentação

Comissão Arquidiocesana para o Círculo Bíblico

Prezado Catequista de Círculo Bíblico,

Os próximos meses são para nós ocasião de revisitar nossa ação missionária (em 
outubro) e também de aprofundar alguns aspectos da vida e missão de Jesus, Rei do 
Universo (novembro). O presente livreto foi preparado com muito carinho para você.

Os encontros do mês de outubro foram redigidos pela Comissão Missionária da Arqui-
diocese de Vitória do Espírito Santo. Neles, são aprofundados os desafios e esperanças 
da vida missionária; que, fiel ao apelo do Santo Padre, o Papa Francisco, nos propõe 
uma Igreja em Saída. Em outubro teremos também a Missão Paz e Pão. Participe.

Em novembro, teremos oportunidade de rezar e de meditar alguns aspectos do mi-
nistério de Jesus, a partir do Evangelho de Lucas. Também serão abordados temas 
atuais, como: o “Dia do Pobre” e a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Neste 
caderno, temos ainda duas novidades:

Em primeiro lugar, como todos os segmentos desta Igreja Particular de Vitória, tam-
bém somos convidados a dedicar tempo e atenção ao Projeto “Formando Discípulos 
Missionários de Jesus”; que está sendo vivenciado nos meses de setembro, outubro 
e novembro de 2022. Assim, no 5º Encontro deste caderno, na semana de 30/10 a 
05/11, rezaremos o tema: “A Casa – Espaço da Celebração da Fé e da Vida”, à luz de 
Lc 15,11-32. Da mesma forma, no 9º Encontro deste caderno, na semana de 27/11 a 
03/12, rezaremos o tema: “A casa – Espaço do envio para a Missão”, à luz de Lc 19,1-10.

Em segundo lugar, são previstos dois encontros para serem aprofundados no mês 
de dezembro, mais especificamente, na primeira quinzena. Esta é a resposta desta 
Comissão ao apelo feito no último Encontro Formativo, ocorrido em abril de 2022. 
Enquanto esperamos o tempo mais próximo para o início da Novena de Natal (segunda 
quinzena de dezembro), já seremos apresentados ao Evangelho de Mateus, Escrito 
Bíblico a ser rezado nas Missas dominicais do ano de 2023, conforme o Calendário 
Litúrgico de nossa Igreja. Esperamos que apreciem.

Que a Virgem da Penha, a Senhora das Alegrias, interceda por nós, seus filhos e filhas, 
e nos apresente sempre o rosto misericordioso de Seu Filho Jesus!

Um excelente trabalho pastoral a todos!

Vitória-ES, 01 de setembro 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



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.

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”.

Práticas
ORIENTAÇÕES
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PERÍODO: 2 A 8 DE OUTUBRO
1O Encontro

“Jesus chamou… escolheu e deu o nome de Apóstolos! 
Dele saía uma força que a todos curava!”  

(Lc 6,13.19)

ANIMADOR: cantemos:
1. Quando chamaste os doze pri-

meiros para te seguir. / Sei que 
chamavas todos os que haviam 
de vir.

Tua voz me fez refletir, deixei tudo 
para te seguir, nos teus mares eu 
quero navegar!
2. Quando pediste aos doze pri-

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

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nes-
te ano Jubilar Missionário – em 
que a Igreja do Brasil está cele-
brando, sobretudo neste mês de 
outubro, um tempo dedicado às 
Missões – a Igreja nos convida a 
alegria do renascer com Jesus em 
missão sinodal. Voltemos nosso 
olhar para Deus, que enviou seu 
filho “… nascido de uma Mulher”. 
Por este olhar, encontramos todo o 
ser humano que nascer e renasce 
em busca de um viver na abertura 
ao outro. 

Leitor 1: O tema escolhido para 
esse ano missionário é: “A Igreja 
em estado permanente de missão”. 
Vamos, com Maria, a Mãe da Vida, 
que acompanhou Jesus neste seu 
caminhar missionário, aprender a 
deixar brotar em nós a Vida Batis-
mal; que faz de nós filhos e filhas 
amados do Pai; missionários em 
estado permanente de acolhida 
à vida e prontos a oferecê-la aos 
nossos irmãos e irmãs.

Leitor 2: Hoje, somos convidados a 
observar a realidade atual. O que 
vejo da vida que me anima a sair e 
ir ao encontro daquele que ainda 
não tem vida em abundância? 
Neste novo tempo, pós-pandemia, 
vislumbro o novo que já está a 
brotar em meu coração? 

Leitor 1: Neste vislumbre, a cen-
tralidade é Jesus Cristo. Ele nos 
permite, pela fé, enxergar de 
novo: o AMOR; que em gestos 
de solidariedade superou todas as 
barreiras de nossos preconceitos. 
E nos permitiu ver o outro como 
irmão; como pessoa que quer viver 
e que precisa de respirar para viver 
plenamente. 

ANIMADOR: O Senhor Jesus Cris-
to que, unido ao Pai pela ação do 
Espírito Santo, nos convoca à mis-
são, encaminhe nossos corações 
para a constância do amor e da 
caridade fraterna.
Todos: Bendito seja o Senhor Deus 
que, em Jesus Cristo e pela Graça 
do Espírito Santo, nos reúne em 
torno de sua Palavra de Vida e nos 
envia em missão!

ANIMADOR: Invoquemos o Espí-
rito Santo sobre nós – e deixemos 
que a vida continue a explodir de 
nosso coração aberto à Deus e aos 
outros, rezando a cada invocação: 
Vem Espírito Santo! 

Deus Espírito Santo, renova a nos-
sa vida: envia a Tua luz e dá-nos 
coragem e força. 
Vem a nós com Teus dons: bonda-
de, mansidão e paciência. 
Dirige nosso pensamento e nossas 
ações, para continuar fazendo o 
bem aos irmãos. 
Ajuda-nos na nossa fraqueza, pois 
sem ti nada podemos fazer. 

meiros: Ide e anunciai! / Sei que 
pedias a todos nós: Evangelizai!

3. Quando enviaste os doze primeiros 
de dois em dois. / Sei que enviavas 
todos os que viessem depois.

ANIMADOR: Neste encontro que-
remos deixar brotar em nós a Vida 
que faz de nós Filhos de Deus, 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS
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Faze-nos boas testemunhas de 
Cristo e deixa-nos encontrar ale-
gria junto de Ti. 

II – ESCUTA À PALAVRA DE DEUS 
(Lucas 6,12- 19)

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

Leitor: Proclamação do Evange-
lho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
segundo Lucas… (ler no Livro da 
Sagrada Escritura).

ANIMADOR: Aprofundemos 
esta Palavra de nossa Salvação. 
Primeiro, façamos silêncio. Ob-
servemos: em nossos encontros 
com as pessoas, qual é a força 
que sai de nós?  Podemos par-
tilhar um fato concreto: onde 
percebo que a força do amor me 
envolve? Deixamos de lado os 
fatos nos quais as forças contrá-
rias nos deixam abatidos, desa-
nimados? Olhemos para a Força 
do AMOR para renascermos em 
Missão e permanecermos em 
estado permanente de Missão.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• “…passou a noite inteira em 

oração a Deus”. Jesus se retira 

para rezar. Estar unido ao Pai é 
fundamental para que o Espírito 
Santo possa realizar sua Missão 
em nós. 

• “Ao amanhecer... chamou e es-
colheu.” Muitos são chamados 
neste novo amanhecer, após 
este tempo de pandemia. Jesus 
nos chama e nos escolhe. Sinta-
se escolhido por Jesus, como 
Batizado para uma nova Missão. 

• “Deu o nome de Apóstolos.” Sou 
chamado/a pelo meu nome... 
(Convidar as pessoas a dizer o 
seu nome). Somos chamados a 
ser apóstolos/as do Reino hoje, 
em nosso meio de vida. 

• “desceu com eles e parou.”  
Caminhar com Jesus, descer os 
montes e colinas, e parar dian-
te da imensa multidão que nos 
espera nas estradas da vida. 
Como é importante parar! Pa-
rar para olhar o outro: sedento, 
com fome, sofredor de tantas 
formas e situações. 

• “Dele saía uma força que a 
todos curava”. Esta força era 
o Amor que envolvia a vida de 
Jesus, pelo Espírito de Deus. 

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA 

ANIMADOR: Reunidos em tor-
no da Palavra de Deus, que nos 
alimenta e nos convoca à parti-
cipação na Missão de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, elevemos ao 
Pai nossas preces:

Resposta: Enviai, Senhor, colabo-
radores para a Missão!
 
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!

Vai, vai, missionário do Senhor, 
/ vai trabalhar na messe com ar-
dor. / Cristo também chegou para 
anunciar, / não tenhas medo de 
evangelizar!
1. Chegou a hora de mostrarmos 

quem é Deus / à América Lati-
na e aos sofridos povos seus / 
que passam fome, labutam, se 
condoem, / mas acreditam na 
libertação.

2. Ai daqueles que massacram o 
pobre, / vivendo mui tranqui-
los, ocultando a exploração, / 
enquanto o irmão à sua porta 
vem bater / implorando pieda-
de, água e pão.

3. Ai daqueles que promovem a 
guerra, / semeando discórdia, 
injustiça e rancor. / Um mundo 
novo nós vamos construir / na 
unidade, na paz e no amor.

4. Se és cristão, és também com-
prometido, / chamado foste tu 
e também foste escolhido / pra 
construção do Reino do Senhor. 
/ Vai, meu irmão, sem reserva 
e sem temor.

IV – TEMPO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES! TEMPO DE ILUMI-
NAR OS ESPAÇOS!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 
Igreja Particular de Vitória nos 
convoca a “reassumir” nossos 
espaços de atuação pastoral, ilu-
minando-os com a Luz da Pala-
vra de Deus. Durante este mês 
de outubro, somos convidados a 
aprofundar o tema: “A Casa: Es-
paço da Celebração da Fé e da 
Vida”, iluminados pelo texto de 
Lc 15,11-32.

Leitor 1: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para este mês, 
como indicado no material próprio 
ou no 5º Encontro desse nosso 
Caderno de Círculo Bíblico.

V – CAMPANHA “PAZ E 
PÃO”: VAMOS PARTICIPAR?

Leitor 1: Este mês de outu-
bro os voluntários realizam 
a Missão Paz e Pão. Todas as 
paróquias serão visitadas e 
a realidade da pobreza em 
nossa Arquidiocese será apre-
sentada. Se você ainda não 
é doador, torne-se um. Cada 
dia mais famílias precisam de 
ajuda. Divulgue a Campanha 
Paz e Pão. COLABORE!
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PERÍODO: 9 A 15 DE OUTUBRO
2O Encontro

“Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel” 
(Lc 1,40)

ANIMADOR: cantemos juntos:
1. Primeira cristã, Maria da Luz. 

/ Sabias, o Mãe, amar teu Je-
sus. / Primeira cristã, Maria do 
Amor. / Sabias., o Mãe, seguir 
teu Senhor. 

Nossa Senhora das milhões de 
luzes / Que meu povo acende pra 
te louvar. / Iluminada, ilumina-
dora, inspiradora / de quem quer 

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nes-
te ano jubilar missionário, a Igreja 
nos convida a olhar para além 
dos limites geográficos de nossa 
paróquia também nos convida 
a ser verdadeiras testemunhas 
de Jesus Cristo e a focar nossa 
atenção na visita missionária de 
Maria a sua prima Isabel.

Leitor 1: Deus nos visita de mui-
tos modos em nossa vida. Todos 
os dias, desde que o mundo é 
mundo, o Eterno entra em nossas 
casas, senta-se às nossas mesas e 
abraça-nos. Meditemos acerca da 
riqueza da visita divina: uma das 
mais belas que podemos receber 
em nossa existência.

Leitor 2: A visita de Maria é uma 
das passagens mais inspiradoras 
da Sagrada Escritura. Principal-
mente, quando nos damos conta 
de que foi uma verdadeira viagem 
missionária, com vários dias de 
caminhada, enfrentando muitos 
desafios e riscos pelo caminho.
 
Leitor 1: A visita de Maria a Isabel 
aconteceu para que o Novo Tes-
tamento contemplasse o Antigo, 
para que a Antiga Aliança saudas-
se a Nova e Eterna Aliança. Este é 

um dos símbolos mais perfeitos 
daquele acontecimento. Repare 
o que significa o nome de Isabel 
“Deus prometeu”. Como sabe-
mos: prometeu e cumpriu. 

Leitor 2: Meditamos hoje sobre 
o encontro entre duas mulhe-
res: Isabel (a promessa, a Antiga 
Aliança) e Maria (a realização da 
promessa, a Nova a Aliança). Isa-
bel: idosa, estéril, casada com um 
sacerdote e da classe privilegia-
da. Maria: jovem, virgem, leiga e 
pobre. Este é também encontro 
de duas crianças: João Batista 
(no ventre de Isabel) e Jesus (no 
ventre de Maria). Nesta visita 
missionária, Maria comunica a 
alegria salvífica por obra e ação 
do Espírito Santo.

ANIMADOR: O Senhor Jesus Cris-
to que, unido ao Pai pela ação 
do Espírito Santo nos envia em 
missão, encoraja nossos cora-
ções para testemunhar o amor 
e a praticar a caridade fraterna.

Todos: Bendito seja Nosso Se-
nhor Jesus Cristo que, pela Graça 
do Espírito Santo, nos reúne em 
torno da Palavra de Deus e nos 
envia em missão!

ANIMADOR: Invoquemos o 
Espírito Santo sobre nós – para 
acolher alegremente em nossos 
corações a mensagem de Deus 

amar / E andar com Jesus! (4x) 
2. Primeira cristã, Maria do lar. 

/ Ensinas, o Mãe, teu jeito de 
amar. / Primeira cristã, Maria 
da paz. / ensinas, o Mãe, como 
é que Deus faz.

3. Primeira cristã, sempre a meditar. 
/ Vivias em Deus, sabias orar. / 
Primeira cristã, fiel a Jesus, / em 
todo lugar, na luz e na cruz. 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um local em sua casa que favoreça a oração e a meditação. Se 
possível, tenha presente uma vela acesa, uma Cruz e uma imagem de Nossa 
Senhora (e de Santa Terezinha). Colocar em destaque a Palavra de Deus.

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS
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revelada em Maria: “O Verbo 
Eterno 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 mesmo 
Espírito e gozemos sempre da 
sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém!

II – ESCUTA À PALAVRA DE 
DEUS (Lc 1,39-42)

ANIMADOR: Cantemos juntos:

Aleluia, aleluia, aleluia.
Bem-aventurados aqueles que 
ouvem a Palavra de Deus. Bem-a-
venturados aqueles que praticam 
a Palavra de Deus.

Leitor: Proclamação do Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
segundo Lucas… (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:

• Maria sobe e desce monta-
nhas, levada pelo impulso mis-
sionário de júbilo e de alegria; 
vindos do movimento que faz 
para levar solidariedade a sua 
prima;

• Ainda que a maternidade de 
Maria seja precedida pelas tan-
tas maternidades das grandes 
matriarcas do Antigo Testamen-
to, a maternidade humana e 
divina da Jovem de Nazaré é 
única: pois, Jesus é fonte de 
nossa Missão. 

• É importante observar nessa 
passagem a precisão com que 
Lucas narra os momentos do 
encontro e dos movimentos su-
cessivos dessas mulheres: Isa-
bel foi a primeira a ouvir a voz 
de Maria e, ao mesmo tempo, 
acompanhou os movimentos da 
criança que trazia em seu seio 
materno.

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA 

ANIMADOR: Reunidos como mis-
sionários e missionárias, numa 
Igreja em saída, somos convi-
dados à participação na Missão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Por isso, elevemos a Ele nossas 
preces:

Resposta: Fazei-nos, Senhor, 
anunciadores do Vosso Reino!

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!

Vai, vai, missionário do Senhor, 
/ vai trabalhar na messe com 
ardor. / Cristo também chegou 
para anunciar, / não tenhas medo 
de evangelizar!
1. Chegou a hora de mostrarmos 

quem é Deus / à América La-
tina e aos sofridos povos seus 
/ que passam fome, labutam, 
se condoem, / mas acreditam 
na libertação.

2. Ai daqueles que massacram o 
pobre, / vivendo mui tranqui-
los, ocultando a exploração, / 
enquanto o irmão à sua porta 
vem bater / implorando pieda-
de, água e pão.

3. Ai daqueles que promovem a 
guerra, / semeando discórdia, 
injustiça e rancor. / Um mundo 
novo nós vamos construir / na 
unidade, na paz e no amor.

4. Se és cristão, és também com-
prometido, / chamado foste 
tu e também foste escolhido 
/ pra construção do Reino do 
Senhor. / Vai, meu irmão, sem 
reserva e sem temor.

IV – TEMPO DE RETOMADA 
DAS ATIVIDADES! TEMPO DE 
ILUMINAR OS ESPAÇOS!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa Igre-
ja Particular de Vitória nos convoca 
a “reassumir” nossos espaços de 
atuação pastoral, iluminando-os 
com a Luz da Palavra de Deus. Du-
rante este mês de outubro, somos 
convidados a aprofundar o tema: 
“A Casa: Espaço da Celebração da 
Fé e da Vida”, iluminados pelo texto 
de Lc 15,11-32.

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 este 
mês, como indicado no material 
próprio ou no 5º 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: 16 A 22 DE OUTUBRO
3O Encontro

“Então a Mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse às 
pessoas: Venham ver um homem... Não será ele o Messias?”   

(Jo 4, 28-29)

ANIMADOR: Cantemos:
1. Ao recebermos, Senhor, tua 

presença sagrada, pra confir-
mar teu amor, faz de nós tua 
morada. Surge um sincero lou-
vor, brota a semente planta-
da, faz-nos seguir teu caminho 

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES
Prepare um local em sua casa que favoreça a oração e a meditação. Se 
possível, tenha presente uma vela acesa, um Crucifixo e uma imagem de 
Nossa Senhora. Arranje, com alguns tijolos, um poço; colocando um balde 
vazio perto. Procure colocar em destaque a Palavra de Deus.

sempre trilhar tua estrada.
Desamarrem as sandálias e des-
cansem, este chão é terra santa, 
irmãos meus! Venham, orem, co-
mam, cantem, venham todos e 
renovem a esperança no Senhor.
2. O Filho de Deus com o Pai e o 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

Espírito Santo: nesta Trindade 
um só Ser, que pede a nós ser-
mos santos. Dá-nos, Jesus, teu 
poder de se doar sem medida, 
deixa que compreendamos que 
este é o sentido da vida.

3. Ao virmos te receber, nós te 
pedimos, ó Cristo: faze vibrar 
nosso ser, indo ao encontro ao 
Pai Santo sem descuidar dos 
irmãos, mil faces da tua face. 
Faze que o coração sinta a força 
da caridade.

ANIMADOR: Estamos unidos e 
reunidos em nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo. Deixe-
mos um pouco de lado nossas 
preocupações para viver bem este 
momento de encontro entre nós 
e com Deus, na escuta de Jesus, 
sentados na beira do Poço de Jacó, 
em Samaria.    

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nes-
ta terceira semana do mês de ou-
tubro, como a Samaritana, vamos 
buscar água para nossos afazeres 
do dia a dia. E o encontro com 
Jesus acontece mais uma vez. O 
que ele tem a nos dizer hoje?

Leitor 1: Na primeira semana, vi-
mos que Jesus chama e escolhe 
dando-nos um nome. Na segunda 
semana, percebemos o engaja-
mento Missionário de Maria, que 
acolhe o Verbo e parte para servir 
Isabel. Esta disponibilidade gera 
alegria! 

Leitor 2: Nesta terceira semana, 
vamos ver o engajamento Mis-
sionário de outra Mulher, A SA-
MARITANA, que era malvista. No 
entanto, ela se deixa tocar por 
Jesus. E, com Ele, envolve toda 
a cidade em uma dinâmica nova 
para beber da Água Viva que Jesus 
nos oferece. 

Leitor 1:  Observemos o contexto: 
Sentado à beira do poço, Jesus, 
cansado, conversa com a mulher 
Samaritana; que veio buscar água. 
Era meio dia. O Sol raiava forte. 
Na cena, um jovem, um homem, 
a falar com uma mulher. Para a 
época isso era escândalo público. 

Leitor 2: No entanto, Jesus quebra 
este preconceito e sua atitude 
provoca mudanças; levando as 
pessoas a saírem da resistência 
para se abrirem à fraternidade 
universal do Amor. 

ANIMADOR: O Senhor Jesus Cris-
to que, unido ao Pai pela ação do 
Espírito Santo nos envia em mis-
são, encoraja nossos corações para 
testemunhar o amor e a praticar 
a caridade fraterna.
Todos: Bendito seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo que, pela Graça do 
Espírito Santo, nos reúne em torno 
da Palavra de Deus e nos envia 
em missão!

ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós; para que 
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abra nossos corações e derrube as 
barreiras para podermos acolher 
a Palavra da Vida, tão necessária 
em nossos dias. Rezemos juntos 
a oração ao Espírito Santo: 

Vem, Espírito Santo, / Ainda res-
tam muitos muros a serem der-
rubados; / Ainda não sabemos 
falar línguas que todos entendam  
/ E há tantas guerras estúpidas. 
/ Vem, Espírito Santo, Porque 
somos todos irmãos, irmãs, / 
Porque continuamos sonhando 
torres / Que nos façam superio-
res e estragamos tudo.

Vem, Espírito amigo, vem ficar 
para sempre. / Somente em tua 
presença podemos consolar os 
tristes, / Ajudar os cansados e 
abatidos, curar os enfermos, / 
Estender uma mão aos caídos, 
apoiar os vacilantes... / Vem Es-
pírito Santo e permanece em nós 
/ Para que possamos proclamar 
tuas coisas,  / Essas que somente 
podem entender as pessoas de boa 
vontade. / Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos. Amém.

II – ESCUTA À PALAVRA DE DEUS  
(Jo 4,27-30.39-41) 

ANIMADOR: Cantemos:
Aleluia, aleluia, aleluia.
Ponho-me a ouvir o que o Senhor 
dirá, Ele vai falar, vai falar de paz. 
Pela minha voz e pelas minhas mãos, 
Jesus Cristo vai, vai falar de paz.

Leitor: Proclamação do Evange-
lho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
segundo João… (ler no Livro da 
Sagrada Escritura).

ANIMADOR: Aprofundemos esta 
Palavra. Primeiro, façamos silên-
cio. Depois, podemos partilhar. 
Escutemos, primeiro, algumas re-
flexões neste diálogo transforma-
dor entre Jesus e a Mulher; e entre 
a Mulher e o povo da Cidade. O 
povo que vai para escutar e acaba 
convidando Jesus a permanecer 
com eles. Jesus fica com eles.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Ela deixa o balde vazio e vai ao 

encontro dos outros para parti-
lhar sua experiência de liberta-
ção. A experiência do encontro 
a desamarra internamente; dei-
xando-a livre para proclamar o 
Messias.

• O encontro dialogante com Je-
sus deixa brotar sua verdade. 
Jesus acolhe sua beleza e tam-
bém seus limites. Esta verdade 
de sua humanidade transforma 
a Samaritana em uma Missioná-
ria destemida, capaz de ousar o 
novo: ir à Cidade, falar, anunciar 
esta boa notícia aos homens.

• Ela conduz até Jesus aquelas 
pessoas que reduziam sua iden-
tidade ao título de “Samaritana”. 
Ela soube se deixar conhecer por 
um estranho, um estrangeiro, 
que a valorizou e a respeitou 
como pessoa, em sua dignidade 

humana (o ser mulher). 
• O Amor tem a capacidade de 

transformar a pessoa para a 
glória de Deus. Esta Mulher se 
torna uma ponte de encontro e 
participa da Missão de Jesus. 

 
III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Reunidos como mis-
sionários e missionárias, numa 
Igreja em saída, somos convidados 
à participação na Missão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele-
vemos a Ele nossas preces:
Resposta: Dai-nos, Senhor, a Água 
Viva da Fonte e enviai-nos em mis-
são!

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!

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 
/ ao teu chamado de amor res-
ponder. / Na alegria te quero 
servir / e anunciar o teu Reino 
de amor. 

E pelo mundo eu vou / cantando o 
teu amor, / pois disponível estou 
/ para servir-te, Senhor. (bis) 
2. Dia a dia, tua graça me dás, / 

nela se apoia o meu caminhar. 
/ Se estás ao meu lado, Senhor, 
/ o que, então, poderei eu te-
mer?!

IV – TEMPO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES! TEMPO DE ILUMI-
NAR 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. Du-
rante este mês de outubro, somos 
convidados a aprofundar o tema: “A 
Casa: Espaço da Celebração da Fé e 
da Vida”, iluminados pelo texto de 
Lc 15,11-32.

Leitor 1: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para este mês, 
como indicado no material próprio 
ou no 5º 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: 23 A 29 DE OUTUBRO
4O Encontro

“Sereis minhas testemunhas”    
(At 1,8)

ANIMADOR: cantemos/rezemos 
juntos:
1. Nossos corações em festa / se 

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

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

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

/ a caminho do altar. / Nossas 
vozes já decantam / o que vi-
mos proclamar / neste mundo 
tão bonito, / mas que pede re-

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

denção, / nosso SIM ao Deus 
bendito / por amor e vocação! 

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, nes-
te encontro, encerramos nossa 
reflexão acerca do Ano Jubilar Mis-
sionário. Neste mês de outubro, 
dedicado às Missões, a Igreja do 
Brasil nos convida a olhar para 
além dos limites geográficos de 
nossa paróquia (e também de 
nossa própria existência) e a cen-
trarmos nossa atenção na Missão 
além-fronteiras (Ad Gentes).

Leitor 1: O tema (“A Igreja em 
estado permanente de missão”) e 
o lema (“Sereis minhas testemu-
nhas” (At 1,8)) inspiram todos os 
cristãos a testemunhar o Mistério 
Pascal de Cristo.

Leitor 2: Nesta semana, somos 
interpelados a olhar a realidade 
que nos rodeia; e a abrirmos um 
horizonte para que a missão seja 
realizada. Lembremo-nos de que 
a Igreja se encontra num estado 
permanente de missão. Missão é 
deixar-se ser conduzido por Deus. 
É ir a todos os povos e por todo 
mundo para pregar o Evangelho, 
sobretudo àqueles que mais preci-
sam. Somos convidados a um vivo 
testemunho do chamado de Deus 

em nossa vida e a darmos conti-
nuidade ao Anúncio do Evangelho 
em nossos dias.

Leitor 1: O desafio da missão evan-
gelizadora é o de possibilitar aos ho-
mens e mulheres de todos os tem-
pos a experiência pessoal do Deus 
de Jesus Cristo. A Igreja anuncia uma 
pessoa: Jesus Cristo, rosto visível do 
Deus invisível. O caminho que leva a 
essa experiência é, acima de tudo, 
a mística e a espiritualidade.

Leitor 2: A espiritualidade mis-
sionária é marcada pela disponi-
bilidade permanente de sair de si 
mesmo e ir ao encontro do outro; 
pelo deixar tudo; pelo despoja-
mento radical. O chamado ao se-
guimento e ao discernimento se 
faz de maneira processual, subindo 
e descendo, sem certezas absolu-
tas, confiando e confiando-se ao 
Senhor da messe.

ANIMADOR: O Senhor Jesus Cris-
to que, unido ao Pai pela ação do 
Espírito Santo, nos convoca à mis-
são, encaminhe nossos corações 
para a constância do amor e da 
caridade fraterna.
Todos: Bendito seja o Senhor Deus 
que, em Jesus Cristo e pela Graça 
do Espírito Santo, nos reúne em 
torno de sua Palavra de Vida e nos 
envia em missão!

ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 
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possamos acolher alegremente em 
nossos corações a Palavra de Deus 
que nos chama para sua missão, 
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 
(At 9,1-22)

ANIMADOR: Cantemos/Rezemos 
juntos:
Pela Palavra de Deus, / sabere-
mos por onde andar. / Ela é luz e 
verdade, / precisamos acreditar.
1. Cristo me chama, Ele é Pastor, 

/ sabe meu nome: fala, Senhor.
2. Sei que a resposta vem do meu 

ser: “Quero seguir-te para vi-
ver”.

3. Mãos estendidas pedem meu 
pão, / devo parti-lo com meu 
irmão.

Leitor: Leitura dos Atos dos Após-
tolos… (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:
• Paulo, perseguia os cristãos; 

mas, a partir do encontro com 
o próprio Cristo que o chamou 
a Anunciar a Boa Nova, renuncia 
a sua antiga vida (de persegui-
dor) e é impulsionado a anunciar 
o Evangelho a todos. Durante 
sua missão enfrentou diversas 
dificuldades; mas, não deixou 
de anunciar o Evangelho. Pois 
tudo que fazia era por causa do 
Evangelho; para dele se tornar 
participante (cf.1Cor 9,23).

• Como estou realizando a missão 
hoje? Tenho ouvido ao chamado 
que Deus diariamente me faz? 
Tenho me atentado às necessi-
dades e aos desafios da missão?

• Qual é o lema desse nosso ano 
jubilar missionário de 2022? 
Qual versículo bíblico nos inspira 
neste ano? Como dou testemu-
nho da missão e do chamado a 
anunciar?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA 

ANIMADOR: Reunidos em torno 
da Palavra de Deus, que nos ali-
menta, nos chama e nos convoca 
à participação na Missão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, elevemos ao 
Pai nossas preces:
Resposta: Enviai, Senhor, vossos 
filhos em missão!

ANIMADOR: rezemos, juntos, a 
oração que o próprio Cristo nos 
ensinou: Todos: Pai Nosso…

ANIMADOR: Consagremos nossa 
vida ao amparo e cuidados mater-
nos da Grande Missionária, Nossa 
Senhora. Todos: Ave-Maria… Gló-
ria ao Pai…

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

1. O Senhor me chamou a traba-
lhar, / a messe é grande; a ceifar, 
/ a ceifar o Senhor me chamou, 
/ Senhor, aqui estou! 

Vai trabalhar pelo mundo afora: / 
Eu estarei até o fim contigo. / Está 
na hora, o Senhor me chamou, / 
Senhor, aqui estou! 
2. “Dom de amor é a vida entre-

gar”, falou Jesus e assim o fez; / 
dom de amor é a vida entregar, 
/ chegou a minha vez. 

3. Teu irmão à tua porta vem bater, 
/ não vais fechar teu coração; / 
teu irmão a teu lado vem sofrer, 
/ vai logo socorrer. 

4. Todo bem que na terra alguém 
fizer, / Jesus no céu vai premiar: 
/ cem por um já na terra Ele vai 
dar, / no céu vai premiar.

IV – TEMPO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES! TEMPO DE ILUMI-
NAR OS ESPAÇOS!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 
Igreja Particular de Vitória nos 
convoca a “reassumir” nossos 
espaços de atuação pastoral, ilu-
minando-os com a Luz da Pala-
vra de Deus. Durante este mês 
de outubro, somos convidados a 
aprofundar o tema: “A Casa: Es-
paço da Celebração da Fé e da 
Vida”, iluminados pelo texto de 
Lc 15,11-32.

Leitor 1: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de Oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para este mês, 
como indicado no material próprio 
ou no 5º 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: 30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO
5O Encontro II – ABERTURA

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

ANIMADOR: O Deus da esperan-
ça, que nos cumula de toda alegria 
e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja todos vocês.

Todos: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo!

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, ao 
longo deste mês de outubro, em 
todas as ocasiões de encontro, 
as lideranças de comunidades e 
demais fiéis tiveram oportunida-
de de refletir acerca do relato da 
parábola do Filho Pródigo; que é 
muitíssimo conhecido. Esse texto 
é parte integrante do capítulo 
quinze do Evangelho de Lucas; 
que traz as três parábolas da Mi-
sericórdia: a da moeda perdida, 
a da ovelha perdida e a do filho 
perdido.

Leitor 1: No caso específico, a 
parte da parábola apresentada 
é a do Filho Pródigo, ou por que 
não dizer, a parábola do pai amo-
roso. De fato, a figura central de 
toda a parábola, que permanece 
imutável em sua atitude, em re-

lação aos seus dois filhos é o pai. 

Leitor 2: A parábola nasce a partir 
da murmuração dos fariseus e dos 
mestres da Lei, que no texto litúrgi-
co aparece com o verbo “criticar”. 
Eles estavam contra a atitude de 
Jesus de comer com os pecadores, 
já que, a sua proximidade com 
os pecadores questiona a forma 
desse grupo pensar e viver. 

Leitor 3: Valorizemos os nossos 
espaços eclesiais como “a casa” 
lugar da celebração da fé e da vida.

ANIMADOR: cantemos:

Vimos te louvar em tua casa, ó 
Senhor! / Somos a família que 
teu Filho congregou. 
1. Teu povo, tua família, vem hoje, 

com gratidão, / louvar o teu 
nome santo, / unidos na ado-
ração. 

2. Cantamos a tua graça, o teu in-
finito amor; / a prece de nossas 
vidas / em casa já começou. 

3. Das faltas contra a unidade que-
remos pedir perdão. / É falta 
todo egoísmo / que gera sepa-
ração. 

4. Começa em nossa casa a vida 
em fraternidade. / Possamos, 
com tua graça, / vivê-la na li-
berdade.

  

“A Casa – Espaço da Celebração da Fé e da Vida”

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES (CHEGADA)
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

(não é para ser lido no encontro)
Apresentar a necessidade de que nossos espaços eclesiais sejam marcados pela 
acolhida de todos e todas, de maneira especial, pela celebração da vida e da fé 
dos que retornam, a fim de que possam fazer a experiência do amor do Pai e 
sejam reinseridos no caminho do discipulado missionário, marcados pela graça 
da misericórdia e do perdão divinos; celebrar a vida e fortalecer a experiência 
da fé é missão da comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, a fim 
de que nossos espaços eclesiais se tornem, cada vez mais, “Casas da Celebração 
da Fé e da Vida”. 

OBJETIVO DESTE MOMENTO DE LEITURA ORANTE
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III – ESCUTA À PALAVRA DE 
DEUS (Lc 15,11-32)

ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 
possamos acolher alegremente em 
nossos corações a Palavra de Deus 
que nos convida à experiência do 
Amor do Pai; para sermos reinse-
ridos no caminho do discipulado 
missionário –, rezando:

Vinde, Espírito Santo, enchei os 
corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai 
o Vosso Espírito e tudo será criado e 
renovareis a face da terra. Oremos: 
Ó Deus, que instruístes os corações 
dos vossos fiéis, com a luz do Es-
pírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas; segundo 
o mesmo Espírito e gozemos sem-
pre da sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém!

ANIMADOR: Cantemos:

Aleluia, aleluia, aleluia!
Vou levantar-me e vou a meu pai 
e lhe direi: Meu Pai, eu pequei 
contra o céu e contra ti.
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.

MEDITAÇÃO PARTICIPADA E GUIA-
DA DE Lc 15,11-32

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

Leitor 1: A parábola do Filho Pródi-
go é muito conhecida; é uma parte 
integrante do capítulo quinze do 
Evangelho de Lucas que traz as 
parábolas da Misericórdia: a moe-
da perdida, a ovelha perdida e o 
filho perdido.

Leitor 2: Na parte dedicada ao 
Filho Pródigo, a figura central é 
a do pai que permanece fiel em 
sua atitude de amor, em rela-
ção aos seus dois filhos, isto é, 
o mais novo e o mais velho. A 
parábola é provocada pela ati-
tude de murmuração por parte 
dos fariseus e dos mestres da 
Lei, que se posicionavam con-
tra a atitude de Jesus de comer 
com os publicanos e pecadores. 
Visto que esta postura de Jesus 
e a sua proximidade com os pe-
cadores questionavam a forma 

desse grupo pensar e viver. Assim 
sendo, eles murmuravam contra 
o perdão oferecido por Deus e o 
desejo divino de celebrar e fazer 
festa com o retorno de seus filhos 
e filhas que estavam perdidos. 

Leitor 3: Neste capítulo de Lucas 
encontram-se três episódios que 
compõem uma só parábola, que 
reflete sobre a necessidade de 
celebrar, com alegria, “o encon-
tro do que estava perdido”. Deste 
modo, a descrição da parábola vai 
além do filho mais novo, do mais 
velho e do Pai Amoroso, já que 
a mesma abraça a oposição en-
frentada por Jesus em sua época. 
Ou seja, o seu desejo de revelar 
a misericórdia divina e o perdão 
oferecido a todos, algo que era 
difícil de ser compreendido pelos 
que estavam junto dele e, ainda 
hoje, não é totalmente aceito por 
todos e todas.

Leitor 1: A parábola tem seu de-
senrolar ao redor da questão da 
partida do filho mais jovem, o 
modo como gasta todos os seus 
bens, a situação miserável que 
tem que enfrentar e, por fim, o 
seu retorno e encontro com o pai. 
O leitor consegue entender o que 
está em seu coração e consegue 
captar o que o faz retornar à casa 
paterna, isto é, a confiança no 
Amor e na Misericórdia do pai, 

algo que é confirmado pela atitu-
de do pai que permanece sempre 
na espera, e na expectativa do 
retorno de seu filho que estava 
perdido, a fim de acolhê-lo de 
volta à casa. 

Leitor 2: O pai misericordioso, ao 
ver o filho de longe, como se o 
esperasse ansiosamente, corre ao 
seu encontro, movido por grande 
compaixão. Ele toma o filho em 
seus braços, abraça-o e beija-o, 
coloca o anel em seu dedo, san-
dálias nos seus pés e prepara a 
celebração de uma grande festa. 
Todos esses gestos são claramente 
a indicação de um Amor que supe-
ra as distâncias, espera o retorno 
e acolhe sem senões e porquês, 
um Amor provado, que nasce na 
gratuidade divina. 

Leitor 3: Os gestos do pai espe-
lham gratuidade e são sinais cla-
ros de que o mais importante é a 
recuperação daquele que estava 
perdido, num espaço de acolhida 
e de celebração da fé e da vida. 
De fato, o pai sabe que o filho, ao 
retornar, reconhece as suas infi-
delidades e é capaz de perceber 
a origem de seus erros, oferecen-
do ao filho a acolhida e o perdão 
irrestrito. 

Leitor 1: Esse gesto é a imagem 
clara do perdão de Deus para com 
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os seus filhos e filhas, que por 
vezes, se afastam de Sua presen-
ça. Um Amor capaz de acolher e 
devolver a vida, capaz de curar 
as feridas e selar tudo isso com a 
grande Celebração da Fé e da Vida. 

Leitor 2: O pai da parábola é o 
grande comunicador desse perdão 
que acolhe e ama, devolve a vida e 
sabe dialogar com as dificuldades 
ainda presentes nos corações dos 
homens.

Leitor 3: Jesus sempre enfrentou 
a dificuldade de entendimento e 
aceitação de um grupo contrário 
à sua proposta de abrir as portas 
a todos indistintamente. Ele ma-
nifestou e indicou o desejo do Pai 
de fazer festa com todos os que, 
ao ouvirem o apelo do seu Amor 
Misericordioso, pudessem voltar 
ao seu convívio e à comunhão. 

Leitor 1: Ainda assim, alguns não 
desejaram participar dessa festa 
de grande alegria, os primeiros 
foram os fariseus e os mestres da 
Lei, representados no filho mais 
velho, que se nega a entrar nessa 
festa do perdão.

Leitor 2: Estes que não se assen-
tam com Jesus por acharem que 
Ele abriu as portas para aqueles 
que não poderiam entrar, são re-
tratados na parábola pelo filho 

que não quer participar da festa 
preparada pelo Pai. 

Leitor 3: Assim, todos os que se 
pensavam “achados”, prontos e 
não necessitados da acolhida e 
misericórdia, por não terem se 
desgarrado ou se perdido, acabam 
por perderem-se, preferindo a si 
mesmos ao Amor Misericordioso 
do Pai. 

Leitor 1: Por outro lado, os pe-
cadores e os que estavam perdi-
dos, representados pelo filho mais 
novo, não tendo nada a oferecer, 
a não ser a si mesmos, acolhem 
o dom do amor e da misericórdia 
divina. Com grande alegria e par-
ticipam da celebração da fé e da 
vida, como também se tornam o 
grande motivo da alegria no céu.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• A parábola do “Filho Pródigo” 

apresenta-nos o desafio da aco-
lhida de todos os irmãos e irmãs 
e a celebração de seu retorno, 
como estamos vivenciando esta 
dimensão em nossa comunidade? 

• Nossos “espaços eclesiais” são 
verdadeiras “Casas da Celebra-
ção da Fé e da Vida”, nos quais 
nossos irmãos e irmãs podem 
experimentar a alegria por seu 
retorno e presença? 

• Celebrar a presença e o retorno 
dos irmãos e irmãs: dimensão 

fundamental em nossa experiên-
cia eclesial. O que podemos fazer 
para que as nossas comunidades 
e espaços eclesiais manifestem 
e comuniquem o amor miseri-
cordioso do Pai?

IV – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus – que nos ensina a 
fazer experiência do amor do Pai 
para que sejamos reinseridos no 
caminho do discipulado missioná-
rio  –  de modo espontâneo, ele-
vemos ao Senhor nossas preces:
Resposta: Guardai-nos, Senhor, 
no 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!

1. Eu tinha tanta fome de ir embo-
ra, / Pra ver a vida como a vida 
era, / Pra aquele teu conselho 
eu não liguei, / Agora eu vejo o 
quanto me enganei.

Manda-me um bilhete de regres-
so ou venha me buscar não ando 
bem. / Pensei que abandonar-te 
era progresso / Mas sem o teu 
amor não sou ninguém.
2. Peguei a minha herança e fui 

embora, / De todos os manjares 
eu provei, / Não houve nada que 
eu não fiz lá fora, / Mas nem por 
isso eu me realizei.

3. Dinheiro, amores, drogas, ma-
landragem, / Eu tinha tud o isso 
e muito mais, / Gastei a minha 
herança na viagem, / Comprei 
a vida, mas não tenho paz.

4. Eu vi a vida como a vida era, 
/ E vi que a vida às vezes dói 
demais, / Viver sem teu amor 
é uma quimera, / Eu volto a ser 
teu filho pra ter paz.

5. Aos poucos eu ensaio aquele 
abraço, / Que um filho arrepen-
dido dá no pai, / Na hora em que 
eu voltar ao teu regaço, / Te juro 
que eu não saio nunca mais.

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: 6 A 12 DE NOVEMBRO
6O Encontro

“Senhor, não te incomodes, pois não sou 
digno de que entres em minha casa”     

(Lc 7,6)

ANIMADOR: cantemos:
1. Somos gente da esperança / 

que caminha rumo ao Pai. / 
Somos povo da Aliança / que 
já sabe aonde vai. 

De mãos dadas a caminho / por-
que juntos somos mais, / pra 
cantar o novo hino / de unidade, 

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. 

amor e paz. 
2. Para que o mundo creia / na 

justiça e no amor, / forma-
remos um só povo / num só 
Deus, um só Pastor. 

3. Todo irmão é convidado / para 
a festa em comum: / celebrar a 
nova vida / onde todos sejam um.

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

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

ANIMADOR: Meus Irmãos e ir-
mãs em Cristo, somos convidados 
pelo evangelista Lucas a refletir 
sobre a fé que, não tem fronteiras 
religiosas. Muitas vezes, quem 
não pertence ao nosso grupo 
religioso também crê.

Leitor 1: A compreensão do Mis-
tério de Jesus é progressiva e se 
dá por obra do Espírito Santo 
dentro da comunidade. É a vida 
concreta da comunidade, com 
seus problemas, seus conflitos, 
que nos faz tomar consciência 
cada vez mais clara da identidade 
de Jesus: Cristo, Único Mediador 
da Salvação.

Leitor 2: A história que vamos 
ouvir no Evangelho mostra a fé 
de um homem pagão, temente 
a Deus; que pede a Jesus para ir 
salvar o seu empregado.

Leitor 1: A fé é um elemento 
comum que une a comunida-
de dos discípulos de Jesus. Ela 
desconhece fronteiras e faz de 
muitos povos e raças um só povo 
sacerdotal.

Leitor 2: O evangelista Lucas nos 
convida a acolher a todos e to-
das em nossa casa, confiantes na 
Palavra salvadora que transforma 
a vida.

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 alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida a acreditar 
que a fé desconhece fronteiras 
–, rezando:

Vinde, Espírito Santo, enchei 
os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai o Vosso Espírito 
e tudo será criado e renova-
reis a face da terra. Oremos: 
Ó Deus, que instruístes os co-
rações dos vossos fiéis, com a 
luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas; segundo o mesmo Espí-
rito e gozemos sempre da sua 
consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém!
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II – ESCUTA À PALAVRA DE 
DEUS (Lc 7,1-11)

ANIMADOR: Cantemos:

Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus o mundo tanto amou, que 
seu Filho entregou!
Quem no Filho crê e confia, nele 
encontra eterna vida!
Aleluia, aleluia, aleluia.

Leitor: Anúncio da Boa Notícia 
de Jesus Cristo segundo Lucas. 
(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:
• Jesus louva a fé de um pagão. 

Um militar, estrangeiro, que lhe 
pede a cura de seu empregado 
com tamanha fé; como Jesus, 
“nem mesmo em Israel”, tinha 
encontrado.

• Será que também hoje se en-
contra tamanha fé entre os que 
não pertencem oficialmente à 
Igreja, mas talvez no coração 

estão mais próximos de Jesus 
do que nós?

• Nossa fé desconhece frontei-
ras?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos ensina 
a confiar e a acreditar que a fé 
não tem fronteiras, de modo es-
pontâneo, elevemos ao Senhor 
nossas preces:
Resposta: Senhor, fortalecei a 
nossa fé.

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!

1. Eu venho do sul e do norte, 
do oeste, do leste, de todo o 
lugar. / Estradas da vida eu 
percorro levando socorro a 
quem precisar. / Assunto de 
paz é meu forte, / eu cruzo 
montanhas, mas vou aprender. 
/ O mundo não me satisfaz, / o 
que eu quero é a paz, / o que 
eu quero é viver. 

No peito eu levo uma cruz, / no 
meu coração, o que disse Jesus. 
(bis). 

2. Eu sei que eu não tenho a ida-
de da maturidade de quem já 
viveu. / Mas sei que eu já tenho 
a idade de ver a verdade: o que 
eu quero é ser eu. / O mundo, 
ferido e cansado de um negro 
passado de guerras sem fim, / 
tem medo da bomba que fez e 
da fé que desfez, mas aponta 
pra mim. 

3. Eu venho trazer meu recado, 
não tenho passado, mas sei en-
tender. / Um jovem foi crucifi-
cado por ter ensinado a gente a 
viver. / Eu grito ao meu mundo 
descrente / que eu quero ser 
gente, / que eu creio na cruz. 
/ Eu creio na força do jovem 
que segue o caminho do Cristo 
Jesus.

IV – TEMPO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES! TEMPO DE ILUMI-
NAR OS ESPAÇOS!

Leitor 1: Irmãos e irmãs, nossa 
Igreja Particular de Vitória nos 
convoca a “reassumir” nossos 
espaços de atuação pastoral, ilu-
minando-os com a Luz da Palavra 
de Deus. Durante este mês de 

V – CAMPANHA “PAZ E 
PÃO”: VAMOS PARTICIPAR?

Leitor 1: A Campanha Paz e Pão 
continua sendo um espaço de 
solidariedade e de oportuni-
dade de socorro imediato aos 
mais necessitados. Por meio 
do Projeto “Dai-lhes vós mes-
mos de comer”, convidamos 
você e sua família a abraça-
rem essa causa. Acesse o site 
www.pazepao.com.br – agora 
reformulado – e veja como 
contribuir. COLABORE!

novembro, somos convidados a 
aprofundar o tema: “A Casa da 
Acolhida: Espaço do Envio para 
a Missão”, iluminados pelo texto 
de Lc 19,1-10.

Leitor 1: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de Oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para este mês, 
como indicado no material próprio 
ou no 9º Encontro desse nosso 
Caderno de Círculo Bíblico.
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PERÍODO: 13 A 19 DE NOVEMBRO
7O Encontro

“Vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo; 
ele, embora fosse rico, se tornou pobre por causa de vocês”      

(2Cor 8,9)

ANIMADOR: Cantemos:
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 to-

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. 

dos, / quem tem mais é chama-
do a repartir / com os outros o 
pão, a instrução / e o progresso: 
fazer o irmão sorrir. 

2. Mas, acima de alguém que tem 
riquezas, / está o homem que 
cresce em seu valor. / E, liberto, 

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

caminha para Deus / repartindo 
com todos o amor. 

3. No desejo de sempre repartir-
mos / nossos bens, elevemos 
nossa voz. / Ao trazer pão e vi-
nho 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, neste encontro refletiremos 
sobre o Dia Mundial dos Pobres; 
instituído pelo Papa Francisco e 
celebrado no mundo inteiro.

Leitor 1: Papa Francisco em sua 
mensagem para o VI Dia Mundial 
dos Pobres, convida-nos a refletir, 
ajudados pelo apóstolo Paulo, que 
se dirige aos cristãos de Corinto 
para fundamentar o seu com-
promisso de solidariedade para 
com os irmãos necessitados. O 
Dia Mundial dos Pobres nos ajuda 
a refletir sobre o nosso estilo de 
vida e sobre as inúmeras pobrezas 
da atualidade.

Leitor 2: Vivemos momentos desa-
fiadores de pandemia: 33 milhões 
de pessoas passando fome, de-
semprego, guerra da Ucrânia, vio-
lência em diversos âmbitos. Neste 
contexto tão desfavorável, situa-se 

o VI Dia Mundial dos Pobres, com 
o convite para mantermos o olhar 
fixo em Jesus; que, “sendo rico, 
Se fez pobre por vós, para vos 
enriquecer com a sua pobreza” (2 
Cor 8, 9). Na sua visita a Jerusalém, 
Paulo encontrara Pedro, Tiago e 
João, que lhe tinham pedido para 
não esquecer os pobres.

Leitor 1: O Papa Francisco nos 
pede para que, no caso dos po-
bres, não nos servirmos de retóri-
cas, mas “arregaçar as mangas” e 
pôr em prática a fé; através do en-
volvimento direto, que não pode 
ser delegado a ninguém.

Leitor 2: Entretanto, não se trata 
de ter um comportamento assis-
tencialista com os pobres, como 
muitas vezes acontece; natural-
mente, é necessário empenhar-se 
para que a ninguém falte o ne-
cessário.

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 alegremente em 
nossos corações a Palavra de Deus 
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que nos convida a fundamentar 
o compromisso de solidariedade 
para com os irmãos necessitados 
–, 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 
(2Cor 8,7-15)

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

Leitor: Leitura da Segunda Carta 
de São Paulo aos Coríntios (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 comunidade de Jerusalém 

vivia com dificuldades devido 
à carestia que assolara o país. 
O Apóstolo preocupou-se ime-
diatamente em organizar uma 
grande coleta a favor daqueles 
pobres. Os cristãos de Corinto 
mostraram-se muito sensíveis 
e disponíveis. Por indicação de 
Paulo, em cada primeiro dia da 
semana, recolhiam quanto ha-
viam conseguido poupar. E todos 
foram muito generosos.

• “Oxalá este VI Dia Mundial dos 
Pobres se torne uma oportuni-
dade de graça, para fazermos um 
exame de consciência pessoal e 
comunitário, interrogando-nos 
se a pobreza de Jesus Cristo é a 
nossa fiel companheira de vida” 
(Papa Francisco).

• Quais ações pastorais sua co-
munidade tem realizado para 
ajudar os mais necessitados? 

• Sua comunidade divulga a Cam-
panha “Paz e Pão”?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Palavra 
de Deus, que nos ensina a sermos 
solidários com os mais necessitados, 
de modo espontâneo, 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:
1. Quando o dia da paz renascer, / 

quando o sol da esperança bri-
lhar, / eu vou cantar! / Quando o 
povo nas ruas sorrir / e a roseira 
de novo florir, / eu vou cantar! 
/ Quando as cercas caírem no 
chão, / quando as mesas se en-
cherem de pão, / eu vou cantar! 
/ Quando os muros que cercam 
os jardins, / destruídos, então 
os jasmins / vão perfumar! 

Vai ser tão bonito se ouvir a can-
ção, / cantada de novo. / No olhar 
da gente a certeza de irmãos: / 
reinado do povo! (bis) 
2. Quando as armas da destruição, 

/ destruídas em cada nação, / eu 
vou sonhar! / E o decreto que 
encerra a opressão, / assinado 
só no coração, / vai triunfar! / 
Quando a voz da verdade se ou-
vir / e a mentira não mais existir, 
/ será, enfim, / tempo novo de 
eterna justiça, / sem mais ódio, 
sem sangue ou cobiça; / vai ser 
assim!

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!

IV – TEMPO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES! TEMPO DE ILUMI-
NAR 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 novembro, 
somos convidados a aprofundar o 
tema: “A Casa da Acolhida: Espaço 
do Envio para a Missão”, ilumina-
dos pelo texto de Lc 19,1-10.

Leitor 1: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de Oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para este mês, 
como indicado no material próprio 
ou no 9º Encontro desse nosso 
Caderno de Círculo Bíblico.
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PERÍODO: 20 A 26 DE NOVEMBRO
8O Encontro

“Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes 
de participar da luz, que é a herança dos santos”       

(Cl 1,12)

ANIMADOR: cantemos:
Jesus Cristo ontem, hoje e sem-
pre, / ontem, hoje e sempre, ale-
luia! (bis) 
1. Ele é a imagem do Deus invisível, 

/ o Primogênito da criação. / 
Tudo o que existe foi nele criado, 
/ nele encontramos a redenção. 

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.

2. Ele é a cabeça da Igreja, seu 
Corpo, / o Primogênito entre 
os mortais. / Que nele habite a 
vida mais plena, / foi do agrado 
de nosso Pai. 

3. Reconciliou todas as criaturas, / 
dando-nos paz pelo sangue da 
cruz. / Deus nos tirou do impé-

REUNIDOS EM TORNO DA PALAVRA DE DEUS

rio das trevas / e nos chamou a 
viver na luz.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs em 
Cristo, como Igreja, Povo de Deus, 
celebramos, na Solenidade de Cris-
to Rei do Universo, a presença e 
a organização dos cristãos leigos 
e leigas no Brasil, sua identidade, 
sua vocação, sua espiritualidade 
e missão; testemunhando Jesus 
Cristo e seu Reino na sociedade.

Leitor 1: Os cristãos leigos e leigas 
foram tema do Sínodo dos Bispos 
de 1987. Eles pertencem àquele 
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 2: Os cristãos leigos e leigas 
olham para o mundo com realis-
mo e com esperança. Procuram 
reconhecer nele os sinais da von-
tade de Deus e os caminhos que 
apontam para o Reino; assim como 

distinguir os obstáculos e as forças 
do mal que impedem a sociedade 
humana de avançar na direção da 
justiça, da paz e da fraternidade.

Leitor 1: Cabe aos cristãos leigos e 
leigas discernirem com mais pro-
fundidade esses desafios, perce-
bendo as luzes e as sombras; os 
sinais da Graça e do pecado.

Leitor 2: A tarefa de promover a 
justiça e a paz, de ser solidário e 
estar a serviço dos necessitados 
é, em primeiro lugar, responsabi-
lidade dos leigos e leigas.

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 alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida a dar graças 
ao Pai, que nos tornou capazes de 
participar da Luz, que é herança 
dos Santos –, 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 
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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 
(Cl 1,12-20).

ANIMADOR: Cantemos:
Tua Palavra é lâmpada / para os 
meus pés, Senhor! / Lâmpada 
para os meus pés e luz, / luz para 
o meu caminho! (2x)

Leitor: Leitura da Carta de São 
Paulo aos Colossenses (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:
• Paulo quer mostrar com esse 

texto que Cristo Jesus é a ple-
nitude do humano e do divino. 
Os cristãos não procuram Deus 
através de seres intermediários 

(tronos, dominações, soberanias 
ou poderes), mas o encontram 
na pessoa de Jesus. Eles não 
precisam se servir de poderes 
angélicos para obter a salvação, 
pois esta já foi dada na pessoa de 
Jesus Cristo: seu sangue derra-
mado na cruz nos trouxe a paz, 
reconciliando-nos com Deus e 
suas criaturas.

• Como seria nossa sociedade 
se conseguíssemos trazer para 
dentro dela a realeza de Jesus? 
Continuaríamos divididos entre 
excludentes e excluídos?

• A vocação dos leigos e leigas é a 
de santificar o mundo pela sua 
profissão, pelo seu testemunho, 
pela sua vida de fé, esperança 
e caridade. Estamos cumprin-
do a nossa missão de batizados 
atuando na sociedade?

• Os Leigos e leigas têm o direito 
de se organizar, participar dos 
conselhos, lugar de encontro, 
serviço, troca de experiências 
e articulação das várias pasto-
rais, organismos e movimentos, 
na busca de constante diálogo, 
comunhão e unidade. Como isso 
acontece em sua comunidade?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida a 
dar graças ao Pai, que nos tornou 
capazes de participar da Luz, que 

é herança dos Santos, de modo 
espontâneo, elevemos ao Senhor 
nossas preces:
Resposta: “Jesus, Rei do Univer-
so, chamai-nos para vós e Vosso 
Reino”!

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. Por escutar uma voz que disse 

que faltava gente pra semear, 
/ deixei meu lar e saí sorrindo 
e assobiando pra não chorar. / 
Fui me alistar entre os operários 
que deixam tudo pra te levar, / 
e fui lutar por um mundo novo, 
/ não tenho lar, mas ganhei um 
povo. (2x) 

Sou cidadão do infinito, do infi-
nito, do infinito / e levo a paz no 
meu caminho, no meu caminho, 
no meu caminho. 
2. Eu procurei semear a paz e 

onde fui andando falei de Deus. 
/ Abençoei quem fez pouco caso 
e espalhou cizânia onde eu se-
meei. / Não recebi condeco-
ração por haver buscado um 
país irmão, / vou semeando por 
entre o povo e vou sonhando 
este mundo novo. (2x)

IV – TEMPO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES! TEMPO DE ILUMI-
NAR 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 novembro, 
somos convidados a aprofundar o 
tema: “A Casa da Acolhida: Espaço 
do Envio para a Missão”, ilumina-
dos pelo texto de Lc 19,1-10.

Leitor 1: Em toda oportunidade de 
encontro ou de reunião fraterna 
façamos, como forma de Oração 
Inicial, a Leitura Orante do texto 
bíblico proposto para este 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: 27 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO
9O Encontro

“A casa – Espaço do envio para a Missão”

I. PREPARANDO OS CORAÇÕES (CHEGADA)
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

II – Abertura

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

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, 
ao longo deste mês de novem-
bro, em todas as ocasiões de 
encontro, as lideranças de co-
munidades e demais fiéis tive-
ram a oportunidade de meditar 
o texto que retrata o encontro 
de Jesus com Zaqueu; que se 
passa na cidade de Jericó, um 
local emblemático para toda a 
Sagrada Escritura. Esta cidade 
foi palco da realização de uma 
promessa de Deus ao seu povo 
liberto do Egito.

Leitor 1: Algo que parecia im-
possível, acontece: a cidade 
fortificada é colocada de forma 
gratuita nas mãos dos israelitas 
que entram na cidade e tomam 
posse dela sem desferir um só 
golpe (cf. Js 6). 

Leitor 2: O publicano Zaqueu, ao 

ser acolhido por Jesus O recebe 
em sua casa, tonando-se um si-
nal para toda a comunidade dos 
discípulos missionários por meio 
de sua profissão de Fé. Nela ele 
expressa o vínculo direto entre a 
fé que se professa e a missão de 
partilhar que se deve viver, como 
um compromisso solidário com 
os que mais precisam e, ainda 
estão excluídos da sociedade. 

Leitor 3: Valorizemos os nossos 
espaços eclesiais como “a casa” 
espaço do envio para a missão.

ANIMADOR: cantemos:
1. Deus chama a gente pra um 

momento novo: / de caminhar 
junto com o seu povo. / É hora 
de transformar o que não dá 
mais; / sozinho, isolado, nin-
guém é capaz. 

Por isso vem, / entra na roda 
com a gente também. / Você 
é muito importante. (2x) Vem! 
2. Não é possível crer que tudo 

é fácil. / Há muita força que 
produz a morte / gerando dor, 
tristeza e desolação. / É neces-
sário unir o cordão.

  
III – ESCUTA À PALAVRA DE 
DEUS (Lc 19,1-10)

ANIMADOR: Invoquemos o Es-
pírito Santo sobre nós – para que 

(não é para ser lido no encontro)
Apresentar uma reflexão sobre o valor da acolhida, sinal da misericórdia de Deus 
para com os seus filhos e de como tal atitude pode fazer surgir novos discípulos 
missionários em nossas comunidades, de maneira especial, o compromisso missio-
nário que deve estar presente em todos os espaços eclesiais, sinal de uma Igreja 
em Saída e comprometida com as dores e necessidades dos filhos e filhas de Deus.

O encontro com Jesus foi capaz de transformar a vida de Zaqueu, fazendo dele um 
modelo de profissão de Fé, algo retratado em suas palavras que indicam o reconhe-
cimento da urgência da Missão e da Partilha, sinal claro de pertença à comunidade 
dos discípulos missionários.

OBJETIVO DESTE MOMENTO DE LEITURA ORANTE
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possamos acolher alegremente 
em nossos corações a Palavra de 
Deus que nos convida a reconhe-
cer a urgência da missão e da 
partilha, sinal claro de perten-
ça à comunidade dos discípulos 
missionários. –, 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!
Deus o mundo tanto amou, que 
seu Filho entregou! Quem no 
Filho crê e confia, nele encontra 
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 19,1-10

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

Leitor 1: Apesar de nossa aten-
ção se concentrar na figura de 
Zaqueu, é importante uma men-
ção ao cego sentado à beira do 
caminho. A localização do cego 
à beira do caminho não expressa 
somente o lugar onde ele se en-
contrava, mas é uma clara indica-
ção de que ele ainda não estava 
entre os discípulos de Jesus. 

Leitor 2: O caminho (cf. Mc 
10,52) deve ser entendido como 
uma nítida alusão ao caminho do 
discipulado, já que os cristãos 
eram reconhecidos como “se-
guidores do caminho”, antes de 
receberem o nome de “cristãos”, 
em Antioquia (cf. At 11,26).

Leitor 3: O cego, ao saber que o 

Senhor passava, começa a gritar 
o seu nome. A iniciativa do cego 
chama a atenção de Jesus que 
o acolhe e responde positiva-
mente ao seu pedido: “Senhor 
que eu possa ver novamente”. A 
palavra de Jesus ao cego é: “Vê 
de novo; tua fé de salvou”. No 
paralelo desse texto, presente no 
Evangelho de Marcos, esta ação 
do cego é ainda mais explicita, 
pois ele, que estava à beira do 
caminho, passa a seguir Jesus 
no caminho como verdadeiro 
discípulo (cf. Mc 10,52).

Leitor 1: Depois deste relato, a 
cena se desenvolve na direção 
de um outro homem: Zaqueu, 
descrito um homem de baixa 
estatura, rico e cobrador de im-
postos. Da mesma forma que o 
cego, Zaqueu, por causa de sua 
baixa estatura, não consegue ver 
Jesus. Algo que se revela como 
o lugar da acolhida, já que, o 
próprio Jesus se dirige a Zaqueu. 
O Senhor se propõe e quer ir 
cear na casa do pecador, deseja 
ter intimidade com ele e entrar 
em sua casa. Ao saber disso, a 
multidão questiona a atitude do 
Senhor por ter ido se hospedar 
na casa de um pecador, murmu-
rando contra o desejo de Deus 
de ir procurar e acolher o que 
estava perdido. 

Leitor 2: Em muitas passagens 
no Evangelho de Lucas, Jesus se 
coloca próximo aos pecadores, 
apresentando-lhes a face mise-
ricordiosa de Deus, por meio da 
acolhida e do perdão. Jesus vai 
na direção de Zaqueu, chama-o 
e manifesta a sua acolhida para 
com aquele que era desprezado 
pela multidão, por causa de seu 
modo de vida. 

Leitor 3: Assim, ao receber Jesus 
em sua casa, Zaqueu é acolhido e 
perdoado; pois, estava perdido e 
foi encontrado pelo Salvador.  De 
fato, foi o próprio Zaqueu quem 
foi acolhido por Jesus, recebido 
no Reino, tornado verdadeiro 
discípulo missionário na comu-
nidade dos discípulos. Algo que 
se torna claro com a profissão 
de Fé de Zaqueu, na qual ele 
confirma o seu compromisso de 
partilhar o que ele possuía. Uma 
atitude presente na vivência das 
primeiras comunidades cristãs 
descrita no Livro dos Atos dos 
Apóstolos (At 2,42-47).

Leitor 1: A casa de Zaqueu torna-
se casa da acolhida e do cuidado, 
da celebração da Fé e da vida e 
do envio missionário, pois, ao ser 
encontrado por Jesus, Zaqueu se 
deixa transformar de tal modo 
que chega a professar a sua ade-
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são ao caminho do discipulado. 

Leitor 2: A fé professada leva 
Zaqueu a reconhecer a missão 
a que é chamado: Partilhar, com 
alegria e disponibilidade, com 
os outros o que possui, como 
gesto concreto da acolhida que 
recebeu e da fé que traz no co-
ração. Como uma resposta ao 
que Jesus indicou aos seus dis-
cípulos no Evangelho de Marcos: 
“Dá-lhes vós mesmos de comer” 
(Mc 14,16).

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Nossas comunidades são “Ca-

sas da Acolhida e do Cuidado, 
da Celebração da Fé e da Vida 
e da Missão”?

• Como tornar nossos espaços 
eclesiais “Casas da Acolhida e 
do Cuidado, da Celebração da 
Fé e da Vida e da Missão”?

• Quais os passos concretos que 
podemos dar a fim de que nos-
sas comunidades se tornem 
verdadeiramente missionárias, 
isto é, marcadas pela partilha 
e pelo compromisso com os 
que mais precisam, como sinais 
visíveis da fé que professamos?

IV – ORAÇÃO CONCLUSIVA

Animador: Em resposta à Palavra 
de Deus, que nos ensina a fazer 

a experiência do amor do Pai 
e a reconhecer a urgência da 
missão e da partilha, sinal claro 
de pertença à comunidade dos 
discípulos missionários, de modo 
espontâneo, elevemos ao Senhor 
nossas preces:
Resposta: “Vossa Igreja vos pede, 
ó Pai: Senhor, nossa prece es-
cutai”!

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!

Canto: 
1. 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! 

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 
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!

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 
imediato aos mais necessi-
tados. Por meio do Projeto 
“Dai-lhes vós mesmos de 
comer”, convidamos você e 
sua família a abraçarem essa 
causa. Acesse o site www.
pazepao.com.br – agora 
reformulado – e veja como 
contribuir. COLABORE!



52 53BíblicoCírculo

PERÍODO: 4 A 10 DE DEZEMBRO
10O Encontro

“O Semeador saiu para semear”       
(cf. Mt 13,3)

ANIMADOR: cantemos:
Jesus Cristo ontem, hoje e sem-
pre, / ontem, hoje e sempre, 
aleluia! (bis) 
1. Toda semente é um anseio de 

frutificar, / e todo fruto é uma 
forma de a gente se dar. 

Põe a semente na terra, / não 

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. 

será em vão. / Não te preocu-
pe a colheita, / plantas para o 
irmão. (bis) 
2. Toda palavra é um anseio de 

comunicar, / e toda fala é uma 
forma de a gente se dar. 

3. Todo tijolo é um anseio de 
edificar, / e toda obra é uma 
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forma de a gente se dar. 
4. Todo poema é um anseio de 

se expressar, / e todo canto é 
uma forma de a gente se dar.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs em 
Cristo, durante o ano de 2023 – 
Ano C do Calendário Litúrgico –, 
aos domingos, nós meditaremos 
nas liturgias dominicais preferen-
cialmente o Evangelho de São 
Mateus; que nos apresenta Jesus 
como o Semeador do Reino (cf. 
Mt 13,4-9).

Leitor 1: O Evangelho de Ma-
teus é um escrito destinado à 
Catequese para as comunidades 
de judeu-cristãos do Norte da 
Galiléia e da Síria e que teste-
munhavam sua fé na presença 
de Jesus – morto e ressuscitado 
– em meio a muitos conflitos 
internos e externos.

Leitor 2: Apesar dos problemas, 
a comunidade do Senhor Res-
suscitado, segue anunciando a 
Boa Nova de Jesus; que tem por 
missão “semear o Reino”. Não há 
razão para o medo, pois “ele [Je-
sus Ressuscitado] está no meio 

de nós” (cf. Mt 1,23).

Leitor 1: Cabe aos cristãos lei-
gos e leigas discernirem com 
mais profundidade esses desa-
fios, percebendo as luzes e as 
sombras; os sinais da Graça e 
do pecado.

Leitor 2: O texto de Mateus está 
estruturado em cinco livrinhos, 
antecedidos por uma introdução 
(Mt 1–2) e sucedidos por uma 
conclusão (Mt 26–28). De modo 
que nos pequenos livros pode-
mos meditar sobre a dinâmica do 
Reino, que brota da semente: tra-
ta-se de um Reino de Justiça (Mt 
3–7); de uma Justiça que liberta 
os pobres (Mt 8–10); de uma 
Justiça que provoca conflitos (Mt 
11,1–18,52); que testemunha o 
irromper do novo Povo de Deus 
(Mt 13,53–18,35); e, por fim, 
que anuncia a vinda definitiva 
do Reino (Mt 19–25).

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 
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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!

possamos acolher alegremente 
em nossos corações a Palavra 
de Deus que nos convida a dar 
graças ao Pai, que nos tornou 
capazes de participar da Luz, que 
é herança dos Santos –, 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 (Mt 13,1-9).

ANIMADOR: Cantemos:
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Graças te dou, ó Pai, Senhor do 
Céu e da terra, / pois revelaste: 
os mistérios do teu Reino / aos 
pequeninos, esconde-os, aos 
doutores.
Aleluia, Aleluia, Aleluia!

Leitor: Proclamação do Evan-
gelho de Jesus Cristo, segundo 
Mateus (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.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Jesus sai de casa e vai para a 

margem do mar da Galiléia, 
fronteira com os gentios. E ali 
ensina com simplicidade. Jesus 
é o verdadeiro Rabi (mestre), 
que ensina por meio de pará-
bolas.

• A parábola que hoje meditamos 
nos apresenta Jesus (o semea-
dor) que semeia a semente 
(a Palavra de Deus) em vários 
terrenos (nossos corações). Ele 
nos convida a revisitar nossa 
vida e a nos perguntar sobre 
que tipo de terreno temos 
sido?

• O Reino do Céu não se impõe 
pela força. Ao contrário, pro-
põe-se a nossos corações (terra 
a ser cultivada) e se desenvolve 
lentamente: da semeadura à 
colheita.

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Pa-

lavra de Deus, que nos convida 
a ser terreno fértil no qual a Se-
mente da Palavra é semeada, de 
modo espontâneo, elevemos ao 
Senhor nossas preces:
Resposta: “Venha a nós o Vosso 
Reino, 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. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 

/ ao teu chamado de amor res-
ponder. / Na alegria te quero 
servir / e anunciar o teu Reino 
de amor. 

E pelo mundo eu vou / cantando 
o teu amor, / pois disponível es-

tou / para servir-te, Senhor. (bis) 
2. Dia a dia, tua graça me dás, / 

nela se apoia o meu caminhar. 
/ Se estás ao meu lado, Senhor, 
/ o que, então, poderei eu te-
mer?!



56 57BíblicoCírculo

PERÍODO: 11 A 16 DE DEZEMBRO
11O Encontro

“Ele está no meio de nós”       
(cf. Mt 1,23)

ANIMADOR: cantemos:
Jesus Cristo ontem, hoje e sem-
pre, / ontem, hoje e sempre, 
aleluia! (bis)  
1. Ele é a imagem do Deus invisí-

vel, / o Primogênito da criação. 
/ Tudo o que existe foi nele 
criado, / nele encontramos a 

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.

redenção. 
2. Ele é a cabeça da Igreja, seu 

Corpo, / o Primogênito entre 
os mortais. / Que nele habite a 
vida mais plena, / foi do agrado 
de nosso Pai. 

3. Reconciliou todas as criaturas, 
/ dando-nos paz pelo sangue 
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da cruz. / Deus nos tirou do 
império das trevas / e nos cha-
mou a viver na luz.

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

ANIMADOR: Irmãos e irmãs 
em Cristo, durante o ano de 
2023 – Ano C do Ciclo Litúrgico 
Dominical – nós meditaremos 
nas liturgias dos domingos pre-
ferencialmente o Evangelho de 
São Mateus; que nos apresenta 
Jesus como o Semeador do Reino 
(cf. Mt 13,4-9) que está sempre 
“entre nós” (cf. Mt 1,23). Assim, 
também nosso Círculo Bíblico 
refletirá essa proposta. Conhe-
çamos um pouco mais acerca 
desse precioso texto:

Leitor 1: Escrito por volta de 
85/90 d.C., o Evangelho de Ma-
teus destinava-se às comunida-
des cristãs vindas do Judaísmo 
e que passavam por uma gran-
de crise: Jerusalém e o Templo 
haviam sido destruídos pelos 
romanos (ano 70 d.C.).

Leitor 2: O número dos Sadu-
ceus, dos Zelotas e dos Essênios 
fora drasticamente reduzido. 
Restavam apenas os Escribas e 

os Fariseus; que, cerca de 85 d.C., 
realizaram uma espécie de “con-
cílio” e expulsaram do Judaísmo 
todas as correntes contrárias aos 
ensinamentos dos fariseus. Entre 
os excluídos, estavam os cristãos.

Leitor 1: Como era de se esperar, 
essa “expulsão”, fez com que as 
comunidades de judeu-cristãos 
entrassem em uma grande crise. 
Surge, então, o texto de Mateus; 
para indicar e garantir que Jesus 
de Nazaré era o Messias e que 
este Emanuel (Deus Conosco) 
estaria com os seus fiéis até o 
fim dos tempos.

Leitor 2: Diante dos conflitos, 
medos e esperanças, as comu-
nidades de Mateus fizeram uma 
experiência tão profunda com 
Jesus – Morto e Ressuscitado 
– que puderam testemunhar: 
“Jesus, o Messias, está no meio 
de nós” ( cf. Mt 1,23); “onde dois 
ou três estiverem reunidos em 
seu Nome, Jesus estará no meio 
deles” (cf. Mt 18,20); “eis que 
Jesus estará conosco até o fim 
dos tempos” (cf. Mt 28,20).

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.
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V – CAMPANHA “PAZ E 
PÃO”: VAMOS PARTICIPAR?

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

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 a dar 
graças ao Pai, que nos tornou 
capazes de participar da Luz, que 
é herança dos Santos –, 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 (Mt 1,18-24).

ANIMADOR: Cantemos:
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Ó Guia de Israel, / que no Monte 
do Sinai, orientastes a Moisés, / 
oh, vinde redimir-nos, com braço 
estendido!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!

Leitor: Proclamação do Evan-
gelho de Jesus Cristo, segundo 
Mateus (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.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Mateus nos apresenta Jesus 

como o Filho de Deus, nasci-
do de uma mulher: o Messias 
esperado.

• Podemos perceber que a Vir-
gem Maria é o símbolo da hu-
manidade que acolhe a graça 
de Deus; ao passo que José é 
o símbolo do homem verda-
deiramente justo, que coloca 
a vida acima da Lei.

• A afirmação da presença de 
Jesus, “Deus Conosco” é tão 
importante para a Comunidade 
de Mateus que ela aparece três 
vezes no Evangelho: no início 
(Mt 1,23), no meio (Mt 18,20) 
e no fim (Mt 28,20). Confira!

• O Evangelho de Mateus nos 
atesta que Jesus está no meio 
de nós. Como sinto sua pre-

sença em minha vida, na vida 
de minha família e na vida e 
missão de nossa comunidade?

III – ORAÇÃO CONCLUSIVA

ANIMADOR: Em resposta à Pa-
lavra de Deus, que nos convida 
a perceber que “Jesus está no 
meio de nós”, de modo espontâ-
neo, elevemos ao Senhor nossas 
preces:
Resposta: “Permanecei conosco, 
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. Por escutar uma voz que disse 

que faltava gente pra semear, 
/ deixei meu lar e saí sorrindo 
e assobiando pra não chorar. 
/ Fui me alistar entre os ope-
rários que deixam tudo pra 
te levar, / e fui lutar por um 
mundo novo, / não tenho lar, 
mas ganhei um povo. (2x) 

Sou cidadão do infinito, do infi-
nito, do infinito / e levo a paz no 
meu caminho, no meu caminho, 
no meu caminho. 
2. Eu procurei semear a paz e 

onde fui andando falei de 
Deus. / Abençoei quem fez 
pouco caso e espalhou cizânia 
onde eu semeei. / Não recebi 
condecoração por haver bus-
cado um país irmão, / vou 
semeando por entre o povo 
e vou sonhando este mundo 
novo. (2x)
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