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Encontro de 05 a 11/08: O Reino é do pequenino rebanho e de quem sem põe a servir
(Preparando o ambiente: Bíblia, flores, crucifixo...)
Refrão meditativo: Aquele que vos chamou! (2x) É fiel, é fiel. Fiel é Aquele que nos
chamou.
Início: A Palavra nos revela a predileção do Senhor pelos pequenos a quem confia, em
primeiro lugar, o seu Reino. Na alegria de pertencer ao pequenino rebanho, iniciemos este
nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Me chamastes para caminhar na vida contigo...
Vamos recordar a vida: A nossa vida se faz oração e deve ser colocada à luz da Palavra de
Deus. Então, vamos trazer presente aqueles e aquelas que fazem parte do pequenino rebanho
do Senhor. Em nossa Paróquia, quem são os pequenos do Reino do Senhor? Vamos partilhar a
recordação da vida.
Oração: Ó Deus sempre fiel, promessa de vida, tu chamas a humanidade inteira a te seguir.
Olha, nós te pedimos, por todos os que servem com alegria no meio das lutas e aflições deste
mundo, em todos os cantos da terra. Liberta-nos das tentações e dá-nos o óleo da tua graça,
para que tenhamos sempre acesa a chama da fé, até o dia da manifestação de Jesus Cristo, teu
Filho amado, bendito para sempre. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). É preciso vigiar e ficar de prontidão;
/ em que dia o Senhor há de vir, não sabeis, não!
Evangelho: Lc 12, 32 – 48
Para partilhar com o grupo
“Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração”.
“Seja a fé precursora de teu caminho, seja a Escritura divina o teu caminho. Boa é a Palavra
que vem de Deus. Acende tua candeia nesta lâmpada, para que refulja teu olho interior, que é
lâmpada de teu corpo. Tu tens abundância de lâmpadas: acende-as todas, porque te foi dito:
tenham a cintura cingida e as lâmpadas acesas” (Santo Ambrósio – Séc IV).
Na reflexão deste evangelho temos a oportunidade de re-pensar nossas atitudes face aos bens
desta terra. Tais bens não devem ocupar o lugar central em nossas vidas, não deve ocupar todo
o nosso coração. É preciso pensar sobre o que, de fato, dá sentido real à nossa existência.
Jesus, com essa parábola do “rico insensato” nos ajuda a perceber que tipo de sociedade nós
estamos construindo, ou seja, se uma sociedade baseada na acolhida, na fraternidade e no
amor ao próximo, ou uma sociedade baseada na busca desenfreada pelo dinheiro, pelos bens,
pelo poder.
Tem sido muito comum nos dias de hoje, nos depararmos com situações de trabalho duro e até
escravo, em nome da alegria e do conforto, porém, com a mesma intensidade percebemos a
sociedade mais inquieta e infeliz. O evangelista também nos quer mostrar que o que
precisamos manter no nosso coração é a acolhida a Deus, pois deste modo, seremos atentos à
família, à comunidade que nos cerca, enfim, aos irmãos e irmãs que estão à nossa volta.
Não se quer aqui, afirmar que a riqueza e o dinheiro que se ganha com o suor do nosso
trabalho seja algo ruim, pelo contrário, sabemos que o trabalho edifica e dignifica o Homem.

O que se quer é mostrar que o dinheiro, o lucro e os bens materiais não podem ocupar o lugar
de Deus, que é o nosso coração.
Vamos pensar um pouco:
O que é o meu tesouro? Minha conta bancária ou o amor e a presença salvífica de Deus em
mim?
O que está no meu coração? A cegueira da ganância ou os bens que vem do Alto?
Preces da comunidade
1. Senhor, fortalece a vida e o ministério do Papa Francisco, a fim de que continue a guiar o
teu povo com sabedoria e amor. Nós te pedimos. R. Senhor, escuta a nossa prece.
2. Senhor, ilumina a missão de todos os que representam o povo, para que se dediquem
intensamente pelo bem comum. Nós te pedimos.
3. Senhor, ajuda as comunidades cristãs a permanecer firmes no anúncio da Palavra, da justiça
e da paz tão desejadas. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Como nosso grupo de Círculo Bíblico pode corresponder com
fidelidade à Palavra que o Senhor nos comunicou neste encontro? Chegou a hora de
pensarmos no nosso compromisso com a Palavra. Um simples gesto pode significar algo
extraordinário na vida de um irmão e uma irmã.
Oração do Pai nosso...
Oração final: Senhor, confirmaste nossa fé e a nossa missão pela comunhão com Jesus
Cristo, através da tua Palavra. Ajuda-nos a crescer sempre mais na confiança e na entrega de
nossas vidas à causa do Evangelho que salva e nos liberta de todas as opressões. Por Cristo,
nosso Senhor.
Bênção: O Senhor Deus dos pequenos nos abençoe com a sua ternura e sua paz. Em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Uma entre todas foi a escolhida...
Preparando o próximo encontro: O nosso próximo encontro trará como reflexão a
Assunção de Nossa Senhora, também conhecida como Nossa Senhora da Glória. Então, para
o ambiente, vamos trazer uma imagem de Nossa Senhora da Glória ou da Assunção. Podemos
também trazer outra imagem de Nossa Senhora; pode ser a da padroeira da Paróquia ou da
Comunidade.
ATENÇÃO: Em setembro, mês da Bíblia, teremos nossa Assembleia Diocesana dos
Círculos Bíblicos na Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Casimiro de Abreu –
Vicariato Litoral. A Assembleia será no dia 21/09. O encontro se destina a todas as
pessoas da comunidade paroquial e não apenas aos agentes dos grupos de Círculos
Bíblicos. Em anexo segue a ficha de inscrição. Vamos nos organizar para este momento
importante de nossa caminhada.
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Encontro de 12 a 18/08: Ele olhou para a pobreza e humildade de sua serva.
(Preparando o ambiente: Bíblia, flores, imagem de Nossa Senhora da Glória ou da Assunção;
ou outra imagem de Nossa Senhora...)
Refrão meditativo: Onde reina o amor. Fraterno amor. Onde reina o amor. Deus aí está.
Início: Neste encontro, iremos refletir sobre a missão de Nossa Senhora assunta ao céu.
Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Imaculada, Maria de Deus...
Vamos recordar a vida: Lembremos que Maria, assunta ao céu, soube em sua vida terrena,
ser fiel à Palavra do Senhor. Nossas comunidades possuem exemplos de muitas mulheres fieis
à missão. Então, vamos recordar essas mesmas mulheres que para nós foram importantes na
vida de nossa Igreja.
Oração: Ó Deus que fizeste Maria participar da Páscoa de Jesus, teu Filho, faze que todo o
teu povo passe das sombras da morte à claridade da tua luz. Dá-nos tua força para vencer a
humilhação de uma vida sem sentido e esperar sempre em tuas promessas. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x). Maria elevada ao céu, / alegram-se
os coros dos anjos.
Evangelho: Lc 1, 39 – 56
Para partilhar com o grupo
“A festa da esperança!”.
Ao abordarmos e evangelho proposto para nós, hoje, somos convidados a olhar para Maria, a
Mãe de Jesus e contemplarmos a discípula perfeita do Senhor, que nos dá o exemplo de como
devemos trilhar o caminho que nos leva ao Pai.
Ao descrever a visita de Maria a Isabel, Lucas quer mostrar Maria como um modelo de
solidariedade, da comunidade fiel que atende a todos os irmãos necessitados. O serviço de
Maria a Deus se concretiza no serviço aos irmãos e irmãs necessitadas. Descrevendo a visita
de Maria a Isabel, o evangelista quer ensinar como as pequenas comunidades devem fazer
para transformar a visita de Deus em serviço aos irmãos e irmãs. Nossa acolhida à Palavra de
Deus concretiza-se no serviço concreto às pessoas mais carentes.
O texto acentua a prontidão de Maria em atender ao apelo de Deus contido nas palavras do
anjo. O anjo tinha lhe falado da gravidez de Isabel. Imediatamente, Maria sai de sua casa para
se colocar a serviço de Isabel. Tal atitude de Maria frente ao apelo da Palavra quer nos ensinar
que não devemos nos fechar sobre nós mesmos, atendendo apenas as pessoas que nos são
conhecidas ou que estão mais perto de nós. Devemos sair de casa, e estar bem atentos e
atentas às necessidades concretas das pessoas e procurar ajudar na medida de nossas
capacidades e possibilidades.
Do mesmo modo que se faz necessário compreender a entrega total de Jesus, como uma
expressão de amor, de entrega, de obediência ao Pai que não tem a morte como sendo o fim
de tudo, mas de uma transformação, assim devemos perceber no exemplo deixado por Maria,
um “norte” para a nossa caminhada na direção do Céu.

Maria é exemplo esperança para todos nós, pois ela já participa da ressurreição de Jesus, de
forma antecipada, pelos méritos e pela Graça do Senhor, que de maneira especial (singular)
adiantou nela (em Maria - Mulher) essa participação no Reino do Céu. O Dogma da Assunção
vai nos dar ainda mais força para caminhar conforme os ensinamentos de Jesus, seguindo na
esperança que Deus, por seu amor e misericórdia nos assuma como fez com Maria.
Estamos tão acostumados com alguns textos bíblicos que, em algumas vezes, podemos deixar
passar a oportunidade de contemplar a beleza contida neles. Façamos a experiência de
expressar o que sentimos olhando para o texto e para o chão da nossa vida, através deste
singelo poema:
O Magnificat da minha vida
“Em cada pôr do sol sou contemplado em meu viver com o calor do Espírito Santo que me
encoraja a todo instante, a permanecer fiel ao Deus que vê o que está no íntimo deste
coração simples e servidor.
Minha vontade é que todos e todas, ao contemplar algo de bom que eu seja capaz de fazer,
percebam que tudo o que faço é por força do Senhor que nunca me desampara ou deixa só.
O Senhor é Santo e seu nome é revestido da eterna misericórdia junto aos que buscam n’Ele o
seu sustento.
O Senhor é amoroso para com todos os seus servos, é bondoso para com todos os que creem
e praticam em sua vida a realidade do Reino que Ele propõe.
O Senhor é firme e justo com os que não querem viver conforme seu projeto de Vida, ou seja,
os que vivem na sombra da injustiça e da opressão.
O Senhor vem libertar seu povo, pois essa foi sua promessa, desde sempre, junto aos que
vieram antes de nós.
Com a força e a misericórdia de Deus, quero permanecer no caminho do Reino, e com amor,
continuar gerando a paz e a felicidade para sempre.” (Alessandro Barbosa da Silva)
Ore, tente sentir o mesmo pulsar missionário e agradecido de Maria naquele instante e, após
uma longa e silenciosa oração, escreva também o Magníficat da sua vida.
Preces da comunidade
1. Senhor, guia toda a Igreja em comunhão com o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e
diáconos. Nós te pedimos. R. Senhor, escuta-nos!
2. Senhor, dá-nos a graça de viver numa sociedade mais justa e fraterna, fruto de políticas
públicas eficientes e eficazes. Nós te pedimos.
3. Senhor, ajuda-nos a ter o mesmo sentimento da Mãe do Senhor, que se faz humildade
diante do vosso amor por toda a humanidade. Nós te pedimos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O Evangelho nos relata que Maria partiu apressadamente para uma
região montanhosa para ir ao encontro de sua prima Isabel. Podemos realizar uma visita a
alguém que necessita de nossa solidariedade. Vamos conversar sobre esse compromisso e
como podemos realizá-lo?
Oração do Pai nosso...
Oração final: Deus de bondade, bendito sejas, pela palavra que nos deste neste encontro.
Fortalece nossos passos vacilantes e completa em nós o que teu amor começou. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Bênção: Ó Senhor, tu que nos destes Maria como exemplo de vida cristã e sempre atenta aos
pobres e desvalidos nos abençoe hoje e sempre: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Canto: Santa Mãe Maria, nesta travessia...
Preparando o próximo encontro: Após celebrarmos a Palavra que foi ouvida e vivida por
Nossa Senhora, elevada aos Céus, vamos com alegria prepararmos o nosso próximo encontro.
Em setembro, mês da Bíblia, teremos nossa Assembleia Diocesana dos Círculos Bíblicos
na Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Casimiro de Abreu – Vicariato Litoral. A
Assembleia será no dia 21/09. Em anexo segue a ficha de inscrição. Lembramos que o
encontro é aberto a todas as pessoas da Paróquia e não apenas para agentes dos Círculos
Bíblicos. Vamos participar deste importante momento de comunhão, partilha e fortalecimento
de nossa caminhada!
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Encontro de 19 a 25/08: Seguir Jesus é optar pela porta estreita, caminho de salvação
(Preparando o ambiente: Bíblia, flores, crucifixo...)
Refrão meditativo: Tua Palavra é lâmpada para os teus pés, Senhor. Lâmpada para os meus
pés, Senhor. Luz para o meu caminho (2x).
Início: Irmãos e irmãs, vamos realizar este nosso encontro com toda a alegria de nosso
coração na certeza de que seguir Jesus é optar pelo seu caminho, mesmo que seja estreito, mas
é caminho de salvação e libertação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir...
Vamos recordar a vida: Neste encontro, somos chamados a recordar as situações e fatos de
nossa realidade que são caminhos estreitos ou que dificultam o nosso seguimento de
discípulos e missionários do Senhor. Vamos partilhar sobre esses caminhos estreitos?
Oração: Ó Deus de Infinita Bondade, que veio morar conosco através de seu Filho Jesus,
ajude-nos a ser fieis à tua Palavra a fim de que possamos amar nossos irmãos e irmãs em tudo.
E cumprindo teus mandamentos, possamos caminhar ao teu encontro para experimentarmos
as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. 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: Lc 13, 22 – 30
Para partilhar com o grupo
“Há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos”.
O texto que nos é proposto consiste em nos mostrar que a salvação, que vem de Deus, é um
dom gratuito e oferecido a todos, que não faz distinção de classe social, de cor. Contudo, para
isso se faz necessário abandonar a vida ‘velha’ de quem caminhava à sombra da Palavra e da
justiça e se colocar na lógica da ‘porta estreita’, onde com amor e com serviço, se acolhe o
outro e suas necessidades, com alegria e humildade.
Já sabemos que o ‘modus operandi’ de Jesus já não encontra mais tanto espaço em nossas
comunidades, uma vez que em muitos casos a alegria, a felicidade, a vida plena estão no
dinheiro, no poder, na fama, no cargo. Confrontados com essa realidade devemos nos
questionar sobre o nosso modo de vida. Estamos vivendo na lógica do amor-serviço ou
estamos presos à ‘porta larga’ do mundo de hoje?
Devemos compreender a salvação como sendo um dom de Deus, pois foi Ele que tomou a
iniciativa de nos dar o seu Filho, que deu a sua vida para fazer de nós salvos. Mas é necessário
ainda que participemos nesta salvação. Fomos batizados, catequizados, participamos da missa
no domingo, mas isso não basta para entrar no Reino. É necessário dar testemunho da nossa
adesão à salvação proposta por Jesus. Deus quer salvar-nos, contando conosco. É sobre este
amor que seremos julgados: “Vinde a Mim, benditos de meu Pai, vós que destes de comer ou
beber, vós que visitastes o prisioneiro ou o doente, vós que vestistes aquele que estava nu…”
Aqueles que terão feito o mal serão afastados do Reino. Aqueles que terão feito o bem estarão
no número dos eleitos.
A mensagem do Salvador ultrapassa todas as fronteiras, a salvação não é reservada apenas a
um só povo, mesmo sendo o da primeira Aliança. “Os primeiros que serão os últimos” são os

contemporâneos de Jesus que recusam escutá-l’O. “Os últimos que serão os primeiros” é o
povo da Nova Aliança selada no seu sangue. Então, a palavra de Jesus atinge-nos, ainda hoje.
Não tenhamos a pretensão de acreditar que, por sermos cristãos, teremos “direito” à salvação.
Jesus é o Salvador de todos os homens.
Vamos pensar um pouco:
Será que estamos no caminho da salvação em Jesus?
Preces da comunidade
1. Pela Igreja, peregrina pelas estradas da vida, para que seja sinal vivo da presença salvadora
de Jesus no seio da humanidade. Rezemos ao Senhor. R. Ó Senhor, escuta a nossa prece!
2. Pelos leigos e leigas em seus diversos ministérios e ações evangelizadoras, para que sejam
encorajados na esperança para edificar os irmãos e irmãs na fé e na proposta de vida
anunciada no Evangelho. Rezemos ao Senhor.
3. Pelos que sofrem enfermidades físicas ou espirituais, para encontrem na oração, na Palavra
e na Eucaristia o vigor necessário para superar das dificuldades. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Hoje nosso compromisso será realizado aqui neste encontro. De mãos
dadas, rezemos em silêncio pelo nosso Papa Francisco para que seja protegido de todos os
males e tenha a força e a coragem do Espírito Santo para guiar a nossa Igreja. (em silêncio,
elevemos nosso pensamento a Deus pelo nosso Papa Francisco).
Oração do Pai nosso...
Oração final: Ó Deus, que pela Palavra nos deste a oportunidade de experimentar teus
profundos desejos de santidade e liberdade para todo o gênero humano, dá a cada um nós a
alegria de sermos transformados pela tua generosidade e compaixão. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor nosso Deus de ternura e carinho, nos abençoe e nos alimente sempre na
esperança de dias melhores: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Quando o Espírito de Deus soprou...
Preparando o próximo encontro: Estejamos atentos e vamos nos organizar para este nosso
encontro. Em setembro, mês da Bíblia, teremos nossa Assembleia Diocesana dos Círculos
Bíblicos na Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Casimiro de Abreu – Vicariato
Litoral. A Assembleia será no dia 21/09. Em anexo segue a ficha de inscrição. Vamos nos
organizar para este momento importante de nossa caminhada.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 26 a 01/09: O Reino de Deus é para os últimos
(Preparando o ambiente: Bíblia em destaque, flores, crucifixo...)
Refrão meditativo: Aquele que vos chamou! (2x) É fiel, é fiel. Fiel é Aquele que nos
chamou.
Início: Vamos iniciar o Mês dedicado à Bíblia, Palavra de Deus para nós hoje e sempre.
Celebrando nosso Círculo Bíblico, iniciemos: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus...
Vamos recordar a vida: Neste Mês da Bíblia, somos convidados a pensar sobre nossa
caminhada de Círculo Bíblico em nossa comunidade. Vamos partilhar alguns pontos: temos
vivenciado a Palavra de Deus a partir de nossas reflexões nos nossos encontros? Os nossos
encontros têm nos ajudado a amar cada vez mais a Bíblia, como livro de nossa vida cristã?
Estamos em busca de maior conhecimento da Palavra de Deus para que possamos ser cristãos
mais conscientes de nossa fé? Vamos fazer essa partilha e recordar nossa caminhada de
Círculo Bíblico.
Oração: Ó Deus de amor, que nos revela tua bondade através da história de nossa salvação,
contida nas Sagradas Escrituras. Envie teu Espírito Santo de luz para que possamos assimilar
no coração e na mente a tua vontade, a fim de vivenciarmos no cotidiano de nossas vidas.
Ajuda-nos a te amar e te conhecer através de Palavra que nos conduz ao caminho da
verdadeira liberdade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espirito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x).
Evangelho: Lc 14, 1 – 14
Para partilhar com o grupo
“Irmão, senta-te no último lugar”.
A reflexão do tempo que nos é proposto, vem nos desafiar quanto alguns dos valores
essenciais do Reino de Deus: o amor sem interesses, o serviço gratuito, a humildade sincera.
No banquete do fariseu, o Senhor nos convida a sentar à mesa do Reino, recomendando a
humildade; mas sem perder a oportunidade de denunciar a atitude daqueles que conduzem as
suas vidas numa lógica de ambição, de luta pelo poder e pelo reconhecimento, de
superioridade em relação aos outros… Jesus sugere, também, que para o “banquete do Reino”
todos os homens são convidados; e que a gratuidade e o amor desinteressado devem
caracterizar as relações estabelecidas entre todos os participantes dessa festa.
No Reino de Deus não espaço para a disputa por status social ou privilégio, o que existe é a
humildade e a gratuidade no amor-serviço, conforme o próprio Jesus nos mostrou.
Essa ‘novidade’ deve nos mover à reflexão no que se refere às nossas práticas de vida junto
aos irmãos e irmãs que diariamente se fazem presentes em nossa comunidade, na nossa
família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, uma vez que por vezes, podemos cair na
tentação de nos sentirmos a cima dos demais. E o que é pior: quando pensamos assim,
naturalmente pensamos que os demais são inferiores a nós... Que pena! Pra Jesus as coisas são
muito claras: esta lógica não tem nada a ver com a lógica do “Reino”; quem prefere esquemas

de superioridade, de prepotência, de humilhação dos outros, de ambição, de orgulho, não está
sentado à mesa do banquete de Jesus. Por outro lado, o evangelista nos mostra que as relações
que unem os membros da comunidade de Jesus passam pela gratuidade do amor e do serviço.
Só dessa forma todos – inclusive os pobres, os humildes, aqueles que não têm poder nem
dinheiro para retribuir os favores – aí terão lugar, numa verdadeira comunidade de amor e de
fraternidade.
Por fim podemos ir concluindo a questão se fazendo colaborador de Jesus, sendo como que o
responsável pela ‘lista de convidados’ para o banquete do Reino; quem serão os nossos
convidados? Apenas os amigos, familiares, chefes, pessoas bem sucedidas da sociedade? Ou
será que também estamos atentos aos pobres, aleijados, coxos e cegos do nosso tempo?
Vamos pensar um pouco: Como Jesus faria? Como eu faço?
Preces da comunidade
1. Pelos Ministros Ordenados, a fim de que busquem sempre a fidelidade à Palavra de Deus,
luz que ilumina os caminhos da Igreja-Povo de Deus. Nós te suplicamos. R. Senhor, iluminanos com a tua Palavra.
2. Por todos os agentes de pastorais e movimentos, para que se deixem guiar pela Palavra de
Deus em todos os seus planejamentos e atividades evangelizadoras. Nós te suplicamos.
3. Pelos grupos de Círculos Bíblicos em nossa Diocese, para sejam servidores da Palavra em
todas as dimensões da vida comunidade. Nós te suplicamos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Um dos compromissos dos grupos de Círculos Bíblicos é fomentar a
meditação e a partilha comunitária da Palavra de Deus a fim de que possamos conhecê-la em
sua riqueza. Como compromisso, vamos pensar em um pequeno encontro de formação a nível
paroquial ou mesmo comunitário? (Este gesto concreto pode ser um compromisso para todo o
mês de setembro)
Oração do Pai nosso...
Oração final: Deus da vida e da paz, tu viestes ao nosso encontro através de tua Palavra.
Queremos ser discípulos-missionários através do testemunho vivo de tua mensagem de amor,
solidariedade e paz. Tua Palavra nos ensina a ser pessoas que creem e lutam por um mundo
melhor hoje e sempre, até o dia de experimentarmos a plenitude da vida eterna. Por Cristo,
Nosso Senhor. Amém.
Bênção: Deus de vida plena, rogamos a luz de teu Espírito para nos ensinar o caminho de tua
Palavra encarnada em nossa história através de teu Filho Jesus. Que o Senhor nos abençoe:
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Quando o Espírito de Deus soprou...
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar nosso próximo encontro e sobretudo nos
organizar para participarmos da Assembleia dos Círculos Bíblicos: momento de encontro,
partilha e comunhão de todos nós na missão de Evangelizar pela mensagem de Jesus e sua
Palavra de vida. Em setembro, mês da Bíblia, teremos nossa Assembleia Diocesana dos
Círculos Bíblicos na Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Casimiro de Abreu –
Vicariato Litoral. A Assembleia será no dia 21/09. Em anexo segue a ficha de inscrição.
Vamos nos organizar para este momento importante de nossa caminhada.

