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DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 13 a 19/04: A comunidade é testemunha de Jesus Ressuscitado
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e flores...)
Refrão meditativo n º 1: Ó luz do Senhor
Início: Irmãos e irmãs, retomamos os nossos encontros ao redor da Palavra de Deus, na
experiência da alegria Pascal. O Senhor nos comunica a sua paz. Na certeza da Vida que
venceu a morte, iniciemos: em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Amém.
Motivação: No dia 26 de março a nossa Diocese de Nova Friburgo completou 60 anos
de sua criação. Celebremos em sintonia e comunhão com a nossa Igreja Particular
presente em nossas paróquias e suas comunidades, na fé e no Batismo de irmãos e irmãs
que servem a Jesus e a seu Reino. Rezemos pelo povo de Deus: Ministros Ordenados,
Ministros Leigos e tantos outros ministérios que são exercidos em forma de serviço na
nossa Igreja. Rezemos pelos que nos precederam! Hoje colhemos o que esses irmãos
plantaram! E em cada encontro, lembremos de dar graças a Deus pela nossa Diocese e
roguemos, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, para que o Espírito ilumine
os caminhos que teremos pela frente.
Canto nº 2: Cristo Ressuscitou, aleluia!
Vamos recordar a vida: A vivência da Páscoa do Senhor é certeza de vida nova. Vamos
partilhar nossas experiências vividas ao longo da Semana Santa e que mensagens
colhemos para nossas vidas.
Oração: Ó Deus de bondade, que a cada ano reanimas a fé do teu povo com as celebrações
pascais, faze crescer em nós a tua graça, para que possamos viver plenamente o batismo
que nos purificou e nos fez renascer para uma vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Acreditaste, Tomé, porque me
viste. / Felizes os que creram sem ter visto!
Evangelho: Jo 20, 19 - 31
Para partilhar com o grupo
“É feliz quem crê na presença do ressuscitado em sua casa”
João, o Evangelista, quer através desta bela perícope, nos fazer recordar o quão generoso
é o nosso Senhor, quando demonstra aos seus discípulos que penetrando misteriosamente
através das portas fechadas, era Deus por natureza, embora não fosse distinto daquele que
anteriormente tinha convivido com eles (o Ressuscitado é Jesus de Nazaré – Verdadeiro
Deus e Verdadeiro Homem). Mostrando-lhes o seu lado e os sinais dos cravos, manifestou
que o corpo que pendeu da cruz é o corpo de sua encarnação. Neste corpo, agora glorioso,
Ele ressuscitou, depois de ter destruído a morte da carne, já que ele é a vida por natureza.
Ele é Deus!
O evangelho de hoje quer nos mostrar também que os cravos e os sinais de dor aos quais
somos submetidos ao longo da vida não são o fim, pelo contrário, devem ser encarados

como combustível para a esperança que brota da fé n’Aquele que venceu a morte e a
injustiça deste mundo.
Vamos pensar um pouco:
Como temos conseguido conviver com as rasteiras que a vida insiste em nos dar através
da injustiça social, da ganância, do egoísmo, da indiferença que assola nossa sociedade
cada vez mais distanciada da fé e, consequentemente, do desfrute da presença de Jesus?
Como está minha fé na presença de Jesus em minha vida?
Preces da comunidade
1. Senhor, ilumina o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos para que sejam os
primeiros a servir e doar suas vidas pela causa do Reino. Nós te pedimos. R. Escuta-nos
Deus da vida!
2. Senhor, ajuda os governantes a colocar a vida do povo em primeiro lugar nesse tempo
de pandemia do coronavírus e a não medir esforços para que todos tenham a oportunidade
de um tratamento necessário. Nós te pedimos.
3. Senhor, fortalece a fé dos cristãos pela oração e reflexão da Palavra fazendo acontecer
a Liturgia nas casas, em família, rumo à festa da Páscoa. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Vimos que Jesus entrou no meio dos discípulos, soprou sobre eles
o Espírito e os enviou. Vamos tornar viva a Palavra. Ele nos envia. Qual será nossa missão
nesta semana?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus de amor e santidade, pela força do alimento da Palavra, dá-nos a
graça de reconhecermos o Cristo Ressuscitado presente e atuante em nossa comunidade.
Dá-nos teu Espírito para crermos sem ver e vivermos no mundo a missão de testemunhas
da paz, do perdão e da reconciliação da humanidade, contigo e com toda a criação. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor nos dá a sua paz e nos envia a perdoar os pecados. Ele nos abençoe e
nos proteja em nossa missão: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 3: Eu vim para que todos tenham vida.
Preparando o próximo encontro: Em comemoração pelos 60 anos da Diocese de Nova
Friburgo, podemos preparar um cartaz que nos traga a lembrança deste grande momento.
Pode-se levar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de nossa Diocese
também. São maneiras de trazer para a nossa oração, a vida e a caminhada de nossa Igreja
Particular.
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Encontro de 20 a 26/04: Fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite já vem

(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Refrão meditativo nº 4: Desde a manhã.
Início: O Senhor Ressuscitado caminha conosco. Confiantes na presença do Ressuscitado
em nosso meio, iniciemos este nosso encontro fraterno: em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Canto nº 2: Cristo ressuscitou, aleluia!
Vamos recordar a vida: O Senhor caminhou entre os discípulos que custaram a perceber
a sua presença. Celebrando os 60 anos de nossa Diocese, podemos partilhar as iniciativas
de nossa Igreja Diocesana que tanto nos marcaram. Vamos partilhar.
Oração: Deus da vida, pela festa da Páscoa, renovaste as forças de teu povo! Conserva
em nós a alegria de quem te descobriu como Deus de amor e fortalece-nos na esperança
de nossa plena libertação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia. (2x). Senhor Jesus, revelai-nos o
sentido da Escritura. / Fazei o nosso coração arder, quando falardes.
Evangelho: Lc 24, 13 - 35
Para partilhar com o grupo
“Nossa salvação está no seguimento a Cristo”
Durante esses dias, lemos o relato da ressurreição do Senhor segundo os quatro
evangelistas. E é necessário ler a todos, porque cada evangelista separadamente não disse
tudo, mas o que um omite o outro relata. E de tal forma se completam mutuamente, que
todos são necessários.
O evangelista Marcos apenas esboçou o que Lucas narrou mais amplamente a respeito
daqueles dois discípulos, que não eram do grupo dos doze, mas que, entretanto, eram
discípulos; aos quais o Senhor apareceu quando estavam a caminho e se pôs a caminhar
com eles. Marcos se limita a dizer que o Senhor apareceu a dois deles que estavam de
viagem; ao invés, o evangelista Lucas que nos conta – como acabamos de escutar – tudo
o que Jesus lhes disse, o que lhes respondeu, até onde caminhou com eles e como o
reconheceram na fração do Pão.
Mas para que tenham reconhecido Jesus, antes, percorreram um belo caminho de diálogo
com o Senhor. Tiveram oportunidade para falar e se deram a oportunidade de ouvir o que
aquele Outro trazia consigo. Podemos, então, refletir o quanto estamos nos dando a
oportunidade de ouvir o que o Senhor nos tem dito por meio da Palavra, semeada no meio
de nós através da Sagrada Escritura, mas não só por ela: Também precisamos “ler” os
fatos da vida, pois são fontes de ensinamento e de busca pela presença real do Cristo vivo
e ressuscitado no meio de nós.
Vamos pensar um pouco:
Somos capazes de perceber a presença de Jesus no caminho, na vida, no cotidiano de
nossas vidas, ou estamos limitados a perceber Jesus somente nos ritos (por vezes
mecânicos) pré-estabelecidos por pessoas que não sabem o que somos e o que vivemos?
Preces da comunidade
1. Senhor, protege o Papa Francisco e fortalece a missão da Igreja para que permaneça
fiel no anúncio da boa-nova de Jesus que é de justiça e paz. Rezemos. R. Ouve-nos,
Senhor!

2. Senhor, ilumina os passos e decisões dos governantes no combate ao COVID19 no
mundo inteiro. Rezemos.
3. Senhor, olha com bondade para as comunidades cristãs que neste tempo não estão se
reunindo para que esperem na fé e na esperança o dia em que voltarão a celebrar a páscoa
de Jesus. Rezemos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O caminho de Emaús, pode ser considerado o caminho do
desânimo, mas também do encontro com o Senhor. Vamos assumir como gesto concreto
ir ao encontro de pessoas que estão desanimadas para levar esperança e alegria? Vamos
pensar em nosso gesto de compromisso com a Palavra que ouvimos hoje.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Deus, promessa de paz, bendito sejas pela Palavra partilhada, sinal de
presença amorosa do Ressuscitado em nossos caminhos. Animados por este encontro, dános a graça de viver e trabalhar por teu reino, em comunhão com nossos irmãos e irmãs,
na alegria da Páscoa de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Deus que ressuscitou Jesus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 5: Porque Ele vive
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro.
Lembramos que o ambiente, na casa onde será o encontro, deve ser bem preparado.
Normalmente, se põe sobre uma pequena mesa a Bíblia, flores, velas, crucifixo ou outro
elemento, sempre sugeridos no início do roteiro. O ambiente favorece a oração e a
partilha. Preparemos o nosso encontro.
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Encontro de 27/04 a 03/05: Jesus é a porta das ovelhas!!!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e imagem ou estampa do Bom Pastor...)
Refrão meditativo nº 6: Sou Bom Pastor
Início: Queridos irmãos e queridas irmãs... Hoje queremos nos encontrar com o Cristo
Jesus, Bom Pastor, que conhece as suas ovelhas. Na alegria deste encontro invoquemos a
Trindade Santa: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 7: Pelos prados e campinas...
Vamos recordar a vida: A imagem utilizada por Jesus para nos mostrar que Ele é o Bom
Pastor, nos faz perceber o cuidado com suas ovelhas. Mas, infelizmente, quantas pessoas
que vivem como ovelhas sem pastor e sem o cuidado dos mais próximos. Vamos recordar
juntos: quais as ovelhas que vivem abandonadas hoje em nossa sociedade?

Oração: Deus de ternura, conduze à alegria do teu reino todos os homens e mulheres que
buscam o teu rosto, para que o pequeno rebanho dos discípulos e discípulas de Jesus possa
atingir, apesar da sua fraqueza, a estatura da maturidade de Cristo, nosso Pastor, por quem
te pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Eu sou o bom pastor, diz o
Senhor; / eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
Evangelho: Jo 10, 1 - 10
Para partilhar com o grupo
“O rebanho necessita do pastor”
Nós, os enfermos, necessitamos do Salvador; extraviados, daquele que nos guie; cegos,
daquele que nos ilumine; sedentos, da fonte de água viva; e aqueles que bebem dele nunca
mais terão sede; mortos, necessitamos da vida; o rebanho, do pastor; as crianças, do
pedagogo; e toda a humanidade necessita de Jesus: creiamos que, sem guia e sendo
pecadores somos um povo de futuro incerto e tampouco feliz. É necessário, ao contrário,
que sejamos separados da palha e empilhados no celeiro do Pai. “A pá está na mão” do
Senhor, e com ela separa o trigo do joio destinado ao fogo.
Se quisermos, podemos compreender a profunda sabedoria do santo Pastor e Pedagogo,
o onipotente Verbo do Pai, quando, servindo-se da alegoria, proclama-se pastor do
rebanho; ele é também o pedagogo dos pequeninos. É realmente bom!
O bom pastor nos chama ao seguimento e nos mostra com suas próprias atitudes o modo
como devemos proceder uns com os outros. Um pastor corajoso; um grande benfeitor e
amigo dos Homens, aquele que, sendo Senhor, quis ser irmão! E sua bondade chegou a
tal extremo, que morreu por nós.
Vamos pensar um pouco:
Tenho escutado com atenção à Palavra do Senhor ou me deixo, com facilidade, se levar
por vozes que me conduzem por janelas escuras e insensatas?
Preces da comunidade
1. Senhor, conserva no teu amor o Papa Francisco e todos os pastores da Igreja para que
a missão de Jesus permaneça viva e chegue a todos os corações. Nós te pedimos. R. Ó
Senhor, escuta a nossa prece!
2. Senhor, faze com que os que neste momento governam o teu povo a não medir esforços
financeiros e técnicos em favor da vida de todos. Nós te pedimos.
3. Senhor, fortalece a fé do teu povo e não permita que perca a esperança mesmo diante
de todas as desigualdades e provações. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: A Campanha da Fraternidade deste ano, “Fraternidade e Vida: dom
e compromisso”, pede de nós a conversão para que não sejamos indiferentes diante da
vida que necessita de cuidado. Olhando para a nossa comunidade, que gesto concreto
podemos realizar?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, Pastor de nossas vidas, que manifestaste teu carinho por nós neste
encontro. Faze que, assim renovados, vivamos na alegria da Páscoa e permaneçamos na
comunhão de Jesus Cristo, por quem chegamos a ti, bendito pelos séculos. Amém.

Bênção: Senhor nosso Deus, que nos enviou o Bom Pastor, nos abençoe e nos guarde
hoje e sempre: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 8: Prova de amor
Preparando o próximo encontro: Desde o Concílio Vaticano II, principalmente, a Igreja
tem afirmado a centralidade da Palavra de Deus na vida dos fieis e da comunidade, como
fonte inspiradora da vida cristã e da missão. Daí a suma importância dos Círculos Bíblicos
como caminho que nos faz assumir o projeto de Reino de Deus, tornado presente por
Jesus. Vamos preparar com alegria e entusiasmo nossos encontros para que nossas
comunidades experimentem a riqueza e a beleza da Palavra de Deus.
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Encontro de 04 a 10/05: Jesus é o caminho, a verdade e a vida!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, flores...)
Refrão meditativo nº 9: Eu sou o caminho, a verdade e a vida!
Início: Irmãos e irmãs... Não se perturbe o nosso coração, nos disse Jesus. Com alegria,
invoquemos a Trindade, comunidade plena de amor: em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Canto nº 10: Estás entre nós
Vamos recordar a vida: Recordar a vida, é trazer para o nosso encontro as situações,
acontecimentos ou mesmo pessoas que têm marcado a nossa vida. Então, cada um pode
partilhar sobre algo desses nossos dias.
Oração: Deus de todos os povos, que enviaste teu Filho para nos conduzir a ti e fizeste
de nós teus filhos e filhas, guarda-nos com carinho em teu amor para que, ressuscitados
com Cristo, tenhamos verdadeira liberdade e vida em plenitude. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Eu sou o Caminho, a Verdade e
a Vida. / Ninguém chega ao Pai, senão por mim.
Evangelho: Jo 14, 1 - 12
Para partilhar com o grupo
“O lugar: junto do Pai; o caminho: Cristo”
“Caminhemos sem medo na direção de Jesus! Caminhemos sem medo para a assembleia
dos santos, para a reunião dos justos. Pois nós caminharemos ao encontro da origem da
nossa fé: e talvez, se não pudermos mostrar grandes obras, que a fé venha em nosso
auxílio, e nossa origem nos defenda” (Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja – séc.
IV).

Com frequência, Cristo nos assinala o caminho, indicando-nos o lugar, dizendo: E para
onde eu vou, vós já conheceis o caminho. O lugar: junto do Pai; o caminho: Cristo, como
ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por
mim.
Os seguidores de Jesus, então, devem seguir pelo caminho apontado por nosso Salvador,
mantendo a premissa da verdade, o que nos conduzirá à vida em plenitude.
Vamos pensar um pouco:
Sendo Jesus aquele que se apresenta para nós como o próprio Caminho, capaz de nos
levar ao Pai e, sendo essa nossa vontade, perguntamos: por que insistimos em repousar
em outras “moradas” e seguir por caminhos contrários ao ofertado por Cristo?
Preces da comunidade
1. Disse Jesus: “Eu sou o caminho, verdade e a vida”. Que a Santa Igreja, através de seus
representantes, o Papa Francisco e bispos, testemunhem Cristo ressuscitado, Caminho,
Verdade e a Vida, mesmo diante das perseguições e as dificuldades da vida. Rezemos ao
Senhor. R. Senhor, nós confiamos em Ti!
2. Disse Jesus: “Eu sou o caminho, verdade e a vida”. Que nossas famílias sigam os passos
de Jesus e sejam sinais do teu amor fraternal. Rezemos ao Senhor.
3. Disse Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Que os desanimados, tristes e
angustiados encontrem na Palavra de Deus a força e a coragem e não percam o sentido
de viver. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Jesus fortalece a fé dos seus discípulos na vida. Temos pessoas que
estão tristes por terem perdido um ente querido? Famílias enlutadas? Que tal nosso gesto
concreto ser uma presença de fé e esperança junto as essas pessoas?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus bondade, permanece junto conosco e faze passar da antiga a uma
nova vida todas as pessoas que alimentaste neste encontro e onde quer que as
comunidades façam memória do teu amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: Senhor Deus da vida, abençoa esta família que nos acolhe e a cada um de nós
aqui presente. E nos dê sempre a alegria de ouvir, partilhar e viver a tua Palavra. Em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 7: Pelos prados e campinas...
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar nosso próximo encontro.
Recordarmos que é necessário dividir as tarefas entre os membros do grupo. É importante
que todos tenham a Bíblia em mãos. Bom encontro a todos!

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 11 a 17/05: Em sua oração ao Pai, Jesus pede para que sejamos um

(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e flores...)
Refrão meditativo nº 11: Onde reina o amor.
Início: “Somos gente nova vivendo a união, somos povo-semente de nova nação”. No
espírito deste canto que embala nossas comunidades, vamos iniciar nosso encontro em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto n° 12: Reunidos aqui.
Vamos recordar a vida: Jesus nos confia ao Pai e pede para que sejamos um. Vamos
refletir e partilhar sobre as atitudes, palavras e ações que promovem a desunião entre nós.
Oração: Deus da vida, dá-nos a graça de vivermos profundamente estes dias de alegria
em que festejamos a ressurreição de Cristo, para que a nossa vida corresponda sempre
mais àquilo que na fé celebramos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Quem me ama realmente
guardará minha palavra, / em meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
Evangelho: Jo 17, 1 - 11
Para partilhar com o grupo
“Chegou a hora...”
Os homens e as mulheres de hoje, conhecendo Deus através de Jesus, “porque eu lhes dei
as palavras que tu me deste”, chegamos a ser testemunhas da vida, da vida divina que se
desenvolve em nós pelo sacramento do batismo. Nele vivemos, nos movemos e somos;
Nele encontramos palavras que alimentam e que nos fazem crescer; Nele descobrimos o
que Deus quer de nós: a plenitude, a realização humana, uma existência que não vive de
vanglória pessoal, mas sim de uma atitude existencial que se apoia em Deus mesmo e em
sua glória. Como nos lembra Santo Irineu, “a glória de Deus é que o homem viva”.
Louvemos a Deus e sua glória para que a pessoa humana chegue à sua plenitude!
Estamos marcados pelo Evangelho de Jesus Cristo; trabalhamos para a glória de Deus,
tarefa que se traduz em um maior serviço à vida dos homens e mulheres de hoje. Isto quer
dizer: trabalhar pela verdadeira comunicação humana, a felicidade verdadeira da pessoa,
fomentar o gozo dos tristes, exercer a compaixão com os débeis... definitivamente:
abertos à Vida.
Vamos pensar um pouco:
Jesus, no evangelho nos diz que chegou a hora. A hora de quê? Será que nós, de fato,
entendemos a maneira como Deus se dirige à Humanidade? Será que o nosso testemunho
reflete o esforço de Deus em favor de nós? Afinal, chegou a hora de assumirmos o que
Jesus nos diz e colocar tudo em prática. O que você acha disso?
Preces da comunidade
1. Pela Igreja e seus ministros, para que sejam sinais de unidade e paz. Rezemos ao
Senhor. R. Senhor, escuta a nossa prece!
2. Pelas nossas comunidades, para que fortalecidas com a Palavra de Deus, a Eucaristia e
a oração, sejam solidárias, acolhedoras e sempre dadas ao bem comum e à justiça.
Rezemos ao Senhor.
3. Pelos profissionais que atuam nos Meios de Comunicação Social, para que sejam
verdadeiros instrumentos de divulgação da Boa Nova de Jesus. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: Certamente, entre nós, podemos encontrar situações de falta de
união. Que atitude ou gesto simples devemos realizar para sermos sinais de unidade.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus de terna compaixão, tu manifestaste o teu carinho por nós.
Acompanha-nos em nossa lida de cada de dia para que possamos praticar sempre os
mandamentos de Jesus e sermos guiados pelo Espírito da verdade. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Bênção: O Deus de toda unidade e paz nos abençoe com o seu amor e perdão: em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 13: Oração de São Francisco
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro.
Lembramos que os nossos encontros dos Círculos Bíblicos devem ser feitos sempre nas
casas das famílias da comunidade. Tenham todos os membros a Bíblia em mãos.
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Encontro de 18 a 24/05: Vão e façam discípulos meus todos os povos!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Refrão meditativo nº 14: Aquele que vos chamou.
Início: O Senhor nos envia às galileias (periferias) para continuarmos a sua missão.
Iniciemos, invocando a sua presença em nosso meio: em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Canto nº 15: Eis-me aqui, Senhor...
Vamos recordar a vida: A Palavra de Deus que hoje vamos ouvir, nos fala do encontro
de Jesus com os discípulos na Galileia. Era um lugar da periferia onde viviam as pessoas
mais pobres. Em nosso município ou em nosso bairro, quais são as galileias? Lugares em
que se vivem na pobreza? Vamos falar os nomes desses locais?
Oração: Ó Deus de toda consolação, que iluminas com o fogo do teu amor as nossas
comunidades, derrama sobre o universo inteiro, o dom generoso do teu Espírito e realiza
agora no coração da tua Igreja as maravilhas que operaste no início da pregação do
Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Ide ao mundo, ensinai aos povos
todos; convosco estarei, todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus.
Evangelho: Mt 28, 16 - 20

Para partilhar com o grupo
“O que foi visível em Jesus deve ser visto em nós”
Assim como a ressurreição do Senhor foi para nós causa de alegria, assim também sua
ascensão ao céu é motivo de júbilo, ao recordar e celebrar o dia em que a pequenez de
nossa natureza foi elevada, em Cristo, acima de todos os exércitos do céu, de todas as
categorias de anjos, até tomar parte no trono de Deus Pai. Fomos estabelecidos e
edificados por este modo de operar divino, para que a graça de Cristo se manifeste mais
admiravelmente, e assim, apesar da presença visível do Senhor ter sido afastada da vista
dos homens, a fé deve se manter firme, a esperança impassível e o amor ardente como a
brasa que aquece o coração dos que creem.
É imprescindível que nos deixemos conduzir e atrair por Jesus, que está presente no irmão
e na irmã que perpassa nossa vida, atentos e fortalecidos pela Palavra de Jesus que nos
garante a força do Espirito e sua presença consoladora, mesmo nos momentos mais
difíceis e espinhosos desse caminhar. Como cristãos, somos chamados a dar testemunho
deste humano-divino, que perseverou até o fim, sendo obediente ao Pai e abrindo a cada
um de nós a possibilidade das bem-aventuranças celestes.
Vamos pensar um pouco:
Sentimos a força e a presença do Espírito Santo em nós encorajando-nos à evangelização
e à construção do Reino de Deus, ou hesitamos e simplesmente ficamos olhando para o
alto à espera de um milagre? Vamos conversar um pouco?
Preces da comunidade
1. Senhor, sustenta o Santo Padre, o Papa Francisco, seu sucessor nesse ministério, para
que permaneça sempre fiel na missão do anúncio e testemunho da Palavra de Deus.
Rezemos ao Senhor. R. Senhor, escuta a nossa prece!
2. Senhor, a todos nós aqui reunidos, concede-nos a graça de sermos fiéis às promessas e
aos compromissos batismais, sendo luz e caminho para todos. Rezemos ao Senhor.
3. Senhor, que nossas comunidades impulsionadas pelo vosso Santo Espírito, sejam
instrumentos de comunhão e busquem anunciarem o Reino de paz e justiça. Rezemos ao
Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Jesus voltou para o Pai e nos deixou como continuadores de sua
missão, isto é, como continuadores de seu Reino. Em sinal deste nosso compromisso com
a Palavra, pensemos em nossa ação para esta semana.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, força do universo, que alegraste nossas vidas com a luz do teu
Espírito, dá-nos a graça de sermos conduzidos pelo mesmo amor generoso e pela mesma
força de salvação derramada sobre os primeiros discípulos e discípulas no dia de
pentecostes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor permaneça conosco todos os dias, nos guarde de todos os males e nos
abençoe sempre com o seu amor: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 16: É missão de todos nós.
Preparando o próximo encontro: Segundo Frei Carlos Mesters: “Círculo bíblico não é
uma coisa nova. O primeiro encontro em torno da Palavra de Deus vem do próprio Jesus,
quando andava com os dois discípulos na estrada de Emaús. Antes disso, ele mesmo,
durante os trinta anos que viveu em Nazaré, todo sábado, participava da reunião da

comunidade na sinagoga”, para meditar a Palavra de Deus. Seguindo os passos de Jesus
vamos preparar com carinho nosso próximo encontro.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 25 a 31/05: Como o Pai me enviou, eu também vos envio, diz Jesus
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e imagem do Espírito Santo...)
Refrão meditativo nº 17: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.
Início: O Espírito é dado por Jesus aos seus para a missão. E queremos vivenciar este
encontro como quem assume o projeto do Reino de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 18: A nós descei, divina luz!
Vamos recordar a vida: Celebrar a vinda do Espírito, é celebrar a nossa comunidade
ungida para a missão. Então, vamos recordar os momentos missionários e
evangelizadores de nossa comunidade; podemos recordar as diversas pastorais e
movimentos.
Oração: Ó Deus que iluminas com o fogo do teu amor, as comunidades de todos os povos
e nações, derrama sobre o universo inteiro, o dom generoso do teu Espírito e realiza agora
no coração da tua Igreja as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Vinde, Espírito Divino, e enchei
com vossos dons os corações dos fieis; e acendei o amor como um fogo abrasador!
Evangelho: Jo 20, 19 - 23
Para partilhar com o grupo
“A paz esteja convosco!”
“Amanheceu para nós, irmãos, o dia venturoso, em que a santa Igreja brilha nos rostos
de seus fiéis e arde em seus corações. Porque celebramos aquele dia em que Nosso
Senhor Jesus Cristo, glorificado pela ascensão após sua ressurreição, enviou o Espírito
Santo” (Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja – Séc. V).
Somos enviados do Pai, por Jesus, animados e fortalecidos pela Palavra e pelo Espírito
de Jesus a fim de que nos engajemos no mundo e sejamos capazes de transformá-lo e
atrairmos toda a criação para a salvação.
Devemos dar testemunho da alegria do ser cristão, festejando a realização das promessas
de Deus em vir ao socorro dos que sofrem. Assim como o Espírito Santo é capaz de se
fazer entender a todos os povos e nações, sem que haja qualquer dificuldade de
comunicação ou distinção, também nós devemos, a exemplo de Jesus, olhar por todos e
cuidar do próximo sem qualquer distinção.
Vamos pensar um pouco:

Como podemos testemunhar os dons do Espirito Santo se nossa linguagem ainda é de
exclusão e medo, diante dos desafios que nos tiram a paz?
Preces da comunidade
1. Para fazermos as escolhas certas na vida. / TODOS: Dá-nos, Senhor, o dom da
sabedoria.
2. Para discernirmos entre o bem e o mal. / TODOS: Dá-nos, Senhor, o dom da
inteligência.
3. Para sermos úteis aos irmãos e irmãs. / TODOS: Dá-nos, Senhor, o dom do conselho.
4. Para sermos fortes diante das dificuldades. / TODOS: Dá-nos, Senhor, o dom da
fortaleza.
5. Para que o progresso favoreça o bem comum. /TODOS: Dá-nos, Senhor, o dom da
ciência.
6. Para darmos valor à presença de Deus. / TODOS: Dá-nos, Senhor, o dom do temor.
7. Para estarmos abertos a Deus e sensíveis aos irmãos. / TODOS: Dá-nos, Senhor, o
dom da piedade.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Nesta semana, somos chamados a rezar pela Unidade dos Cristãos.
Então, que tal ser este o nosso gesto concreto para esta semana? Podemos rezar aqui entre
nós e depois cada um se comprometa a rezar também em casa.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus que alegraste nossas vidas com os cinquenta dias de Páscoa e nos
alimentaste com a força do teu Espírito, dá-nos a graça de sermos conduzidos pelo mesmo
amor generoso e pala mesma força de salvação derramada sobre os primeiros discípulos
e discípulas no dia de Pentecostes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: Deus de ternura, derrama sobre nós os teus infinitos dons e faze-nos sinais de
unidade e comunhão com todos os teus filhos e filhas na mesma casa comum. Em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto nº 19: Lutar e crer, vencer a dor...
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso próximo encontro. Na
Sinagoga no tempo de Jesus, haviam três práticas: “Primeiro, eles rezavam e cantavam
juntos. Segundo, liam e meditavam um trecho da Bíblia. Terceiro, eles procuravam ver
como podiam ajudar-se mutuamente para colocar em prática a Palavra e, assim,
resolver os problemas da vida”. Esta é a dinâmica dos Círculos Bíblicos. Bom encontro a
todos!

CANTOS E REFRÃOS

1) Ó LUZ DO SENHOR
Ó luz do Senhor
Que vem sobre a terra,
Inunda meu ser permanece em nós!

2) CRISTO RESSUSCITOU,
ALELUIA!

Tu me estás salvando nele.
Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte com amor!
Aleluia!
Tendo vencido a morte,
O Senhor ficará para sempre
Entre nós para manter viva
A chama do amor que reside em
Cada cristão a caminho do pai.
Tendo vencido a morte,
O Senhor nos abriu horizonte
Feliz / pois nosso peregrinar
Pela face do mundo terá
Seu final lá na casa do Pai.
3) EU VIM PARA QUE TODOS
TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham vida
Que todos tenham vida plenamente
Reconstrói a tua vida
Em comunhão com teu Senhor
Reconstrói a tua vida
Em comunhão com teu irmão
Onde está o teu irmão,
Eu estou presente nele.
Eu passei fazendo o bem,
Eu curei todos os males
Hoje és minha presença
Junto a todo sofredor
Onde sofre o teu irmão,
Eu estou sofrendo nele.

Este pão, meu corpo e vida
Para a salvação do mundo.
É presença e alimento
Nesta santa comunhão.
Onde está o teu irmão,
Eu estou, também, com ele.
Salvará a sua vida
Quem a perde, quem a doa.
Eu não deixo perecer
Nenhum daqueles que são meus.
Onde salvas teu irmão,
Tu me estás salvando nele.
Da ovelha desgarrada
Eu me fiz o bom pastor.
Reconduze, acolhe e guia
A que de mim se extraviou.
Onde acolhes teu irmão,
Tu me acolhes, também, nele.
4) DESDE A MANHÃ

Desde a manhã preparo um oferenda.
(Bis)
E fico Senhor à espera do teu sinal. (Bis)
5) PORQUE ELE VIVE
Deus enviou seu Filho amado
Para morrer no meu lugar
Na cruz pagou por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está
Porque Ele vive

Entreguei a minha vida
Pela salvação de todos.
Reconstrói, protege a vida
De indefesos e inocentes.
Onde morre o teu irmão,
Eu estou morrendo nele.

Porque ele vive
Eu posso crer no amanhã
Porque ele vive
Temor não há
Mas eu bem sei
Que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus
Que vivo está

Vim buscar e vim salvar
O que estava já perdido.
Busca, salva e reconduze
A quem perdeu toda a esperança.
Onde salvas teu irmão,

Um dia eu vou cruzar os rios
Verei então, um céu de luz
Verei que lá, em plena glória
Vitorioso, vive e reina

O Meu Jesus!
6) SOU BOM PASTOR
Sou bom pastor;
Ovelhas guardarei.
Não tenho outro ofício, nem terei.
Quanta vida eu tiver, eu lhes darei!

Eis que eu vos dou
O meu novo Mandamento
Amai-vos uns aos outros
Como Eu vos tenho amado.
Vós sereis os meus amigos
Se seguirdes meu preceito
Amai-vos uns aos outros
Como Eu vos tenho amado.

7) PELOS PRADOS
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!
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará!
Nos caminhos mais seguros,
Junto d'Ele, 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 a minha taça em Seu amor.

Como o Pai sempre me ama,
Assim também Eu vos amei
Amai-vos uns aos outros
Como Eu vos tenho amado.
Permanecei no meu amor
E segui meu mandamento.
Amai-vos uns aos outros
Como Eu vos tenho amado.
E chegando a minha Páscoa,
Vos amei até o fim.
Amai-vos uns aos outros
Como Eu vos tenho amado.
Nisto todos saberão
Que vós sois os meus discípulos
Amai-vos uns aos outros
Como Eu vos tenho amado.
9) EU SOU O CAMINHO
Eu sou o caminho,
A verdade e a vida. (Bis)
10) ESTÁS ENTRE NÓS

Bem à frente do inimigo,
Confiante, eu vou
Tenho sempre o Senhor junto de mim
Seu cajado me protege
E eu jamais temerei
Sempre junto do Senhor eu estarei.

Tu és minha vida, outro Deus não há
Tu és minha estrada, a minha verdade
Em Tua palavra eu caminharei
Enquanto eu viver
E até quando Tu quiseres
Já não sentirei temor, pois estás aqui
Tu estás no meio de nós.

8) PROVA DE AMOR
Prova de amor maior não há que doar
a vida pelo irmão!

Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria
Filho eterno e santo, homem como nós
Tu morreste por amor, vivo estás em nós
Unidade Trina com o Espírito e o Pai

E um dia, eu bem sei, Tu retornarás
E abrirás o Reino do Céu.
Tu és minha força, outro Deus não há
Tu és minha paz, minha liberdade
Nada nesta vida nos separará
Em Tuas mãos seguras,
Minha vida guardarás
Eu não temerei o mal, Tu me livrarás
E no Teu perdão viverei.

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...
14) AQUELE QUE VOS CHAMOU

Ó, Senhor da vida, creio sempre em Ti
Filho Salvador, eu espero em Ti
Santo Espírito de amor, desce sobre nós
Tu de mil caminhos
Nos conduzes a uma fé
E por mil estradas onde andarmos nós
Qual semente nos levará.

Aquele que vos chamou.
Aquele que vos chamou.
É fiel. É fiel.
Fiel é aquele que vos chamou.
15) EIS-ME AQUI SENHOR

11) ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor!
Fraterno amor!
Onde reina o amor, Deus aí está!!
12) REUNIDOS AQUI
Reunidos aqui
Só pra louvar ao Senhor
Novamente aqui em união
Algo bom vai acontecer
Algo bom Deus tem pra nós
Reunidos aqui
Só pra louvar ao Senhor
13) ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
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,

Eis-me aqui, Senhor!
Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer Tua Vontade,
Pra viver do Teu Amor
Pra fazer Tua Vontade,
Pra viver do Teu amor
Eis-me aqui, Senhor!
O Senhor é o Pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou
Sou chamado a ser fermento, sal e luz
E por isso respondi: aqui estou!
Ele pôs em minha boca uma canção
Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo
E por isso respondi: aqui estou!
Ponho a minha confiança no Senhor
Da esperança sou chamado a ser sinal
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor
E por isso respondi: aqui estou!
16) É MISSÃO DE TODOS NÓS
O Deus que me criou,
Me quis me consagrou
Para anunciar o seu amor
Eu sou como chuva em terra seca
Pra saciar, fazer brotar

Eu vivo para amar e pra servir!
É missão de todos nós Deus chama, eu
quero ouvir a sua voz!
Eu sou como a flor por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu
Eu vivo pra amar e pra servir
Eu sou como estrela em noite escura
Eu levo a luz sigo a Jesus
Eu vivo pra amar e pra servir!
Eu sou como abelha na colmeia
Eu vou voar, vou trabalhar
Eu vivo pra amar e pra servir
Eu sou, sou profeta da verdade
Canto a justiça e a liberdade
Eu vivo para amar e pra servir!
17) ENVIA TEU ESPÍRITO,
SENHOR!
Envia teu Espírito, Senhor e renova a
face da terra (bis).

Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Vós sois a alma da Igreja
Vós sois a vida, sois o amor
Vós sois a graça benfazeja
Que nos irmana no Senhor!
Vós sois a graça benfazeja
Que nos irmana no Senhor!
A nós descei, Divina Luz
A nós descei, Divina Luz
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Divino Espírito descei
Os corações vinde inflamar
E as nossas almas preparar
Para o que Deus nos quer falar!
E as nossas almas preparar
Para o que Deus nos quer falar!

18) A NÓS DESCEI DIVINA LUZ

19) LUTAR E CRER

A nós descei, Divina Luz
A nós descei, Divina Luz

Quando o espírito de Deus soprou
O mundo inteiro se iluminou

A esperança na terra brotou
E o povo novo deu-se as mãos e caminhou
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador!
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor!
Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da
Justiça anunciou: O cego viu, o surdo escutou
E os oprimidos das correntes libertou
Nosso poder está na união, o mundo novo vem
De Deus e dos irmãos vamos lutando contra a
Divisão e preparando a festa da libertação!
Cidade e campo se transformarão, jovens
Unidos na esperança gritarão. A força nova
É o poder do amor, nossa fraqueza é força
Em Deus libertador!

