
Círculos Bíblicos
01 AMBIENTAÇÃO - Bíblia aberta sobre a mesa, flores, vela 
acesa, uma cruz (início e fim de toda vocação e missão)

02 - ACOLHIDA e ORAÇÃO INICIAL:

ANIMADOR – Bem-vindos ao nosso encontro da semana. 
Em nome do Pai...

Cantemos ao Santo Espírito: 

A nós descei Divina Luz, a nós descei, Divina Luz \ E em 
nossa almas acendei o amor, o amor de Jesus

ANIMADOR: Vamos meditar o Sl 137 - Vou cantar-vos ante 
os anjos, ó Senhor,/ e ante o vosso templo vou prostrar-me.

TODOS: Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor,/ e ante o 
vosso templo vou prostrar-me.

LEITOR 1 - Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,/ porque 
ouvistes as palavras dos meus lábios!/ Perante os vossos anjos 
vou cantar-vos/ e ante o vosso templo vou prostrar-me.

LEITOR 2 - Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,/ porque 
fizestes muito mais que prometestes;/ naquele dia em que 
gritei, vós me escutastes/ e aumentastes o vigor da minha alma.

LEITOR 3 - Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,/ quando 
ouvirem, ó Senhor, vossa promessa./ Hão de cantar vossos 
caminhos e dirão:/ “Como a glória do Senhor é grandiosa!”

LEITOR 4 - Estendereis o vosso braço em meu auxílio/ e 
havereis de me salvar com vossa destra./ Contemplai em mim 
a obra começada;/ ó Senhor, vossa bondade é para sempre!/ 
Eu vos peço: não deixeis inacabada/ esta obra que fizeram 
vossas mãos!

03 - INTRODUÇÃO AO TEMA

ANIMADOR - O tema central desta semana em que 
celebramos o vigésimo primeiro domingo do Tempo Comum 
é a responsabilidade que Deus confia a cada um de nós. A 
responsabilidade do seguimento correto e do cuidado com 
suas coisas.

LEITOR 1 - No evangelho, Jesus confia a Pedro a difícil 
responsabilidade de governar a Igreja, sendo ele a pedra 
fundamental, a rocha que a sustentaria e a tornaria inabalável 
por todos os séculos.

LEITOR 2 - Mas primeiro foi preciso que Pedro respondesse 
com convicção quem é Jesus. Este foi o critério fundamental 
para que fosse confiada, a Pedro, essa responsabilidade.

TODOS - Quem não sabe quem é Jesus dificilmente irá agir 
conforme seus ensinamentos.

04- A IGREJA NOS FALA (DOC 109)

LEITOR 3 - O Documento 109\CNBB nos diz que a 

individualidade quando muito forte traz como consequência o 
enfraquecimento das instituições e das tradições. São elas que 
garantem o sentido da vida, dos rumos a serem seguidos e da 
paz social.

LEITOR 4 - Dentre essas instituições, a que mais nos preocupa 
é a situação da família, pois, além de reconhecer suas 
dificuldades temos que lidar com o pensamento de muitos, que 
afirmam, que a família está ultrapassada.

LEITOR 1 - Existem também muitos tipos de religião. 
Algumas podem ser positivas, quando a escolha é livre e 
consciente e convoca pessoas e grupos a cultivarem o diálogo 
ecumênico e inter-religioso.

LEITOR 2 - E podem ser também negativas, quando a religião 
é fundamentada sobre más interpretações da Palavra de Deus, 
que viram posturas que não são de acordo com o próprio Jesus.

LEITOR 3 - Algumas religiões, às vezes, são assumidas para 
comércio e prosperidade financeira. Possuem preconceitos 
que chegam até à agressão física e tentativa de destruição, não 
alimentando a paz.

TODOS - O cristão tem que combater o pecado pessoal e 
social. Seu empenho é sempre pela paz.

05 DEUS NOS FALA

TODOS - Canto de aclamação

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Jesus disse vai pelo mundo afora, anunciar a Boa Nova, \ Vai 
meu irmão, sem temer a escuridão \ Que Jesus está ao seu lado, 
Ele é a luz, a salvação.

LEITOR 4 -- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus

Mt 16, 13-20

06 - PARTILHANDO

· Pra você “quem é Jesus?”

· Estamos sendo fieis ao seguimento correto que Jesus nos 
pede?

· Estamos decepcionando Jesus com o nosso comportamento 
que não corresponde ao que Jesus espera de cada um de nós?

07 - REZANDO

TODOS - Senhor Jesus, reconhecemos que muitas vezes não 
agimos da forma que deveríamos em relação à tua Igreja, em 
relação ao nosso propósito e chamado como povo de Deus.
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Passamos a vida preocupados com dinheiro, saúde, bens 
materiais, projeção social, enfim, coisas que nos movem todos 
os dias.

Declaramos amar ao Senhor, mas nossos valores e prioridades 
revelam o contrário.

Ajuda-nos, Senhor, a crer que tu és Deus provedor, que cuida 
das nossas vidas, de cada detalhe dela e, então, leva-nos a um 
envolvimento comprometido com a tua Igreja e nossa missão 
como povo de Deus no mundo.

Aviva a nossa fé.

Dá-nos amor a ti, a tua obra e ao teu povo.

Faz-nos caminhar todos sempre juntos, comprometidos por 
amor a ti, no poder do Espírito, para a glória do Pai.

Amém.

ANIMADOR – Rezemos pela vocação dos(as) catequistas, 
que enfrentam semanalmente o preparo espiritual de nossas 
crianças e nossos jovens, para os Sacramentos.

Pai Nosso \ Ave Maria

08 - ORAÇÂO DE ENCERRAMENTO

TODOS - Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-
Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e 
não Vos amam.

ANIMADOR: Rezemos com fé e buscando compreender o 
Objetivo geral da Igreja do brasil para os anos 2019-2023.

TODOS: “EVANGELIZAR no Brasil cada vez mais urbano, 
pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e 
discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais 
missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos 

pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino 
de Deus rumo à plenitude”.

O QUE FICOU DO ENCONTRO

ANIMADOR - Que em nosso coração arda o desejo de querer 
ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida e vamos nos comprometer 
com ele, tendo compromisso com a vida dos nossos irmãos 
que sofrem.

LEITOR 1 - Assim, estaremos respondendo à pergunta-chave 
para um seguimento autêntico: “Quem é Jesus¿". Sem saber 
quem ele é, não podemos segui-lo verdadeiramente.

LEITOR 2 - Muitos pensam que estão seguindo a Cristo, mas 
seguem algo que não corresponde a quem ele de fato é. Por 
isso, vemos tantas imagens distorcidas de Jesus, tantos 
comportamentos que não condizem com a prática de Jesus.

TODOS - Não é um ser humano, uma igreja ou uma religião 
que vão nos dizer quem é Jesus para podermos agir em seu 
nome.

CANTO FINAL

Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para 
sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no 
peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me 
de ti

Te amarei, Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a 
alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu 
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti

Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei 
na fuga esconder-me, ir longe de ti Mas tua força venceu e ao 
final e eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem saudades de 
ti.
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