
Círculos Bíblicos
1-AMBIENTAÇÃO: Mesa arrumada com a Bíblia 
enfeitada, junto dela fichas com as palavras : perdão – 
compaixão- misericórdia, uma vela acesa.

2 - A C O L H I D A  E  O R A Ç Ã O  I N I C I A L : 

ANIMADOR(A): Seja bem vindo cada irmão, cada 
irmã que aqui está para rezar, abastecer sua fé através 
da escuta e partilha da Palavra de Deus contida na 
Bíblia e no documento 109 da CNBB. Com alegria 
saudemos o Deus da vida que aqui nos reuniu, 
estando Ele mesmo no meio de nós como vimos no 
encontro passado.

CANTO: Deus vos salve, Deus / Deus vos salve Deus/ 
Deus salve esta casa/ onde mora Deus  . (2x)
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.

3-INTRODUÇÃO

LEITOR(A) 1- Assim diz o livro do Deuteronômio em 
seu capítulo 30: “Veja: hoje eu estou colocando diante 
de você a vida e a felicidade, e a morte e a desgraça.”

TODOS: Estamos, portanto, diante e uma situação de 
escolha.

LEITOR(A) 2- Escolher a vida é escolher o amor que 
exige ternura, acolhimento, compaixão, partilha, 
diálogo, serviço, doação, perdão.

TODOS: Mas, por nossas fraquezas falhamos na 
vivência do amor, comprometemos a convivência 
humana, caímos em pecado.

LEITOR(A) 3- Nossas quedas não são o fim de linha, 
Deus nos propõe o caminho do perdão que exige 
humildade, compaixão, misericórdia.

TODOS: Dai-nos, Senhor, um coração que seja puro e 
humilde, capaz de perdoar e de pedir perdão.

4-A IGREJA NOS FALA: 

LEITOR(A) 1-O Documento 109 da CNBB que propõe 
normas para a vivência de uma Igreja fraterna e 
missionária nos diz no capítulo 4 artigo 137: “Em um 
mundo de violência e ódios crescentes, com o 
acirramento das polarizações e a destruição como 

resposta aos problemas, as comunidades eclesiais 
missionárias, através de relacionamentos fraternos 
profundos, iluminados  pelo Evangelho, são 
profeticamente locais de reconciliação, perdão e 
resiliência. 

LEITOR(A) 2- Assim entendemos que o perdão é a 
questão fundamental para a reconquista da paz, para 
v o l t a r  à  s i t u a ç ã o  n o r m a l  s e m  m á g o a s  e 
ressentimentos. É um vivo sinal de nossa semelhança 
com Deus Pai misericordioso e bom.    

5-DEUS NOS FALA: 

ANIMADOR(A): Ouvimos a palavra da Igreja e agora 
vamos para a Palavra de Deus que inspira toda 
atividade eclesial. 

CANTO: Toda Bíblia é comunicação/ de um Deus 
amor/ de um Deus irmão/ é feliz quem crê na 
revelação/ quem tem Deus no coração.    

LEITOR(A) 1: Proclamação do Evangelho de São 
Mateus, capítulo 18, 21 - 35   

6-PARTILHANDO:

1-O tema central do Evangelho de hoje é o perdão. O 
que é mais fácil perdoar ou pedir perdão? 
2- O que o exercício do perdão exige ?
3-O que faltou ao servo da parábola? 
4-O que o exercício do perdão nos devolve?

7-REZANDO

ANIMADOR(A): Rezemos o salmo 102

REFRÃO: TODOS :  O Senhor é clemente e 
compassivo, paciente e cheio de bondade.

LEITOR(A)  1- Bendiz a minha alma , ó Senhor, e todo 
o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, a minha 
alma ao Senhor e não esqueças nenhum dos seus 
benefícios.

LEITOR(A) 2- Ele perdoa todos os seus pecados e 
cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e 
coroa-te de graça e misericórdia. 

LEITOR(A) 3- Não está sempre a repreender , nem 
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guarda ressentimento. Não nos tratou segundo 
nossos pecados, nem nos castigou segundo nossas 
culpas.

LEITOR(A) 4-Como a distância da terra aos céus, 
assim é grande a sua misericórdia para os que O 
temem. Como o oriente dista do ocidente assim Ele 
afasta de nós os nossos pecados.

8-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO

ANIMADOR(A): Rezemos o Objetivo geral da Ação 
Evangelizadora da Igreja do Brasil para os anos 2019-
2023.

TODOS: 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 
p o b r e s ,  c u i d a n d o  d a  C a s a  C o m u m  e 
testemunhando o Reino de Deus rumo à 
plenitude”.

ANIMADOR(A): Encerrando nosso encontro, 
rezemos juntos:

TODOS: Senhor,/  hoje refletimos sobre a grandeza 
do perdão./ Nós vos agradecemos porque o Senhor,/ 
pelos méritos de Jesus Cristo/ perdoou todas as 
nossas fraquezas, e nós vos pedimos/ que abra o 
nosso coração ao amor/ um amor capaz de entender 
nossas fragilidades/ e de aceitar as fraquezas de 
nossos irmãos/ com o propósito de reconciliação./ Isto 
vos pedimos por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Amém !

Pai Nosso – Ave Maria

O QUE FICOU DE NOSSO ENCONTRO

ANIMADOR(A): O nosso encontro de hoje deixou 
claro para nós que uma das exigências da vivência do 
amor cristão é a capacidade de perdoar e de pedir 
perdão.

-Deus Pai em Jesus Cristo perdoou nossas fraquezas
-Como o servo da parábola , às vezes esquecemos 
que recebemos o perdão supremo e cobramos as 
ofensas que por vezes recebemos de algum irmão ou 
irmã.

- Que perdão, reconciliação, compaixão e misericórdia 
são palavras associadas à vida em comunidade.

CANTO FINAL: 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde 
houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, 
que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu 
leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver 
desespero, que eu leve a esperança, onde houver 
tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que 
eu leve a luz

Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser 
consolado, compreender, que ser compreendido, 
amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe é 
perdoando que se é perdoado e é morrendo que se 
vive para a vida eterna.
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