
Círculos Bíblicos
01-AMBIENTE- colocar a Bíblia, vela acesa, flores e a 
frase “casa lugar da família”.

02-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

ANIMADOR(A): Estamos reunidos/ as para rezar, 
estudar e refletir a Palavra de Deus. Alegremo-nos 
pois o amor de Deus por nós é incondicional. Em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

LEITOR(A)1- salmo 24

· É de Javé o que existe na terra, o mundo e todos os 
seus habitantes. Pois ele colocou os alicerces da terra 
sobre os mares, e sobre os rios a estabeleceu.

REFRÃO: Quem pode subir à montanha de Javé? 
Quem pode permanecer em pé em seu santo 
lugar?

· Quem tem as mãos inocentes e coração puro, quem 
não se deixa levar por falsários, nem faz juramento 
com base na mentira.

· Esse receberá a benção de Javé e a justiça de Deus 
seu salvador. Essa é a geração que o procura, que 
procura a tua face, ó Deus de Jacó.

CANTO

Senhor, quem entrará no santuário pra Te louvar? 
(BIS)

Quem tem as mãos limpas e o coração puro, Quem 
não é vaidoso e sabe amar. 

Senhor, eu quero entrar no santuário pra Te louvar. 

Ó dá-me mãos limpas, e um coração puro, arranca a 
vaidade, ensina-me amar. 

Senhor, já posso entrar no santuário pra Te louvar. 

Teu sangue me lava, Teu fogo me queima, O Espírito 
Santo inunda meu ser.

3-INTRODUÇÃO AO TEMA-

ANIMADOR(A)- A parábola dos dois filhos ilustra duas 
atitudes diversas diante dos desafios e das propostas 
de Deus. Nos ensina que para Deus o importante não 
é quem se comportou bem e não escandalizou os 
outros mas, de acordo com a lógica de Deus , o 
importante realmente é cumprir a vontade do Pai.

4-A IGREJA NOS FALA

LEITOR(A)1- A igreja se volta ao Senhor para 
compreender a realidade e discernir caminhos. (DG) 
ele se faz presente, caminha conosco. Nestes nossos 
encontros vamos também refletir a Casa lugar das 
famílias.” A família merece atenção renovada. Ela é 
ponto de chegada para nossa ação pastoral e ponto de 
partida para a vida comunitária mais ampla. (DG 109- 
138-140§) A exortação apostólica Amores Laetitia nos 
impele a ir ao encontro das famílias com atenção 
especial e ternura de quem coloca uma ovelha ferida 
no colo.”

5-DEUS NOS FALA

CANTO DE ACLAMAÇÃO

VAI FALAR NO EVANGELHO JESUS CRISTO, 
ALELUIA! SUA PALAVRA É ALIMENTO QUE DÁ 
VIDA, ALELUIA! 

GLÓRIA A TI, SENHOR. TODA GRAÇA E LOUVOR. 
GLÓRIA A TI, SENHOR. TODA GRAÇA E LOUVOR. 

A MENSAGEM DA ALEGRIA OUVIREMOS, ALELUIA! 
DE DEUS AS MARAVILHAS CANTAREMOS, 
ALELUIA!

LEITOR(A)2- Mateus 21, 28-32

6-PARTILHANDO

1- Estou disposto a me comprometer com Deus, a 
aceitar os seus desafios, a empenhar-me na 
construção de um mundo mais bonito e feliz?

2- O que significa exatamente dizer sim a Deus?

3- Como comunidade de fé damos o a atenção 
necessária as realidades de nossas famílias?

7-REZANDO

ANIMADOR(A): Roguemos ao Pai todo poderoso, que 
volva para nós seu olhar e a Ele apresentemos nossos 
pedidos, desejos e agradecimentos. A cada prece 
responderemos:

TODOS: Ouvi,Senhor a prece do seu povo!

1- Fazei-nos trabalhadores decididos de vossa vinha e 
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promotores da vida e de vossa verdade, nós vos 
pedimos.

2- Despertai-nos em cada dia para o serviço generoso 
e para a prática da caridade, nós vos pedimos.

3- Abençoai, nossas famílias , libertando-as do 
comodismo e da falta de fé, despertando-as para a 
alegria do evangelho, nós vos pedimos.

( preces espontâneas)

Pai Nosso...   Ave Maria...

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)– neste momento queremos expressar 
o que meditamos pela palavra de Deus e pelo 
documento 109, no trecho que nos fala da Casa lugar 
das famílias. Encerrando este encontro vamos louvar 
a Deus com nosso canto, pedindo a Deus que 
fortaleça e abençoe todas as famílias.

CANTO- oração da família

Que nenhuma família comece em qualquer de repente 

Que nenhuma família termine por falta de amor Que o 
casal seja um para o outro de corpo e de mente E que 
nada no mundo separe um casal sonhador

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que 
ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 
Que eles vivam do ontem, no hoje em função de um 
depois

Que a família comece e termine sabendo onde vai E 
que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e 
calor E que os filhos conheçam a força que brota do 
amor

Abençoa Senhor as famílias, amem! Abençoa 
Senhor, a minha também! Abençoa Senhor as 
famílias, amem! Abençoa Senhor, a minha 
também!

O QUE FICOU DO ENCONTRO?

LEITOR(A)1- Deus chama todos os homens e 
mulheres a empenhar-se na construção desse mundo 
novo de justiça e paz que Ele sonhou e quer propor a 
todos. Diante da proposta de Deus nós podemos 
assumir duas atitudes: dizer sim a Deus e colaborar 
com Ele ou escolher os caminhos do egoísmo, 
comodismo e nos omitir do compromisso que Deus 
nos pede. Devemos também lembrar que em nossa 
comunidade de fé as famílias devem ter atenção 
renovada.

ANIMADOR(A)- Encerrando este nosso encontro 
peçamos a benção de Deus sobre todos nós. 
Abençoe-nos o Deus todo poderoso. Em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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1-AMBIENTAÇÃO- bíblia , vela acesa, flores, uvas.

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

ANIMADOR(A)- reunidos em comunidade formamos 
a grande família de Deus que estuda com fé a Palavra 
de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.

ANIMADOR(A):  Cantemos o Salmo 79- 

1-Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro sobre 
nós a vossa face iluminai se voltardes para nós, 

seremos salvos vós que sobre os anjos todos 
assentais. 

Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes 
muita gente pra plantá-la diante dela preparastes 
terra boa vem logo, Senhor, vinde depressa pra 
salvá-la. 

2-Suas raízes se espalharam pela terra e seus ramos 
recobriram o sertão levantai-vos, vinde logo em nosso 
auxílio libertai-vos pela vossa compaixão.

3-Seus rebentos atingiram as montanhas, verdes 
mares, longos rios e palmeiras vinde logo, Senhor 
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Deus do universo visitai a vossa vinha e protegei-a 

4-Vossa mão foi quem plantou esta videira vinde 
cuidar deste rebentos que firmastes e aqueles que a 
cortarem ou queimarem vão sofrer ante o furor de 
vossa face.

3-INTRODUÇÃO AO TEMA

ANIMADOR(A): A liturgia utiliza a imagem da “ vinha 
de Deus” para falar desse povo que aceita o desfio do 
amor de Deus e que se coloca a serviço de Deus. A 
Parábola da vinha é uma história de amor.

4-A IGREJA NOS FALA

ANIMADOR(A)- Doc 109 § 138 “ A proximidade com 
as famílias em sua condição real da vida ajudará a 
experimentar a misericórdia de Deus que, em Jesus, 
se aproximou da viúva que enterrava seu filho único ( 
(Lc 7,11-17), da sogra de Pedro que sofria doente ( Lc 
4, 38-40), e de Jairo e de sua filha que estava 
morrendo (Lc 8, 40-56) e de outras famílias e pessoas 
que necessitavam da sua presença, da sua palavra e 
da sua consolação.”

5-DEUS NOS FALA

CANTO

Eu vim para escutar, tua palavra, tua palavra, tua 
palavra de amor. 

Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua 
palavra de amor. 

Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua 
palavra de amor. 

O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua 
palavra de amor.

LEITOR(A)2- Mt 21, 33-43

6-PARTILHANDO

1- Deus continua a derramar sobre nós todos os dias o 
seu amor, sua bondade e sua misericórdia. Tenho 
consciência deste fato?

2- Tenho o coração aberto aos seus dons?

3-Encontro tempo e disponibilidade para trabalhar na 
vinha em prol das famílias de nossa comunidade?

CANTO-

1. O nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos 
à vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor 
será feita, se a nossa colheita mostrar frutos bons.

3
Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na 
mesa do amor! (bis)

2. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber 
repartir. Comprometer-se com a vida do irmão, viver a 
missão de se dar a servir.

7-REZANDO

ANIMADOR(A)- Com toda confiança, cada um faça 
sua prece espontânea, o que traz em seu coração, o 
que quer pedir ou agradecer. Elevemos a Deus nossas 
preces dizendo:

TODOS: Senhor da vinha, atendei-nos!

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

TODOS- Senhor, nós te damos graças por este 
encontro no qual compartilhamos nossas alegrias e 
esperanças, ilusões e desilusões, projetos e 
dificuldades. Nós te damos graças também por tua 
bondade e tua presença entre nós. Faze que cresça 
entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração 
e uma só alma e sejamos uma comunidade 
evangelizadora.

O QUE FICOU DO ENCONTRO?

ANIMADOR(A) - As nossas comunidades cristãs e 
religiosas são constituídas por homens e mulheres 
que se comprometeram com o “Reino de Deus” e que 
trabalham na vinha do Senhor. Devem portanto 
produzir bons frutos e testemunhar diante do mundo 
em gestos de acolhimento, de amor, de partilha , de 
serviço a realidade do Reino que Jesus Cristo veio 
propor.

BENÇÃO FINAL

ANIMADOR(A)- O senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós

ANIMADOR(A)- Abençoe-nos Deus todo poderoso, 
em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
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1-AMBIENTAÇÃO- bíblia aberta, vela acesa, flores, a 
frase “ eis que meu banquete está preparado.”

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

ANIMADOR(A)- Sejam todos bem vindos a mais este 
encontro, é Jesus que nos une em comunidade, para 
nos fortalecer em seu amor. Estamos reunidos em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Cantemos o salmo 22

Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o 
senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de 
águas puras repousantes eu vou. Minhas forças o 
senhor vai animar.

Tu és senhor o meu pastor. Por isso nada em 
minha vida faltará (BIS)

Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou. E pra 
sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil 
abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre 
tenho em suas mãos.

Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou. Um 
lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha 
fronte e me faz ser feliz. E transborda minha taça em 
seu amor.

Com alegria e esperança caminhando eu vou. Minha 
vida está sempre em suas mãos. E na casa do senhor 
eu irei habitar. E este canto para sempre irei cantar.

3-INTRODUÇÃO AO TEMA

ANIMADOR(A)- A imagem do banquete serve para 
descrever um mundo de felicidade, de amor e de 
alegria sem fim que Deus quer para todos os seus 
filhos. A festa de casamento ou o banquete é o símbolo 
da aliança de Deus com seu povo. O rei representa 
Deus. Deus chamou todos os homens e mulheres 
para participarem do banquete, mas só serão 
admitidos aqueles que responderam ao convite e 
mudaram completamente a sua vida.

4-A IGREJA NOS FALA

ANIMADOR(A)- As famílias se constituem como 
sujeito da ação missionária e lugar da iniciação cristã. 
A comunidade eclesial missionária acontece de fato 
nos lares e grupos de família que se tornam núcleos 
comunitários onde a igreja se reúne para meditar a 

Palavra, rezar e partilhar o pão da vida. ( Doc 109 
§140)

5-DEUS NOS FALA

CANTO DE ACLAMAÇÃO:

1- Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia 
a paz. Como são belos os pés do mensageiro, que 
anuncia o Senhor

Ele vive, Ele Reina, ele é Deus e Senhor. (BIS)

2- O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele 
está, Ele está. Bem junto a nós, seu corpo santo a nos 
tocar, e vivo eu sei, Ele está.

LEITOR(A)1- Mateus 22, 1-14

6-PARTILHANDO

1- Onde está a verdadeira felicidade; nos valores do 
Reino ou nos valores do mundo que nos absorvem e 
nos dominam?

2- O meu coração está aberto e disponível para as 
propostas de Deus? Confiamos na salvação que Deus 
quer nos oferecer.

3- Nossa comunidade está de fato acolhendo nossas 
famílias , para participarem do Banquete do Senhor?

CANTO:

Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus 
mandamentos. O seu coração é repleto de amor, 
Deus mesmo é o seu alimento. 

1. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho 
que Deus lhe indicou: terá recompensa no reino do céu 
porque muito amou. 

2. Feliz quem se alegra em ouvir o irmão, segundo os 
preceitos que Deus lhe ensinou: verá maravilhas de 
Deus, o Senhor, porque muito amou. 

3. Feliz quem da graça de bom coração e estende sua 
mão ao sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar 
para si, porque muito amou.

7-REZANDO

ANIMADOR(A)- Com toda confiança elevemos a 
Deus a nossa prece. A cada prece diremos:

TODOS: Senhor , Deus de amor, escutai-nos!

1- Senhor, concedei-nos viver nossa missão 
anunciando a Palavra de vida e vivendo seus valores 
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em todos os lugares onde estivermos, nos vos 
rogamos.

2- Senhor , iluminai- nos para que vejamos cada 
pessoa como um irmão a ser servido com amor, nós 
vos rogamos,

3- Senhor abençoai nossas famílias para que 
iluminadas pelo teu Espírito perseverem na fé, nós vos 
rogamos.

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, nós te damos graças por este 
encontro no qual compartilhamos nossas alegrias e 
esperanças, ilusões e desilusões, projetos e 
dificuldades. Nós te damos graças também por tua 
bondade e tua presença entre nós. Faz que cresça 
entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração 
e uma só alma e sejamos uma comunidade 
evangelizadora. Amém.”

O QUE FICOU DO ENCONTRO?

ANIMADOR(A)- Quem foi batizado e aderiu ao 
banquete do Reino, mas recusou o traje do amor, da 
partilha, do serviço, da misericórdia, do dom da vida e 
continua vestido de egoísmo, arrogância, orgulho, 
injustiça, não pode participar da festa do encontro e da 
comunhão com Deus.

BENÇÃO FINAL

ANIMADOR(A)- O Senhor esteja convosco.

TODOS Ele está no meio de nós

ANIMADOR(A)- Abençoe-nos Deus todo poderoso, 
em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

1-AMBIENTAÇÃO - bíblia aberta, flores vela acesa e 
a frase:” Dai a Deus o que é de Deus.”

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

ANIMADOR(A)- Mais uma vez nos reunimos para 
rezar, estudar e refletir a Palavra de Deus. Alegremo-
nos pois o amor de Deus por nós é incondicional. Na 
certeza deste amor iniciemos em nome Do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém.

ANIMADOR(A): rezemos em dois coros o Salmo 95 

TODOS: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
manifestai os seus prodígios entre os povos!  

LADO1- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! cantai e 
bendizei seu santo nome! 

LADO 2- Dia após dia anunciai sua salvação, 
manifestai a sua glória entre as nações, e entre os 

povos do universo seus prodígios!

LADO 1- A família das nações, dai ao Senhor, ó 
nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória 
que é devida ao seu nome! Oferecei um sacrifício nos 
seus átrios.

LADO 2- Adorai-o no esplendor da santidade, terra 
inteira, estremecei diante dele! Publicai entre as 
nações: 'reina o Senhor! 'pois os povos ele julga com 
justiça.

3-INTRODUÇÃO AO TEMA 

ANIMADOR(A)- O homem pertence a Deus e deve 
considerá- Lo com o seu único Senhor e sua 
referência fundamental. hoje somos convidado a 
refletir nossa realidade, nossa relação com Deus e 
com as coisas do mundo.

4-A IGREJA NOS FALA
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LEITOR(A)1- Ir ao encontro das famílias em sua 
realidade concreta com as luzes e as sombras, com as 
contradições próprias e condição humana de acolhê-
las nas comunidades cristãs há de ser meta de toda 
ação pastoral. ( Doc 109 § 138)

5-DEUS NOS FALA

CANTO DE ACLAMAÇÃO

1- Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e 
tudo mais vos será acrescentado, Aleluia, Aleluia!

2- Nem só de pão o homem viverá, mas de toda 
palavra que procede da boca de Deus, Aleluia, Aleluia!

3- Se vos perseguem por causa de mim, não 
esqueçais o porquê não é o servo maior que o Senhor, 
Aleluia, Aleluia!

LEITOR(A) 2- Mateus 22, 15-25

6-PARTILHANDO

1- “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de 
Deus”, o que esta afirmação significa?

2- As minhas opções políticas são coerentes com os 
critérios do Evangelho e com os valores de Jesus?

3- Como é que contribuo para a construção de uma 
sociedade, que vai ao encontro das famílias nas suas 
realidades?

7-REZANDO

ANIMADOR(A)- Vamos cantar esta oração pedindo 
ao Espírito Santo que toque no íntimo do nosso ser 
para que tenhamos a sabedoria para preencher nosso 
coração de amor , dando a Deus o melhor que há em 
nós.

TODOS: 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 a 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...

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

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

TODOS : Senhor, depois de vivenciarmos este 
encontro, só temos a agradecer. Obrigado(a), Senhor, 
por sempre caminhar conosco e acreditar que 
estamos abertos para aceitarmos com humildade os 
vossos, ensinamentos. Que o nosso aprendizado não 
fique somente aqui, mas que ele vá a outros lares que 
precisam de nosso auxílio. Amém!

Pai nosso, Ave maria, Gloria ao Pai…

O QUE FICOU DESTE ENCONTRO?

ANIMADOR(A)- Fomos criados para a comunhão com 
Deus e só nos sentiremos felizes e realizados quando 
nos entregarmos confiantes em suas mãos e fizermos 
Dele o centro de nossa caminhada.

BENÇÃO FINAL

ANIMADOR(A): O Senhor esteja convosco.

TODOS- Ele esta no meio de nós.

ANIMADOR(A): Abençoe-nos Deus todo poderoso 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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1-AMBIENTAÇÃO- bíblia aberta, vela acesa,flores e 
as palavras : amar, servir, acolher.

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL

ANIMADOR(A)- Sejam todos bem vindos a este 
nosso encontro. É Jesus que nos une como 
comunidade e família, para nos fortalecer em seu 
amor. Na certeza de que Deus nos ama e que amar é a 
condição para vivermos a filiação divina, coloquemo-
nos em sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

TODOS – (cantado)

Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor 
Deus aí está! (3x)

ANIMADOR(A): rezemos o salmo-17

Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu 
vos amo, ó Senhor! Sois minha força, minha rocha, 
meu refúgio e salvador! Ó meu Deus, sois o rochedo 
que me abriga, minha força e poderosa salvação. Ó 
meu Deus, sois o rochedo que me abriga sois meu 
escudo e proteção: em vós espero! Invocarei o meu 
Senhor: a ele a glória! E dos meus perseguidores serei 
salvo! Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo! E 
louvado seja Deus, meu salvador! Concedeis ao vosso 
rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso 
ungido.

3-INTRODUÇÃO AO TEMA

ANIMADOR(A)- A Palavra de Deus hoje nos deixa 
claro e de forma inquestionável que o amor está no 
centro da experiência cristã. Toda revelação de Deus 
se resume no amor a Deus e aos irmãos. Jesus unifica 
e põe no mesmo nível os dois mandamentos: amar a 
Deus e amar o próximo.

4-A IGREJA NOS FALA

ANIMADOR(A)- Em todas as realidades que 
compõem as comunidades de fé a família demanda 
atenção renovada. ( doc 109 § 138) * Jesus ajudou as 
famílias em necessidade (doc 109§ 139) 

LEITOR(A) 1: A formação de núcleos familiares é o 
ideal de toda ação missionária das comunidades. As 
famílias se constituem como sujeito da ação 
missionária e lugar da iniciação cristã. ( doc 109 § 140) 
Cada comunidade deverá encontrar o caminho que o 

Senhor está indicando.

5-DEUS NOS FALA

CANTO DE ACLAMAÇÃO

A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por 
nós! (2x)

1- Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus 
planos de amor.

2- É feliz quem escuta a Palavra, e a guarda no seu 
coração.

LEITOR(A)1- Mateus 22, 34-40

6-PARTILHANDO

1- Nosso dever de cristãos é amar a Deus de todo 
coração, e ao próximo como a ti mesmo. Será que 
acolhemos essa verdade com sinceridade de 
coração?

2- Quem é este próximo que tenho dificuldade de 
amar?

3- O que como comunidade podemos fazer de forma 
prática no amor e acolhimento as nossas famílias?

7-REZANDO

ANIMADOR(A)- Imploremos ao Deus de amor, que 
nos ouça em sua bondade, e nos transforme por sua 
graça. Confiante, clamemos, rezando:

TODOS- Senhor, Deus de amor, atendei-nos!

1- Senhor dai-nos amar e viver pelo vosso Reino de 
justiça e de paz, fazei-nos profetas da solidariedade e 
do compromisso fraterno, nós vos rogamos.

2- Iluminai a todos nós aqui reunidos, para que 
vejamos em cada pessoa um irmão a ser servido com 
amor, nós vos rogamos.

3- Senhor abençoai, nossa comunidade para que 
possamos formar uma grande família unida no amor, 
no serviço e no acolhimento, sendo verdadeiras 
igrejas domésticas onde se medite a Palavra, reze e 
partilhe o Pão da Vida, nós vos rogamos.

PRECES ESPONTÂNEAS

PAI NOSSO...   AVE MARIA...

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 

TRIGÉSIMA SEMANA DO TEMPO COMUM: DE 25 A 31/10
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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:

ANIMADOR(A)- Senhor que possamos amá-lo de 
todo coração, e que esse amor se concretize em 
gestos de amor, solidariedade, partilha e no serviço ao 
nosso próximo. Cantemos esta música meditando 
qual o compromisso que mais preciso assumir, para 
demonstra meu amor a Deus e ao próximo.

CANTO:

Cristo, quero ser instrumento de/ Tua Paz e do Teu 
infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu/ Leve 
a concórdia, que eu leve o amor. 

Onde há ofensa que dói/ Que eu leve o perdão, 
onde houver a discórdia, /Que eu leve a união e Tua 
paz

Onde encontrar um irmão /A chorar de Tristeza sem ter 
voz e nem vez /Quero bem no seu coração semear 
alegria /Pra florir gratidão

Mestre, que eu saiba amar /Compreender, consolar e 
dar sem receber /Quero sempre mais perdoar 
trabalhar na conquista /E vitória da paz.

O QUE FICOU DESTE ENCONTRO?

ANIMADOR(A)- O amor de Deus é a parte essencial 
do anúncio do Evangelho. O anúncio deve ser 
acompanhado da caridade, que é sinal da acolhida da 
Palavra de Jesus e critério para saber se somos de fato 
seus discípulos. O amor ao próximo está enraizado no 
amor de Deus. Nós amamos o próximo, sustentados 
pelo amor de Deus, como consequência do nosso 
amor a Deus.

BENÇÃO FINAL-

ANIMADOR(A)- O Senhor esteja convosco.

TODOS- Ele esta no meio de nós.

ANIMADOR(A): Abençoe-nos Deus todo poderoso 
em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

EQUIPE DIOCESANA DOS CÍRCULOS BÍBLICOS

Pe. Ênio Marcos (Assessor) 

João Marcos Benevenuto 

Nilce Augusta Machado Alfenas 

Diana Maria Valverde Alves 

Maria dos Anjos Oliveira 

Regina Lúcia Ferreira Bernardes 

Maria José Dornelas de Oliveira 

Maríllia Marlene Torres Neves 

Mário Angelo Noé 

Antonio de Pádua Rocha

Míria Lúcia Ribeiro Pinto Lima
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