NOVEMBRO – 2020

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 02 a 08/11: Sejamos vigilantes e fiquemos de prontidão
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, vasilha com sal e crucifixo...)
Refrão meditativo: n. 01
Início: Irmãos e irmãs... Somos convidados à vigilância para participarmos da festa da
aliança. Na alegria e na esperança, iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho
e do Espirito Santo. Amém.
Canto: n. 02
Vamos recordar a vida: Nosso encontro procura sempre ligar a fé com a vida. Por isso, é
hora de recordar a vida e partilhar os fatos, momentos, situações que têm marcado a nossa
semana. Vamos recordar e partilhar.
Oração: Deus de bondade e de ternura, afasta de nós toda acomodação e instalação, para que
possamos, de coração disponível, nos dedicar ao serviço do teu reino. Por Cristo, nosso
Senhor. 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: Mt 25, 1 - 13
Para partilhar com o grupo
A esperança nos deixa alerta e preparados
O texto de hoje nos convida a refletir sobre a parábola das dez virgens que se dividem em
dois grupos: as insensatas e as prudentes. As primeiras, assim como muitos de nós, pensam
apenas no momento presente enquanto as prudentes, ao contrário, contam com a
possibilidade de atrasos e contratempos. É importante pontuarmos que na literatura sapiencial
o prudente é aquele que age de acordo com as exigências de Deus; o insensato, ao contrário,
age conforme a sua cabeça.
O texto também nos aponta uma outra personagem: o noivo, que de fato, atrasou-se. O
motivo do atraso não é mencionado no texto. Apenas é descrito o efeito desse atraso nas
virgens, elas cansam: “Começam todas as cochilar e adormecem” mesmo sabendo que este
pode chegar de uma hora para outra, e é necessário estar sempre de prontidão para recebê-lo.
A história se repete conosco. Todos nós vivemos num ritmo de espera. Não apenas da nossa
morte, mas também da chegada do Cristo para nos introduzir na Casa do Pai, onde há muitas
moradas. Só esperar pela morte é desesperador, mas esperar por Ele é caminhar de esperança
em esperança. Ele chega em hora inesperada e a Sabedoria consiste em estar sempre
preparado. A esta atitude a Escritura chama de “vigilância”.
Na nossa vida de cristãos, um exercício diário, sábio e prudente é colocar todos os dias nos
vasos da nossa alma e no nosso coração a gota necessária de óleo para manter o nível da
nossa reserva de amor, não só para não se cansar de esperar que o noivo chegue e nos encontre
despreparados.

Finalizando nossa reflexão fixando o momento conclusivo da parábola: as virgens que
estavam prontas entraram na sala do banquete e a porta se fechou. Nós evocamos este
momento e o antecipamos em nossa vida com a certeza, pela fé, explícita de que somos (cada
uma de nós) os convidados para ceia das núpcias do Cordeiro. Nós precisamos seguir,
portanto, como aquelas cinco virgens prudentes que não se cansam de vigiar, mesmo vivendo
em tempos tão difíceis.
Vamos pensar um pouco: Como anda o meu ânimo para o agir cristão? Tenho seguido com
esperança e confiança no Senhor, ou já me entreguei ao cansaço e ao desânimo causados
pelas intempéries da vida?
Preces da comunidade
1. Pelos bispos, padres e diáconos, para que sempre fortalecidos com os dons do Espírito
Santo, encorajem suas comunidades e que estas estejam sempre vigilantes aos sinais dos
tempos. Rezemos ao Senhor. R. Atende, ó Pai, nossas preces!
2. Pelas famílias que vivem sem esperança e na tristeza; pelos doentes, os isolados e os que
sofrem durante esta pandemia. Rezemos ao Senhor.
3. Por todos nós aqui reunidos, para que possamos crescer na concórdia e na paz preparandonos vigilantes para o dia do Senhor. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Estamos ainda em tempos de pandemia. Então, podemos fazer o nosso
compromisso pessoal. Como cada um pode ser vigilante ou perseverante no caminho do
Senhor? Vamos refletir e assumir nosso compromisso com o Evangelho.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor, que a comunhão em torno da Palavra e da fraternidade nos fortifique
na vigilância e renove nossa atenção diante de todos os sinais de tua chegada. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender; dentro de nós para nos
conservar; à nossa frente para nos guiar e atrás de nós para nos guardar. E nos abençoe em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.03
Preparando o próximo encontro: Estamos para chegar ao final do Ano Litúrgico e a partir
da segunda quinzena de dezembro devemos iniciar a Novena de Natal. Os livretos da novena
são adquiridos pela Paróquia e distribuídos aos grupos. Estejam atentos junto à secretaria
paroquial para adquirirem as novenas.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 09 a 15/11: É preciso arriscar para que os dons recebidos frutifiquem
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, e crucifixo...)
Refrão meditativo: n.04
Início: Como discípulos de Jesus, acolhamos a sua Palavra para produzirmos frutos de
fraternidade. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.05
Vamos recordar a vida: Vamos recordar a vida e partilhar sobre os frutos produzidos pela
nossa comunidade.
Oração: Deus da Paz, enche nossa vida com a alegria de te servir com um coração indiviso
e faze-nos experimentar profundamente a felicidade de trabalhar por ti, criador de tudo, e por
teu Reino. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) Ficai em mim, e eu em vós hei de
ficar, diz o Senhor; /quem em mim permanece, esse dá muito fruto.
Evangelho: Mt 25, 14 - 30
Para partilhar com o grupo
Somos administradores de bens valiosos
O evangelista nesse texto nos apresenta a parábola dos talentos. Através dela aprendemos
que a vida na terra é um tempo para administrarmos a herança do Senhor e assim ganharmos
o Céu.
Enquanto seguidores do Mestre, somo chamados a perceber os talentos como as condições
com que Deus dotou cada um de nós (a inteligência, a capacidade de amar, de fazer os outros
felizes, os bens temporais…); o tempo que dura a ausência do patrão é a vida; o regresso
inesperado, a morte; a prestação de contas, o juízo; entrar no gozo do Senhor, o Céu. Não
somos donos, mas administradores de uns bens dos quais teremos de prestar contas.
Nesta parábola o Senhor ensina-nos especialmente a necessidade de corresponder à graça de
maneira esforçada, exigente e constante durante toda a vida. Importa fazer render todos os
dons que recebemos do Senhor. O importante não é o número, mas a generosidade para fazêlos frutificar.
A nossa vida é breve! Por isso temos que aproveitá-la até o último instante para crescer no
amor e no serviço a Deus. Alerta-nos a Sagrada Escritura para a brevidade da vida. È
comparada à fumaça (Sl 38,6), à sombra (Sl 143,4), à passagem das nuvens (Jó 4,2; 37,2), ao
nada (Sl 38,6). Que pena se perdemos o tempo ou o empregamos mal, como se não tivesse
valor! Quando o cristão mata o seu tempo na terra, coloca-se em perigo de matar o seu Céu.
Aproveitar o tempo é levar a cabo o que Deus quer que façamos em cada momento; é viver
plenamente o momento presente, empenhando a cabeça e o coração naquilo que fazemos,
ainda que humanamente pareça ter pouca importância, sem nos preocuparmos
excessivamente com o passado nem nos inquietarmos muito com o futuro. Viver o momento

presente, de olhos postos em Deus, torna-nos mais eficazes e livra-nos de muitas ansiedades
inúteis, que nada mais fazem do que nos paralisar.
Vamos pensar um pouco: No fim de nossa vida, o que desejamos ouvir? “Servo bom e fiel…
vem participar da minha alegria…” ou “servo mal e preguiçoso… servo inútil… joguem-no
fora… na escuridão… onde haverá choro e ranger de dente?
Preces da comunidade
1. Pelo povo brasileiro, para que no próximo dia 15/11, quando irão participar no “Pleito
Municipal”, sejam iluminados por Deus e façam a escolha dos candidatos comprometidos
com os verdadeiros valores cristãos, da partilha e da solidariedade. Rezemos ao Senhor. R.
Senhor, escuta a nossa prece!
2. Pelos doentes e pelas vítimas da pandemia, para que em suas necessidades mantenham-se
firmes na fé a fim de superarem tais provações. Rezemos ao Senhor.
3. Por todos nós aqui reunidos, para que busquemos trabalhar com esperança na construção
do reino e na multiplicação dos talentos. Rezemos ao Senhor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Como nos diz São Paulo Apóstolo, a graça de Deus em nós não pode
ser estéril. Assim, os dons que recebemos devem também frutificar. Cada pode então fazer
um propósito pessoal sobre os dons que devem fazer crescer.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor, nosso Pai, que nos deste a alegria de participar deste encontro de
irmãos e irmãs e nos cumulaste com os teus inúmeros dons. Assim renovados, possamos
nesta semana, produzir frutos de justiça e paz para teu reino e a todos alegrar com nosso
serviço. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.
Bênção: O Senhor te abençoe e te proteja e faça resplandecer a sua face. O Senhor te dê a
sua misericórdia. O Senhor volte para ti teu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.06
Preparando o próximo encontro: Ao prepararmos o nosso encontro, seja remoto ou
presencial com a família, tenhamos sempre o cuidado de arrumar um pequeno altar com a
Bíblia, velas e um crucifixo. O ambiente de oração nos ajuda viver intensamente os nossos
encontros. LEMBRETE: a partir da segunda quinzena de dezembro devemos iniciar a
Novena de Natal. Os livretos da novena são adquiridos pela Paróquia e distribuídos aos
grupos. Estejam atentos junto à secretaria paroquial para adquirirem as novenas.
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Encontro de 16 a 22/11: O Juízo final: tudo o que fizerem a um dos menores dos meus
irmãos, foi a mim que o fizeram, disse Jesus.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo...)
Refrão meditativo: n.07
Início: A Palavra vivida produz frutos de amor, compaixão e solidariedade. Na esperança do
Reino entre nós, vamos invocar a Trindade de Amor: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Canto: n.08
Vamos recordar a vida: Vivemos num tempo de muita indiferença, egoísmo e ódio em
nossa sociedade e infelizmente, também em nossas comunidades. Essas situações excluem
muitos irmãos e irmãs. Para refletirmos a Palavra, vamos olhar para essas situações
desafiadoras. Vamos partilhar essas realidades e pessoas que são marginalizadas ou excluídas
de nossa sociedade.
Oração: Deus da vida, tu quiseste reunir e reconciliar toda a criação no teu Filho Jesus, a
quem proclamamos amigo e servidor dos pobres e Rei do universo. Escuta nossas preces e
nos dê a graça de servir ao teu reino e glorificar teu nome santo pelos séculos dos séculos.
Amém!
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) É bendito aquele que vem vindo,
que vem vindo em nome do Senhor / e o Reino que vem, seja bendito; ao que vem e a seu
Reino, louvor!
Evangelho: Mt 25, 31 - 46
Para partilhar com o grupo
Rei(no) de amor
Neste texto Jesus nos é apresentado como Rei do universo. Ele é o critério da verdade e da
mentira, do bem e do mal, da vida e da morte. Por mais que a humanidade queira fazer a
verdade do seu modo, por mais que distorça o bem em mal e o mal em bem e procure a vida
onde não há vida verdadeira, vida plena, uma coisa é certa: somente em Jesus Cristo tudo
aparecerá, um dia, na sua justa realidade, na sua inapelável verdade.
Atualmente, infelizmente, a nossa civilização ocidental perdeu quase que de modo total a
consciência da realeza de Cristo. Dizem hoje, cheios de orgulho, os sábios da sabedoria do
mundo: “O homem é rei!” Gritam: “Não queremos que esse Jesus reine sobre nós! Não
queremos que nos diga o que fazer, como viver; não aceitamos limites do certo e do errado,
do bem e do mal, do moral e do imoral… a não ser os nossos próprios limites. E, para nós,
não há limites!” Eis o pecado original, a arrogância fundamental da humanidade atual. Nunca
fomos tão prepotentes quanto agora; nunca tão iludidos e enganados como atualmente!
Contudo, nós os cristãos, dispostos a participar da sua cruz, por meio do serviço, do amor e
da solidariedade sabemos que para saborear o reinado do Senhor Jesus o fundamental é tê-lo
servido nos irmãos: no pobre, no despido, no doente, no prisioneiro, no fraco.

Fixemos nosso olhar no trono da cruz, naquele que ali se encontra despido e coroado de
espinhos. Aprendamos com admiração, estupor e gratidão que nossa mais gloriosa herança
neste mundo é participar do seu reinado, levando a humanidade a descobrir quão diferentes
dos nossos são os critérios de Deus. Quando aprendermos isso, quando a humanidade
aprender isso, o Reino entrará no mundo e o mundo entrará no Reino, Reino de Cristo.
Vamos pensar um pouco: Percebemos Jesus como o Rei que serve e seguimos seus
ensinamentos ou insistimos num reinado de pompas, de arrogância e de indiferença que nada
tem a ver o Rei dos reis?
Preces da comunidade
1. Senhor, mantém teu olhar fiel sobre o Papa Francisco, nosso bispo Dom Luiz e todos os
que chamaste como pastores do teu povo. R. Escuta-nos, Senhor.
2. Senhor, guia as comunidades cristãs para que os gestos e palavras em favor dos mais
esquecidos e abandonados seja gratidão aos dons recebidos.
3. Senhor, acompanha e fortalece a esperança dos enfermos, desempregados e vítimas de
todo preconceito.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O Evangelho nos provoca a viver hoje o Reino da Vida que se dá na
compaixão, sobretudo para com os mais necessitados. Estes são o próprio Jesus em nosso
meio. Que gestos a Palavra que ouvimos nos propõe?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor Deus do amor e da paz, dá-nos teu Espírito para que possamos
reconhecer-te presente em nossos irmãos e irmãs, especialmente, no rosto dos sofredores e
marginalizados. Enche nossos corações com o mesmo amor que levou Jesus a doar sua vida
como servidor fiel no teu reino. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.
Bênção: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre seu rosto e tenha misericórdia
de ti. Volte o Senhor o Vosso rosto até vós e te conceda a paz. O Senhor abençoe seus servos.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n. 09
Preparando o próximo encontro: Na preparação do ambiente, o grupo pode utilizar
cartazes, recortes de revistas ou jornais para ilustrar a mensagem do Evangelho que será
partilhada. O próximo encontro já será o Evangelho de Marcos (Ano B) do Tempo do
Advento, por isso, podemos por no altar, uma manjedoura em sinal de espera. LEMBRETE:
a partir da segunda quinzena de dezembro devemos iniciar a Novena de Natal. Os livretos da
novena são adquiridos pela Paróquia e distribuídos aos grupos. Estejam atentos junto à
secretaria paroquial para adquirirem as novenas.

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 23 a 29/11: Fiquemos atentos e vigilantes!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, e pequena manjedoura...)
Refrão meditativo: n.10
Início: Irmãs e irmãos... os nossos Círculos Bíblicos acompanham o Ciclo Litúrgico. Por
isso, inauguramos um novo tempo: o Tempo do Advento. Ele nos prepara para celebrarmos
o Nascimento de Jesus, mas também nos alerta para estarmos sempre vigilantes para a
chegada da plenitude o Reino. Nessa expectativa, iniciemos nosso encontro: em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.11
Vamos recordar a vida: A esperança se renova com a chegada do Emanuel, Deus conosco.
Vamos então, diante de tantos desafios e situações conflituosas, partilhar quais são as nossas
expectativas e esperanças daqui pra frente.
Oração: Ó Deus, ajuda teu povo a caminhar na esperança da vinda do Senhor enquanto
realizamos, aqui e agora, as obras do teu reino até o dia de estarmos reunidos na Jerusalém
Celeste. Por Cristo, nosso Senhor! Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos concedei!
Evangelho: Mc 13, 33 - 37
Para partilhar com o grupo
Vigiai com a esperança dos que seguem Jesus
Os textos bíblicos de hoje nos permitem descobrir um tempo de memória, presença e espera,
como, aliás, toda a liturgia da Igreja: Memória e espera. A lembrança da bondade de Deus
nos faz descobrir a tristeza da situação presente, mas nos leva a esperar, para o futuro, uma
nova intervenção divina. Nos convoca à vigilância. Toda a existência do homem é uma
constante preparação para ver o Senhor, que cada vez está mais perto; mas neste tempo somos
chamados a pedir de um modo especial que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensinem
as suas veredas.
“Vigiai!” Essa palavra, no Evangelho, ressoa espera! É uma palavra que faz de nós
discípulos, sentinelas ou, como disse Jesus, porteiros. Será como um homem que, partindo
em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos.
Fiquemos alertas! Assim será, se cuidarmos com atenção da oração pessoal, que evita a
fraqueza e, com ela, a morte dos desejos de santidade; estaremos vigilantes se não
abandonarmos os pequenos sacrifícios, que nos mantêm despertos para as coisas de Deus.
Diz-nos São Bernardo: “Irmãos, a vós, como às crianças, Deus revela o que ocultou aos
sábios e entendidos: os autênticos caminhos da salvação. Aprofundai no sentido deste
Advento. E, sobretudo, observai quem é Aquele que vem, de onde vem e para onde vem;
para quê, quando e por onde vem. É uma curiosidade boa. A Igreja não celebraria com tanta
devoção este Advento se não contivesse algum grande mistério”.

Fiquemos vigilantes! Porém, não vigiar apenas com as forças humanas, mas na oração para
que Deus nos ajude a estar vigilantes!
Preces da comunidade
1. Senhor, ilumina a Igreja com seus pastores e povo fiel para que cumpra com fidelidade
sua missão de anunciar a alegria do Evangelho e denunciar toda injustiça. R. Ouve-nos,
amado Senhor.
2. Senhor, guia os novos prefeitos e vereadores para que trabalhem pelo bem comum e façam
dos mandatos um serviço à sociedade.
3. Senhor, fortalece todos os cristãos e as pessoas de boa vontade a construir uma nova
relação com a casa comum, de cuidado e preservação.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O tempo do Advento é, além de alegre espera, um tempo de conversão.
Como compromisso pessoal, cada um do grupo pode refletir e assumir uma proposta de
conversão. É a atitude de quem sempre está em vigilância.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor nosso Deus, nosso coração vive a expectativa da vinda de teu Filho
Jesus. Dá-nos um coração vigilante e fervoroso na oração e na escuta da Palavra a fim de
produzirmos frutos de vida e de justiça. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor! Amém.
Bênção: O Senhor sempre presente entre nós, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.12
Preparando o próximo encontro: Vamos preparar o nosso encontro da seguinte maneira:
sobre a manjedoura, podemos colocar nossas esperanças escritas no pedaço de papel. Durante
o momento do Nosso compromisso, vamos acrescentar outras expectativas que estão em
nossas mentes e em nossos corações.
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Encontro de 30 a 06/12: O profeta anuncia a chegada do Messias
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e pequena manjedoura...)
Refrão meditativo: n.10
Início: irmãos e irmãs... No Evangelho de hoje vamos ouvir a pregação de João Batista que
anuncia a vinda do Messias. Escutemos sua mensagem e iniciemos o nosso encontro: em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.13
Vamos recordar a vida: O ano de dois mil e vinte foi marcado pela pandemia do corona
vírus; momento de muitos desafios e dificuldades. No entanto, até aqui chegamos, mesmo
que enlutados pela morte de tantos irmãos e irmãs. Vamos recordar a vida e partilhar os fatos
que nos marcaram durante este ano.
Oração: Ó Deus da esperança, que nos enviaste teu Filho para inaugurar um Reino novo, dános a graça da conversão de coração para que nossas atitudes manifestem a luz da vida nova.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) Preparai o caminho do Senhor; /
endireitai suas veredas, / Toda a carne há de ver / a salvação do nosso Deus.
Evangelho: Mc 1, 1 - 8
Para partilhar com o grupo
Preparar para alcançar
O evangelista Marcos nos traz à reflexão sobre a pregação de João Batista no deserto. Neste
tempo de preparação para a celebração da encarnação do Verbo de Deus somos convocados
a preparar a vinda de Jesus, mesmo em meio aos caminhos desajustados do nosso tempo. Isso
exige de nós uma transformação radical da nossa vida, dos nossos valores, da nossa
mentalidade. Trata-se de um veemente apelo a cada pessoa à conversão. Este é o apelo feito
por João Batista ao longo de toda a sua pregação que deve ser continuada por nós enquanto
Igreja, Povo de Deus. Este empenho de conversão funda-se na certeza de que a fidelidade de
Deus nunca enfraquece, não obstante tudo o que podemos encontrar de negativo em nós e
em nosso redor. Devemos preparar o nosso coração – o nosso interior – para a chegada do
Senhor.
Neste tempo de advento, lembremos também da Virgem Maria, aquela que é bem-aventurada
porque acreditou na mensagem do Senhor. Em Maria, preservada de qualquer pecado e
repleta de graça, Deus encontrou a terra fértil, na qual depositou a semente da nova
humanidade. A ela, preservada da culpa e repleta da graça divina, colocamos a nossa
esperança. Peçamos a sua intercessão por cada um de nós, para que possamos preparar com
dignidade os caminhos do Senhor e a endireitar as suas veredas a fim de que, um dia,
possamos contemplar a salvação que vem de Deus
Estejais preparados, vigiai, vigiai e vigiai!

Preces da comunidade
1. Senhor, fortalece a Igreja neste tempo do advento a anunciar e celebrar a alegre expectativa
do Salvador na comunidade de fé reunida ao redor da Palavra e da Eucaristia.
R. Senhor, escuta a nossa prece.
2. Senhor, acompanha os governantes para que administrem com seriedade os bens públicos
e lutem contra a corrupção e a impunidade.
3. Senhor, olha com misericórdia para todas as pessoas que sofrem com as enfermidades e
injustiças.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Vamos olhar para a nossa comunidade eclesial e pensar que atitude
nova ela deve ter para ser acolhedora, solidária e comprometida com a justiça do Reino de
Jesus.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor nosso Deus, faze de nossa comunidade uma manjedoura cheia de
simplicidade, ternura e bondade para acolher o Deus conosco. Queremos nos manter
vigilantes na oração, na escuta da Palavra e no compromisso com o teu Reino de vida e paz.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bênção: O Deus da paz nos conduza pelas veredas do amor. E nos abençoe em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.14
Preparando o próximo encontro: Os grupos de Círculos Bíblicos, a partir da segunda
quinzena de dezembro devem iniciar a Novena de Natal. Os livretos da novena são adquiridos
pela Paróquia e distribuídos aos grupos. Estejam atentos junto à secretaria paroquial para
adquirirem as novenas. Os nossos roteiros retornarão em fevereiro de 2021, com a graça a
Deus. Perseverança, alegria e coragem para colocarmos a Palavra de Deus na vivência de
nossa fé em nossa comunidade. Bom Tempo do Advento e Feliz e Santo Natal para todos e
todas. Equipe de Coordenação Diocesana dos Círculos Bíblicos.

CANTOS E REFRÃOS

1. DESDE A MANHÃ
Desde a manhã preparo uma oferenda.
E fico Senhor à espera do teu sinal.
(Bis)

4. NOSSOS OLHOS
Nossos olhos ganharão nova luz/
Com a tua presença, Jesus.

2. QUERO OUVIR TEU APELO
SENHOR
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu
chamado de amor e responder
Na alegria te quero servir, e anunciar o
teu reino de amor

5. O SENHOR NECESSITOU DE
BRAÇOS
O Senhor necessitou de braços
Para ajudar a ceifar a messe
E eu ouvi seus apelos de amor
Então respondi: aqui estou!
Aqui estou!

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu
amor
Pois disponível estou para servir-te,
Senhor

- Eu vim para dizer que eu quero te
seguir
Eu quero viver com muito amor o que
aprendi.

Dia a dia, tua graça me dás; nela se
apoia o meu caminhar
Se estás ao meu lado, Senhor, o que,
então, poderei eu temer?

- Eu vim para dizer que eu quero te
ajudar eu quero assumir a tua cruz
E carregar.

3. EIS-ME AQUI
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!

- Eu vim para dizer que eu vou
profetizar
Eu quero ouvir a tua voz e propagar.
- Eu vim para dizer que eu vou te
acompanhar e com meus irmãos um
mundo novo edificar.
6. DEUS NOS ABENÇOE
Deus nos abençoe
Deus nos dê a paz
A paz que só o amor é que nos traz
- A paz na nossa vida
No nosso coração
E a benção para toda criação.
- A paz na nossa casa
Nas ruas, no país
E a benção da justiça que Deus quis.
- A paz pra quem viaja
A paz pra quem ficou
E a benção do conforto a quem chorou.

- A paz entre as igrejas
E nas religiões e a benção
Da irmandade entre as nações.
A paz pra toda Terra
E a terra ao lavrador
E a benção da fartura e do louvor.
7. ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor. Fraterno amor.
Onde reina o amor. Deus aí está.
8. EU SOU FELIZ É NA
COMUNIDADE
Eu sou feliz é na comunidade
Na comunidade, eu sou feliz (bis)
- A nossa comunidade
Se reúne todo dia
E a nossa comunidade
Se transforma em alegria
- Nós cantamos um bendito
Depois um pelo-sinal
Uma lê o evangelho
E todos vamos comentar
- A Igreja de Jesus
É uma comunidade
Onde todos nós vivemos
Na maior fraternidade
- Onde há comunidade
Lá não há miséria, não
Pois aquele que tem mais
Vai partir com seu irmão
- E assim todos unidos
Pobre, rico, homem, mulher
Como uma só família
Isto é o que Deus quer
- É Jesus quem nos convida
Pra fazer a conversão
Ao seu reino de amor
Vamos todos à Missão!
9. CÂNTICO DE MARIA
Virá o dia em que todos,
Ao levantar a vista

Veremos nesta terra
reinar a liberdade (bis)
Minha alma engrandece o Deus
libertador, se alegra meu espírito
Em Deus meu salvador,
Pois ele se lembrou do seu povo oprimido
e fez da sua serva a mãe dos esquecidos.
Imenso é seu amor,
Sem fim sua bondade
Pra todos que na terra lhe seguem na
humildade. Bem forte é nosso Deus,
levanta o seu braço, espalha os
soberbos, destrói todos os males.
Derruba os poderosos dos seus tronos
erguidos com sangue e o suor do seu
povo oprimido. E farta os famintos
levanta os humilhados, arrasa os
opressores, os ricos e os malvados.
Protege o seu povo com todo o carinho,
Fiel é seu amor em todo o caminho.
Assim é o Deus vivo que marcha na
história, bem junto de seu povo em
busca da vitória.
Louvemos nosso Pai, Deus da
libertação. Que acaba co’a injustiça,
Miséria e opressão. Louvemos nos
irmãos, que lutam com valia,
Fermentando a história,
Brasil, o grande dia.
10. TEU SOL NÃO SE APAGARÁ
Teu sol não se apagará.
Tua lua não terá minguante.
Porque o Senhor será tua luz.
Ó povo que Deus conduz.
11. VENHA TEU REINO SENHOR
- Um pouco além do presente, alegre o
futuro anuncia, a fuga das sombras da
noite a luz de um bem novo dia:
Venha teu reino Senhor, a festa da
vida recria, a nossa espera e ardor
transforma em plena alegria.
Aê, aê, aê, aê, aê.

- Botão de esperança se abre,
Prenúncio da flor que se faz,
Promessa da sua presença,
Que vida abundante nos traz.

Seu rosto resplandecia
A paz que ele trazia
Fazei penitência,
sempre, sempre João dizia. (bis)

- Saudades da terra sem males,
Do Éden de plumas e flores,
Da paz e justiça irmanadas,
Num mundo sem ódio nem dores.

Viva João Batista!
Viva o precursor!
Porque João Batista
anunciava o Salvador. (bis)

- Saudade de um mundo sem guerras,
Anelos de paz e inocência: De corpos e
mãos que se encontram, sem armas,
Sem morte e violência.

- Às margens do Jordão,
João batizava o povo,
Dizendo que Deus iria
instaurar um Reino Novo! (bis)

- Já temos preciosa semente,
Penhor do teu Reino agora.
Futuro ilumina o presente,
Tu vens e virás sem demora.

Às vezes João se zangava
Com os duros de coração
Dizendo que já estava
muito perto a salvação (bis).

12. SENHOR VEM SALVAR TEU
POVO
- Senhor, vem salvar Teu povo
Das trevas da escravidão
Só Tu és nossa esperança
És nossa libertação!

14. UTOPIA
- Quando o dia da paz renascer,
Quando o Sol da esperança brilhar,
Eu vou cantar.
Quando o povo nas ruas sorrir,
E a roseira de novo florir,
Eu vou cantar.
Quando as cercas caírem do chão,
Quando as mesas se encherem de pão,
Eu vou cantar.
Quando os muros que cercam os
jardins, destruídos, então
Os jasmins vão perfumar.

Vem, Senhor
Vem nos salvar
Com teu povo
Vem caminhar! (bis)
- Contigo o deserto é fértil
A terra se abre em flor
Da rocha brota água viva
Da terra nasce esplendor!
- Tu marchas à nossa frente
És força, caminho e luz
Vem logo salvar Teu povo
Não tardes, Senhor Jesus!
13. VIVA JOÃO BATISTA
- Um dia, na Galileia
Um homem chamado João
Falava com ternura
de amor aos seus irmãos. (bis)

Vai ser tão bonito se ouvir a canção,
cantada de novo,
No olhar da gente a certeza do irmão,
reinado do povo. (2x)
- Quando as armas da destruição,
destruídas em cada nação
Eu vou sonhar, e o decreto que encerra
a opressão, assinado só no coração vai
triunfar.
Quando a voz da verdade se ouvir
E a mentira não mais existir,
Será enfim, tempo novo de eterna
justiça, sem mais ódio, sem sangue ou
cobiça vai ser assim.

