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“Felizes aqueles que
creem sem terem visto!”
Encontro 09 – De 13 a 19 de abril de 2020

Ambiente: Bíblia, vela acesa, crucifixo e gravura da Divina Misericórdia.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO – SENHOR, TU ME CHAMASTE
1. Senhor, tu me chamaste, o olhar no meu olhar: / “Vem e vê onde moro,
e Eu te farei feliz!” / Senhor, Senhor, contigo quero estar, / pois teu amor
primeiro me escolheu e quis!
REFRÃO: Não quero ter certeza de nada, meu Senhor: / saber que
tudo sabes me acalma o coração! / E basta-me a certeza do teu eterno
amor: / estar sempre a teu lado, tua mão na minha mão!
2. Senhor, tu me enviaste depois ao meu irmão: / “Vai, dize o que tu viste:
Eu sou o sumo bem!” / Senhor, Senhor, me inflama o coração, / e o teu amor
em mim não deixará ninguém!
3. Senhor, eu sempre volto, aqui é meu lugar: / “Sem mim tu nada podes,
pois tudo vem de mim!” / Senhor, Senhor, contigo vou ficar: / tu és meu
fundamento, meu começo e fim!
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3. A VIDA
Francisca é professora e, ao tomar conhecimento da Campanha da
Fraternidade 2020, através do Texto-Base que uma amiga lhe emprestara, ficou encantada. Ela não conhecia os textos das Campanhas da
Fraternidade, tinha ouvido falar alguma coisa sobre elas, mas, como estava
há longo tempo afastada da Igreja, nunca se interessara pelo assunto.
A amiga insistira na beleza do texto e ela acabou se comprometendo a
lê-lo. Desde o início, o tema a cativou. Ela e sua amiga tiveram inúmeras
conversas sobre detalhes que ela queria entender melhor.
Um dia, a amiga a convidou a participar de um Círculo Bíblico e
Francisca aceitou o convite. Gostou do que viu e ouviu, um grupo de
pessoas buscando entender melhor a mensagem do Evangelho para a
vida, usando a Palavra como bússola para orientar seu comportamento
no mundo. Seduzida pela dinâmica de reflexão, voltou aos poucos à sua
Igreja, participando da Eucaristia dominical sempre que podia e arregaçando as mangas como voluntária nas obras paroquiais. Para Francisca, a
amiga fora a Boa Samaritana que a encontrara à beira da estrada e, com
paciência, a trouxera de volta ao convívio com a comunidade.
1. Quem foi Bom/Boa Samaritano/a em sua vida?
2. Você conheceu o Texto-Base da CF 2020? Ainda dá tempo...
3. O ícone da CF, este ano, é Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom do
Brasil. O que o grupo conhece sobre a vida dela?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
REFRÃO: Palavra de Salvação somente o céu tem pra dar. / Por
isso meu coração se abre para escutar.
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1. Por mais difícil que seja seguir, / tua Palavra queremos ouvir. / Por
mais difícil de se praticar, / tua Palavra queremos guardar.
2. Com Simão Pedro diremos também / que não é fácil dizer sempre amém.
/ Mas não há outro na terra e no céu / mais companheiro, mais santo e fiel.

5. A PALAVRA DE DEUS

Jo 20,19-31

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Reler quantas vezes
forem necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

Cristo, o Bom Samaritano por excelência, ressuscitou. Estamos em festa!
Onde havia medo e portas trancadas, agora há paz e alegria.
1. Qual o significado da Ressurreição para nós?
2. Como mantermos a nossa fé, no mundo de hoje?
3. A reflexão da Palavra, no Círculo Bíblico, nos ajuda nesse sentido?
Também nos impulsiona à participação na comunidade e à ação,
como fez com a professora Francisca?

6. LOUVOR

Sl 117 (118),2-4.13-15.22-24 (R. 1)

REFRÃO: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom; / eterna é a sua
misericórdia!
1. A casa de Israel agora o diga: / “Eterna é a sua misericórdia!” / A casa
de Aarão agora o diga: / “Eterna é a sua misericórdia!” / Os que temem
o Senhor agora o digam: / “Eterna é a sua misericórdia!”
2. Empurraram-me, tentando derrubar-me, / mas veio o Senhor em
meu socorro. / O Senhor é minha força e o meu canto, / e tornou-se
para mim o Salvador. / Clamores de alegria e de vitória / ressoem pelas
tendas dos fiéis.
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3. “A pedra que os pedreiros rejeitaram, / tornou-se agora a pedra angular.”/ Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: / Que maravilhas ele fez
a nossos olhos! / Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos
e nele exultemos!

7. A MISSÃO
A CF 2020 foi um passo no sentido de vencermos a “globalização da
indiferença” identificada pelo Papa Francisco. A dinâmica proposta pela
CF – ver, sentir compaixão, cuidar – deve nos inspirar ao longo do ano.
Faça uma reflexão sobre isso ao longo da semana e anote algumas coisas
que você pode fazer. Depois, procure torná-las realidade.

8. ORAÇÃO FINAL
- Orações à critério do grupo. Cada oração é concluída com:

- Oremos ao Senhor.
E todos respondem:
- Senhor, escutai a nossa prece.
Pai-Nosso e Ave-Maria.

9. CANTO FINAL – EU QUERO UM RIO
1. Existe um poço no meio do deserto, / o povo passa perto de sede a reclamar.
REFRÃO: Eu quero um rio de água viva, / eu quero um sopro de
esperança, / minha alma segue e não se cansa / de caminhar...
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2. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, / seria dissolvida a mágoa mais
cruel.
3. Jesus é vida, vencendo toda morte, / mudando a nossa sorte, / livrando-nos do mal.
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“Nosso cor ação ardia
quando ele nos explicava
as Escritur as”
Encontro 10 – De 20 a 26 de abril de 2020
Ambiente: Bíblia, vela, crucifixo, imagem do santo padroeiro, imagem ou foto
de Cristo Ressuscitado.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – CRISTO VENCEU,
ALELUIA

REFRÃO: Cristo venceu, aleluia! / Ressuscitou, aleluia! / O Pai
Lhe deu glória e poder, / eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu, / brilhante Luz iluminou as trevas.
/ Nós fomos salvos para sempre!
2. No coração de todos nós renasce / a esperança de um novo tempo. / Nós
fomos salvos para sempre!

3. A VIDA
Há momentos em nossa vida em que a desilusão é grande! Ficamos
abatidos, tristes, andamos sem rumo e sem direção. A esperança parece
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que morre! Sonhamos com um ideal, ter paz, realizar nossos planos...
Vivemos assustados com a violência que é constante, com tragédias
provocadas pela natureza, pelo homem, pelo desemprego em massa,
doenças...
Tentamos reverter essa situação, mas perdemos as forças para lutar, para
perseverar. Temos vontade de desistir de tudo, de entregar os pontos e
de sumir. Nós nos decepcionamos até conosco! Chegamos a pensar que
Deus esqueceu de nós! Desistir? É falta de confiança n’Ele.
1. Você já experimentou situações como essas?
2. Como enfrentar esse desafio?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
REFRÃO: Tua Palavra é luz do meu caminho! / Luz do meu caminho, meu Deus, / tua Palavra é! (2x)
1. Tua Palavra está, nas ondas do mar! / Tua palavra está, no sol a brilhar!
// Tua Palavra está, no pensamento, no sentimento, / tua Palavra está!
2. Tua Palavra está, no som do trovão! / Tua Palavra está, no tom da
canção! // Tua Palavra está, na consciência e na ciência, / tua Palavra está!
3. Tua Palavra está, na beleza da flor! / Tua Palavra está, na grandeza do
amor! // Tua Palavra está, na liberdade, na amizade, / tua Palavra está!

5. PALAVRA DE DEUS

Lc 24,13-35

Ler em voz alta, com calma, prestando atenção. Reler quantas vezes forem
necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

O relato se inicia com as palavras “nesse mesmo dia”. Reflitamos: “que
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dia?” Para nós, era o dia da Ressureição; para os dois discípulos, era o
terceiro dia.
Eles estavam decepcionados, desanimados, porque andaram com Jesus
pelo menos por três anos, ouviram suas pregações, viram seus milagres,
mas e agora, com sua morte?... Para eles, acabou a esperança. A solução
que encontraram foi retornar para Emaús. No caminho, Jesus se aproximou deles, mas não O reconheceram.
Jesus criou um ambiente de fraternidade, onde seria possível explicar
tanto a vida como as Escrituras. Após reconhecerem o Senhor ao partir o
Pão, então disseram um para o outro: “Não nos ardia o coração, quando
Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?” Voltaram
para Jerusalém e, ao encontrarem os demais companheiros, contaram
o que havia acontecido.
Refletindo a Palavra:
1. Para os discípulos de Emaús, Jesus era um peregrino estrangeiro,
desconhecido. Para você, quem Ele é?
2. Diante da sua própria história e do que você vive hoje, como essa
passagem bíblica pode iluminar a sua vida?

6. LOUVOR

Sl 15 (16),1-2a.5.7-11 (R. 11ab)

REFRÃO: Vós me ensinais vosso caminho para a vida; / junto de
vós felicidade sem limites!
1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! / Digo ao Senhor:
‘Somente vós sois meu Senhor: / nenhum bem eu posso achar fora de
vós!’
2. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, / meu destino está
seguro em vossas mãos!
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3. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, / e até de noite me adverte
o coração. / Vós me ensinais vosso caminho para a vida; / junto a vós,
felicidade sem limites, / delícia eterna e alegria ao vosso lado!

7. A MISSÃO
Aqui temos o retrato de nossas comunidades: vacilando na fé, descrentes,
desanimadas, sem sentir a presença do Ressuscitado.
A Palavra é capaz de fazer “arder o coração”, mas para “abrir os olhos”,
é necessária também a experiência de comunhão, de celebração e de
partilha! Jesus é o mestre da Bíblia. Ele nos ensina como aproveitar a
Escritura para iluminar os problemas práticos da nossa caminhada e
nos dar coragem na nossa missão evangelizadora. Ao longo da semana,
reflitamos sobre isso.

8. ORAÇÃO FINAL
- Intenções particulares concluídas com “Oremos ao Senhor” e todos respondem:

- Fica conosco, Senhor!
Pai-Nosso e Ave-Maria.

9. CANTO FINAL – FICA COMIGO JESUS
REFR ÃO: Fica comigo Jesus, tua presença é Paz. / Fica comigo Jesus,
tua presença é Luz. / Fica comigo Jesus, tua presença é Amor.
1. Com a Santa Eucaristia, milagre do Amor sem fim, / eu nunca estarei
sozinho pois tenho Jesus no meu caminho.
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“Sou Bom Pastor, ovelhas
guardarei!”
Encontro 11 – De 27 de abril a 3 de maio de 2020

Ambiente: Mesa com toalha, Bíblia ladeada de velas, crucifixo, flores, imagem
do Padroeiro ou figura de Nossa Senhora.

1. ORAÇÃO
Saudação e Sinal da Cruz. Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL
1. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. / Não tenho outro ofício, nem terei.
/ Quantas vidas eu tiver eu lhes darei.

3. A VIDA
Ana Luíza é o nome de uma linda menina, que foi batizada, fez a
Primeira Comunhão e frequentou o Encontro de Adolescentes com
Cristo – EAC de sua paróquia. No auge da sua juventude, ingressou na
universidade e logo fez amizades. Inquieta e curiosa, conheceu novas
realidades e experiências. Foi aí que surgiram os questionamentos dos
valores que aprendera desde a infância, inclusive dos fundamentos
de sua fé. Aos poucos, afastou-se da Igreja e dos amigos do EAC. Ao
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perceberem o que acontecia, seus pais resolveram dialogar abertamente
com ela, com um alerta:
– Cuidado com o ladrão; ele mata! Que tal buscar Aquele que oferece
vida em abundância?
1. Você conhece algum caso assim, com outros jovens? As conversas
deram certo?
2. Por que grande parte dos jovens se afasta da Igreja?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
1. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o Cordeiro Pascal, aleluia,
aleluia! / Imolado por nós, aleluia, aleluia! / É o Cristo, o Senhor, ele vive
e venceu, aleluia!

5. PALAVRA DE DEUS

Jo 10,1-10

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Se necessário, reler
para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

Jesus diz: Eu sou a porta das ovelhas!
1. Tenho confiança no Bom Pastor?
2. Como dou testemunho dessa confiança?

6. LOUVOR

Sl 22 (23),1-6 (R. Cf 1.2c)

REFRÃO: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
1. O Senhor é meu pastor: nada me falta. / Leva-me a descansar em verdes
prados, / conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.

12

Palavra e Comunidade

2. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. / Ainda
que tenha de andar por vales tenebrosos, / não temerei nenhum mal,
porque vós estais comigo: / o vosso cajado e o vosso báculo me enchem
de confiança.
3. Para mim preparais a mesa / à vista dos meus adversários; / com óleo
me perfumais a cabeça / e o meu cálice transborda.
4. A bondade e a graça hão de acompanhar-me / todos os dias da minha
vida, / e habitarei na casa do Senhor / para todo o sempre.

7. A MISSÃO
Já refletiu sobre a dinâmica proposta pela CF 2020 – ver, sentir compaixão, cuidar? Que ações você vai construir a partir dessas reflexões?

8. ORAÇÃO FINAL
Intenções particulares dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Senhor, escuta a nossa prece.
Pai-Nosso e Ave-Maria.

9. CANTO FINAL – PELOS PRADOS E
CAMPINAS

1. 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.
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REFRÃO: Tu és, Senhor, o meu Pastor. / Por isso nada em minha
vida faltará. (2x)
2. 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.
3. 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 em
minha taça o seu amor.
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“Eu sou o caminho, a
verdade e a vida”
Encontro 12 – De 04 a 10 de maio de 2020

Ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, flores e imagem ou gravura de Nossa Senhora.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – JESUS RESSUSCITOU
1. Por sua morte, a morte viu o fim, / do sangue derramado, a vida renasceu. / Seu pé ferido, nova estrada abriu / e neste homem, o homem enfim
se descobriu.
REFRÂO: Meu coração me diz: “O Amor me amou / e se entregou
por mim”. Jesus ressuscitou! / Passou a escuridão, o sol nasceu, / a
vida triunfou: Jesus ressuscitou!
2. Jesus me amou e se entregou por mim, / os homens todos podem o mesmo
repetir. / Não temeremos mais a morte e a dor, / o coração humano em
Cristo descansou.

3. A VIDA
Regina andava desgostosa com a vida. Desemprego, violência, a má
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qualidade da água, desabamentos provocados pelas chuvas, a situação dos
hospitais públicos e um sem número de situações que a deprimiam. Como
ter esperança? No que e em quem acreditar? Existirá algum caminho?
Neide ouviu o desabafo, sentiu compaixão e cuidou dela. Aproximou-a
do grupo de seu Círculo Bíblico e assim, juntos, começaram a dar todo
apoio espiritual, moral e material necessário à Regina.
Ação – Fraternidade – Caridade.
1. Como tem sido a sua atitude de discípulo-missionário frente a uma
pessoa necessitada de apoio?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
1. Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia! / Sua palavra é alimento
que dá vida, aleluia!
REFRÃO: Glória a Ti, Senhor! Toda graça e louvor. / Glória a Ti,
Senhor! Toda graça e louvor.
2. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia! / De Deus as maravilhas
cantaremos, aleluia!

5. PALAVRA DE DEUS

Jo 14,1-12

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Reler quantas vezes
forem necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

1. Você tem anunciado e testemunhado na família, na comunidade e
na sociedade que Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida?

6. LOUVOR

Sl 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22)

REFRÃO: Venha sobre nós a vossa bondade, / porque em Vós esperamos, Senhor.
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1. Justos, aclamai o Senhor, / os corações retos devem louvá-lo. / Louvai
o Senhor com a cítara, / cantai-Lhe salmos ao som da harpa.
2. A palavra do Senhor é reta, / da fidelidade nascem as suas obras. /
Ele ama a justiça e a retidão: / a terra está cheia da bondade do Senhor.
3. Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem, / para os
que esperam na sua bondade, / para libertar da morte as suas almas / e
os alimentar no tempo da fome.

7. A MISSÃO
Segundo domingo de maio – Comemoremos, com amor e alegria, o
Dia das Mães, celebrando a Mãe de todas as mães, Maria Santíssima,
aquela que nos indica o Caminho: “Fazei o que ele vos disser”. (Jo 2,5)

8. ORAÇÃO FINAL
Intenções particulares dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Senhor, escuta a nossa prece.
Pai-Nosso e Ave-Maria.

9. CANTO FINAL – PORQUE ELE VIVE
1. Deus enviou seu Filho amado / pra perdoar, pra me salvar. / Na cruz
morreu por meus pecados, / mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
REFRÃO: Porque Ele vive, posso crer no amanhã. / Porque Ele vive,
temor não há. / Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida / está nas
mãos de meu Jesus, que vivo está.
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“Eu lhe darei um Espírito
de Verdade”
Encontro 13 – De 11 a 17 de maio de 2020

Ambiente: Bíblia, vela acesa, crucifixo, imagem do Espírito Santo.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – EU NAVEGAREI
1. Eu navegarei no oceano do Espírito / e ali adorarei ao Deus do meu
amor. / Eu adorarei ao Deus da minha vida / que me compreendeu sem
nenhuma explicação.
REFRÃO: Espírito, Espírito / que desce como fogo, / vem como em
Pentecostes / e enche-me de novo. (2x)

3. A VIDA
Padre Luís Miguel é muito preocupado com seus paroquianos.
Ao fim de uma missa, ele percebeu que um senhor clamava a Deus
em voz alta por sua filha. Padre Luís Miguel foi ao seu encontro para
consolar o seu coração.
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O homem contou que estava muito nervoso, pois precisava de ajuda
financeira para o tratamento da filha. O padre orou com ele e pediu
que fosse até a secretaria, onde Dona Meire lhe daria uma cesta básica
e um envelope com uma ajuda financeira.
Thiago observou a conversa e aproximou-se do padre para adverti-lo a ter
cuidado, acrescentando: “Padre, há muitos enganadores em nossa cidade”.
O padre respondeu: “Filho, o dízimo é para que não falte alimento na
casa do Pai. Quando é assim, temos que ajudar”.
Passaram-se quatro anos. Padre Luís Miguel foi transferido para outra
Paróquia muito distante e, em um domingo, após a missa, ele recebeu
um recado de que tinha um senhor chorando muito no portão, dizendo-se com fome e pedindo ajuda para o tratamento da filha.
O padre pediu que o levassem ao refeitório para almoçar. Durante o
almoço, conversou muito com ele e o reconheceu como o homem que
havia ajudado quatro anos antes. Quando o padre começou a relembrar,
o homem levantou-se e saiu correndo.
1. Você já se sentiu enganado por alguém que ajudou?
2. Como não deixar que um caso assim contamine a sua disposição de
ajudar a quem necessita?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
REFRÃO: Palavra de Salvação somente o céu tem pra dar. / Por
isso meu coração se abre para escutar.
1. Por mais difícil que seja seguir tua Palavra queremos ouvir. / Por mais
difícil de se praticar tua Palavra queremos guardar.
2. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém.
/ Mas não há outro na terra e no céu mais companheiro, mais santo e fiel.
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5. PALAVRA DE DEUS

Jo 14,15-21

Ler em voz alta, pausadamente, o Evangelho, sentindo o sabor de cada palavra
no coração.

1. Como você testemunha a presença do Paráclito?
2. Em João 14,19, está escrito: “Ainda um pouco de tempo e o mundo
já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós
vivereis”. Como seu coração explica este versículo?

6. LOUVOR

Sl 65 (66), 1-30a.4-7a.16-20 (R. 1-2a)

REFRÃO: A terra inteira aclame o Senhor.
1. Aclamai a Deus, terra inteira, / cantai a glória do seu nome, / celebrai
os seus louvores, / dizei a Deus: “Maravilhosas são as vossas obras”.
2. “A terra inteira Vos adore e celebre, / entoe hinos ao vosso nome”.
Vinde contemplar as obras de Deus, / admirável na sua ação pelos homens.
3. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi, / vou narrar-vos quanto
Ele fez por mim. / Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, /
nem me retirou a sua misericórdia.

7. A MISSÃO
Aproveitemos esta semana para reavivar nosso zelo missionário, motivando
a todos a rezarem o terço em casa por todas as pessoas e pela formação
de novos Círculos Bíblicos na comunidade.
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8. ORAÇÃO FINAL
Intenções particulares dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Guia-nos, Espírito Santo.
Pai-Nosso e Ave-Maria.

9. CANTO FINAL – BATIZA-ME, SENHOR
1. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, / batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
/ batiza-me, Senhor, no teu Espírito, / batiza-me, batiza-me, Senhor!
REFRÃO: E deixa-me sentir teu fogo de amor / aqui no coração,
Senhor. / E deixa-me sentir teu fogo de amor / aqui no coração,
Senhor.
2. Inunda-me, Senhor, no teu Espírito...
3. Renova-me, Senhor, no teu Espírito...
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“Ide e fazei discípulos de
todas as nações”
Encontro 14 – De 18 a 24 de maio de 2020

Ambiente: Mesa com toalha, Bíblia ladeada de velas, crucifixo, flores, a imagem
do Padroeiro ou a figura de Nossa Senhora.

1. ORAÇÃO
Saudação e sinal da cruz. Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – DEIXA A LUZ DO CÉU
ENTRAR

1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, / tens desejo de banir a escuridão.
/ Abre, pois, de par em par teu coração / e deixa a luz do céu entrar.
REFRÃO: Deixa a luz do céu entrar, / deixa a luz do céu entrar. /
Abre bem as portas do teu coração / e deixa a luz do céu entrar.

3. A VIDA
O Sr. Leopoldo é um homem de muita fé; sempre atento às coisas de
Deus, fiel missionário, zeloso com o bem-estar de todos. De repente,
uma grave enfermidade o surpreendeu. Foi, para os que convivinham
com ele, um duro golpe, colocando à prova seu testemunho de vida.
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Sem temor, Leopoldo serenamente se abandonou nas mãos de Deus e
afirmou: “Duro golpe nada, foi apenas uma provação”.
Eis que estou convosco todos os dias.
1. Como explicar essa verdade na hora da dor?
2. Os sustos e percalços da vida abalam nossa fé?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça / e tudo o mais vós será
acrescentado, aleluia, aleluia. / Não só de pão o homem viverá, mas de toda
palavra que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia.

5. PALAVRA DE DEUS

Mt 28,16-20

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Reler, se for necessário
para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

Eis que estou convosco todos os dias.
1. Como explicar esse inesgotável amor do Pai para conosco?

6. LOUVOR

Sl 46 (47), 2-3.6-9 (R.6)

REFRÃO: Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-Se
Deus, o Senhor.
1. Povos todos, batei palmas, / aclamai a Deus com brados de alegria,
/ porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, / o Rei soberano de toda a
terra.
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2. Deus subiu entre aclamações, / o Senhor subiu ao som da trombeta.
/ Cantai hinos a Deus, cantai, / cantai hinos ao nosso Rei, cantai.
3. Deus é Rei do universo: / cantai os hinos mais belos. / Deus reina
sobre os povos, / Deus está sentado no seu trono sagrado.

7. A MISSÃO – VER, SENTIR COMPAIXÃO,
CUIDAR

Ainda estamos vivendo o Tempo Pascal, passagem para uma situação
melhor. Como estão os gestos concretos da CF 2020 na sua família? E
na sua comunidade?

8. ORAÇÃO FINAL
Intenções particulares dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Senhor, escuta a nossa prece.
Pai-Nosso e Ave-Maria.

9. CANTO FINAL – PROVA DE AMOR
REFR ÃO: Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão.
1. Eis que eu vos dou o meu novo Mandamento: / Amai-vos uns aos outros
como Eu vos tenho amado.
2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: / Amai-vos uns aos
outros como Eu vos tenho amado.
3. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: / Amai-vos uns
aos outros como Eu vos tenho amado.
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"COMO O PAI ME ENVIOU,
ASSIM TAMBÉM EU VOS
ENVIO”
Encontro 15 – De 25 a 31 de maio de 2020

Ambiente: Bíblia, crucifixo e vela acesa, imagem do Espírito Santo.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL
1. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, / jamais
se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. / Sim, eu quero que o meu
amor ajude o meu irmão, / a caminhar guiado por tua mão, / em tua lei,
em tua luz, Senhor!

3. A VIDA
Gilda começou a frequentar um grupo de Círculo Bíblico, faz uns dois
meses. Na reunião de ontem resolveu esclarecer uma dúvida:
- Por que sempre começamos nossa reflexão com a oração ao Espírito
Santo?
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Cinara, mais antiga no grupo, esclareceu:
– O Espírito Santo vivifica a Igreja, por isso pedimos a Ele que abra
nossos corações para que a reflexão dê bons frutos.
Gilda retrucou:
– Mas não poderia ser outra oração? Não poderíamos variar?
Cinara respondeu:
– O Espírito Santo cria e recria, em nós, a Igreja, ilumina nossa reflexão
e a torna mais proveitosa. Jesus soprou sobre os discípulos, instando-os
a receber o Espírito Santo. Nós agora reproduzimos aquele momento,
pedindo a vinda do Espírito Santo sobre nós. Sim, podemos usar outras
orações, mas começar a reunião sob a égide do Santo Espírito é muito bom!
1. O que você acha?
2. Devemos variar a oração de abertura ou devemos rezá-la com mais
devoção?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
1. Aleluia, aleluia, / como o Pai me amou assim também Eu vos amei. /
Aleluia, aleluia, / como Eu estou no Pai, permanecei em mim.

5. PALAVRA DE DEUS

Jo 20,19-23

Ler em voz alta, com calma, cuidado e bastante atenção. Reler quantas vezes
forem necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

1. Qual o motivo de as portas do recinto onde estavam os discípulos
estarem fechadas?
2. Por que Jesus chega desejando-lhes a paz?
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Sl 103 (104),1ab.24ac.29bc-31.34 (R. Cf 30)

REFRÃO: Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da
terra.
1. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. / Senhor, meu Deus, como sois
grande! / Como são grandes, Senhor, as vossas obras! / A terra está cheia
das vossas criaturas.
2. Se lhes tirais o alento, morrem / e voltam ao pó donde vieram. / Se
mandais o vosso Espírito, retomam a vida / e renovais a face da terra.
3. Glória a Deus para sempre! / Rejubile o Senhor nas suas obras. /
Grato Lhe seja o meu canto / e eu terei alegria no Senhor.

7. A MISSÃO
Ligue para alguém que você não tem procurado há muito tempo.
Ofereça-lhe carinho.

8. ORAÇÃO FINAL
Orações espontâneas dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Senhor, acolhei a nossa prece.
Pai Nosso... Ave Maria...
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9. CANTO FINAL – CANÇÃO DOS
IMPERFEITOS (Pe. Zezinho)

1. E se for pra semear a esperança num jardim, / e se for pra desculpar uma
criança eu digo sim, / e se for pra perdoar não tenho escolha, / também sou
pecador, também preciso de perdão.
2. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu, / imperfeito,
insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. / Eu sou contradição, eu sou imperfeição,
só Deus é coerente.
3. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei, / já chorei, já fiz chorar, já
me excedi, já magoei. / Eu tenho coração, mas sou contradição, só Deus
acerta sempre.
4. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido, / ao Deus
que é pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. / E
quando a gente cai, Deus age como pai, perdoa, perdoa, / e torna a perdoar
e ensina como amar. / Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus,
Ele é perdão.
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EM NOME DO PAI, DO
FILHO E DO ESPÍRITO
SANTO...
Encontro 16 – De 01 a 07 de junho de 2020

Ambiente: Bíblia, vela acesa, crucifixo e a imagem do padroeiro do grupo.

1. ORAÇÃO
Espírito Santo, concede-me a graça de crescer, a cada dia, no amor a Deus.
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – QUÃO GRANDE ÉS TU
1. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado / fico a pensar nas obras de
tuas mãos. / No céu azul de estrelas pontilhado, / o teu poder mostrando a
criação.
REFRÃO: Então minh'alma canta a Ti, Senhor, / quão grande és
Tu! Quão grande és Tu. / Então minh'alma canta a Ti, Senhor, /
quão grande és Tu! Quão grande és Tu!

3. A VIDA
Vivemos em uma sociedade na qual formamos grupos e nos relacionamos
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pelas afinidades que encontramos; porém, cada um mantém e revela a
sua individualidade na forma de pensar, de comunicar e agir. As nossas
ações, em comunhão com os membros do grupo, nos levam a assumir
compromissos que nos transformam. A unidade de propósito revelando
a individualidade dos membros do grupo: cada um trabalhando por um
único objetivo, mas com ação diversificada.
1. Neste grupo, as pessoas são estimuladas a expor suas opiniões?
2. Quais são os objetivos deste grupo? A contribuição de cada um/uma
é importante?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
REFRÃO: Aleluia! Aleluia! / Como o Pai me amou assim também
Eu vos amei. / Aleluia! Aleluia! / Como estou no Pai, permanecei
em mim.
1. Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim! / Repouso encontrarão os vossos
corações. / Dou graças a meu Pai que revelou / ao pobre, ao pequenino, o
seu grande amor!

5. PALAVRA DE DEUS

Jo 3,16-18

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Reler quantas vezes
forem necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

O amor de Deus por nós é infinito, e, portanto, muito maior do que
nossos pecados. É um amor que move, age e nos leva à salvação.
1. O que você destaca no texto lido?
2. Você sente o amor de Deus em sua vida?
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6. LOUVOR

Dn 3, 52-56 (R.52b)

REFRÃO: Louvor e glória ao Senhor para sempre.
1. Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais: / digno de louvor e de
glória para sempre. / Bendito o vosso nome glorioso e santo: / digno de
louvor e de glória para sempre.
2. Bendito sejais no templo santo da vossa glória: / digno de louvor e
de glória para sempre. / Bendito sejais no trono da vossa realeza: / digno
de louvor e de glória para sempre.
3. Bendito sejais, Vós que sondais os abismos / e estais sentado sobre os
Querubins: / digno de louvor e de glória para sempre. / Bendito sejais
no firmamento dos céus: / digno de louvor e de glória para sempre.

7. A MISSÃO
Vamos, durante a semana, fazer um momento de oração pelos nossos
irmãos e irmãs, pelos enfermos, idosos, novos moradores...

8. ORAÇÃO FINAL
Ó Espírito Santo Consolador, aperfeiçoa em nós a obra iniciada por Jesus.
Intensifica em nós uma profunda vida interior e fortalece nossa oração,
permanecendo conosco em todos os momentos. Sob a tua proteção, faze
crescer entre nós os laços de Amor Fraterno e de cuidado mútuo. Amém.
Intenções particulares.
Após cada intenção: Rezemos.

T. Espírito Consolador, fortalece-nos!
Pai-Nosso, Ave-Maria e Salve Rainha.
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9. CANTO FINAL
1. Ao eterno Pai cantemos, / e a Jesus, o Salvador. / Ao Espírito exaltemos
/ na Trindade eterno amor. / Ao Deus Uno e Trino demos / a alegria do
louvor. / Amém! Amém!
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CHAMOU OS DOZE
DISCÍPULOS E OS ENVIOU
Encontro 17 – De 08 a 14 de junho de 2020

Ambiente: Bíblia ladeada por velas e crucifixo. Uma gravura de Nossa Senhora.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – QUERO OUVIR TEU
APELO

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, e ao teu chamado de amor responder. /
Na alegria te quero servir, e anunciar o teu Reino de amor.
REFRÃO: E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor, / pois disponível estou para servir-te, Senhor.
2. Dia a dia, tua graça me dás; nela se apóia o meu caminhar. / Se estás
ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?

3. A VIDA
Uma vez batizados, todos somos enviados, todos somos missionários.
A Missão é permanente.
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Helena, por exemplo, nunca perde a oportunidade de anunciar Cristo,
de ir ao encontro do outro. Assim, incentiva e promove a formação de
novos grupos de Círculos Bíblicos, para que mais pessoas possam compartilhar a Palavra de Deus e a vida, num ambiente familiar e solidário.
O trabalho é árduo, as pessoas resistem, mas ela não se dá por vencida.
1. Como você e sua comunidade têm vivido o apelo do Papa Francisco
para sermos todos e todas uma Igreja em saída?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
1. Eu vim para escutar / tua Palavra, tua Palavra, / tua Palavra de amor.
2. Eu gosto de escutar / tua Palavra, tua Palavra, / tua Palavra de amor.
3. Eu quero entender melhor / tua Palavra, tua Palavra, / tua Palavra de
amor.

5. PALAVRA DE DEUS

Mt 9,36-10,8

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Reler, se for necessário
para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

“A messe é grande, mas os operários são poucos” (Mt 9,37).
1. Que frutos você tem colhido, no seu grupo de Círculo Bíblico, em
prol das pastorais, movimentos ou serviços da Comunidade?

6. LOUVOR

Sl 99 (100), 2.3.5 (R. 3c)

REFRÃO: Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho.
1. Aclamai o Senhor, terra inteira, / servi o Senhor com alegria, / vinde
a Ele com cânticos de júbilo.
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2. Sabei que o Senhor é Deus, / Ele nos fez, a Ele pertencemos, / somos
o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
3. Porque o Senhor é bom, / eterna é a sua misericórdia, / a sua fidelidade estende-se de geração em geração.

7. A MISSÃO
Na semana de Corpus Christi, a Hora Santa dos Círculos Bíblicos será
no dia 10 de junho (quarta-feira), às 15 horas, no Santuário da Adoração
Perpétua (Matriz de Sant’Ana).

8. ORAÇÃO FINAL
Intenções particulares dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Ouvi-nos, Senhor.
Pai Nosso... Ave Maria...

9. CANTO FINAL – EIS-ME AQUI, SENHOR!
REFRÃO: 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!
1. 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!
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Nada há de escondido
que não venha à luz
Encontro 18 – De 15 a 21 de junho de 2020

Ambiente: Bíblia, crucifixo e vela acesa. Em pedações de papel ou cartolina,
anotar versículos do Evangelho e espalhar sobre a mesa.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL
1. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. / Não tenho outro ofício nem terei.
/ Quantas vidas eu tiver, Eu lhes darei.

3. A VIDA
Celina relatou no grupo de Círculo Bíblico:
- Eu tinha vergonha de falar qualquer coisa em relação à minha religião
e à Palavra de Deus. Um dia, uma senhora, dentro do mercado, me
disse que, na véspera, havia ido à missa na minha igreja e que o padre,
no final, instara os fiéis a darem um abraço em quem encontrassem,
dizendo “Jesus te ama”!
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E essa senhora interpelou Celina, querendo receber o abraço que ela
deveria dar. Celina caiu em si e entendeu que basta um pequeno gesto
de atenção ou de cuidado para falarmos de Deus em qualquer lugar.
1. Foi bom Celina falar no grupo da sua dificuldade?
2. Quem de nós tem ou teve essa dificuldade?
3. Como superou essa atitude?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
1. Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia! / Sua Palavra é alimento
que dá vida, aleluia! / Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor. / Glória
a Ti, Senhor, toda graça e louvor.

5. PALAVRA DE DEUS

Mt 10,26-33

Ler em voz alta, com calma, cuidado e bastante atenção. Reler quantas vezes
forem necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

1. Sair, falar, proclamar a Palavra é dever de todos nós?
2. E nós, estamos agindo de que forma? Nem todos aceitam a verdade
proclamada. Como reagimos a isso?

6. LOUVOR

Sl 68 (69),8-10.14.17. 33-35 (R. 14c)

REFRÃO: Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor!
1. Por Vós tenho suportado afrontas, / cobrindo-se meu rosto de confusão. / Tornei-me um estranho para os meus irmãos, / um desconhecido
para a minha família. / Devorou-me o zelo pela vossa casa / e recaíram
sobre mim os insultos contra Vós.
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2. A Vós, Senhor, elevo a minha súplica, / no momento propício, meu
Deus. / Pela vossa grande bondade, respondei-me, / em prova da vossa
salvação. / Tirai-me do lamaçal, para que não me afunde, / livrai-me
dos que me odeiam e do abismo das águas.
3. Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, / buscai o Senhor e o vosso coração
se reanimará. / O Senhor ouve os pobres / e não despreza os cativos. /
Louvem-n’O o céu e a terra, / os mares e quanto neles se move.

7. A MISSÃO
Ao longo desta semana, vamos preparar o próximo encontro deste
Círculo Bíblico com muito carinho. Façamos um encontro bem animado,
dividindo as tarefas entre todos e todas. E cada um procure trazer um
convidado (a).

8. ORAÇÃO FINAL
Orações espontâneas dos participantes do grupo. Após cada intenção:

- Rezemos.
T. Senhor, ouvi-nos.
Pai nosso... Ave-Maria...

9. CANTO FINAL
1. Ó Pai, somos nós o povo eleito / que Cristo veio reunir (2x). / Pra viver
da sua vida, aleluia, / o Senhor nos enviou, aleluia!
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"TU ÉS O CRISTO, O FILHO
DE DEUS VIVO!"
Encontro 19 – De 22 a 28 de junho de 2020

Ambiente: Bíblia, vela acesa, crucifixo e a imagem do padroeiro do grupo.

1. ORAÇÃO
Oração ao Espírito Santo.

2. CANTO INICIAL – ALÔ, BOM DIA!
REFRÃO: Alô, bom dia! / Como vai você? / Um olhar bem amigo, /
um alegre sorriso / e um aperto de mão. / E a gente sem saber como
e porque / se sente feliz e sai a cantar a alegre canção.
1. Saber dar um bom dia cheio de bondade, / dizer bom dia com sinceridade. / É dar sempre o melhor do nosso coração, / alô, bom dia irmão!
2. Bom dia nada custa ao nosso coração / e é bom fazer feliz o nosso irmão.
/ Por Deus se deve amar, / amar sem distinção, / alô, bom dia irmão.

3. A VIDA
O Papa Francisco completou recentemente sete anos de pontificado.
Nesses sete anos, ele cativou a muitos católicos e não católicos e passou
a ser uma das personalidades mundiais mais admiradas, pois guia pelo
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exemplo, pelo constante testemunho de humildade, misericórdia, despojamento, caridade, preocupação com os mais destituídos etc. Mas
existem pessoas que mantêm o Pontífice sob constante ataque, pelo
medo da perda de privilégios e de mecanismos de controle. Essas pessoas conservadoras se acham superiores às demais, donas da verdade, à
semelhança dos fariseus, do tempo de Jesus.
1. Que atitudes concretas do Papa suscitaram sua admiração? Você reza
por ele com frequência?
2. Você conhece não católicos que admiram o Papa?

4. ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
REFRÃO: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. / E tudo
o mais vos será acrescentado, / aleluia, aleluia!
1. Não só de pão o homem viverá, / mas de toda palavra / que procede da
boca de Deus, / aleluia! Aleluia!

5. PALAVRA DE DEUS

Mt 16,13-19

Ler em voz alta, com calma e prestando bastante atenção. Reler quantas vezes
forem necessárias para o bom entendimento da mensagem do Evangelho.

1. Que motivo(s) de esperança esse trecho do Evangelho nos dá?
2. Fiel ao nome que adotou como Papa, Francisco está reconstruindo
a Igreja de Cristo, no perdão e na misericórdia. Nossos corações
endurecidos pela “globalização da indiferença” estão sendo convertidos pela aplicação da dinâmica VER – SENTIR COMPAIXÃO
– CUIDAR. O que temos realizado nesse caminho?
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6. LOUVOR

Sl 33 (34),2-9 (R.5)

REFRÃO: Provai e vede quão suave é o Senhor!
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre
em minha boca. / Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se alegrem!
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o
seu nome! / Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os
temores me livrou.
3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de
vergonha! / Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou
de toda angústia.

7. A MISSÃO
Todos os batizados e batizadas dividem entre si a responsabilidade de
serem Igreja no mundo. Às vezes, nós católicos, falamos: “A Igreja deveria
fazer isso ou aquilo, a Igreja deveria ser assim ou assado...”, esquecendo-nos
de que nós somos a Igreja da qual falamos. Durante a semana, oremos,
pedindo a Deus as forças necessárias para sermos a Igreja que queremos!

8. ORAÇÃO FINAL
Intenções particulares.

Após cada intenção: Rezemos.
T. Senhor, escuta a nossa prece.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Salve Rainha.
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9. CANTO FINAL – A ALEGRIA ESTÁ NO
CORAÇÃO

1. A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus. / A verdadeira
paz só tem aquele que já conhece a Jesus. / O sentimento mais precioso que
vem de nosso Senhor / é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.(2x)
2. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, / aleluia, aleluia! (2x)
3. Ele é a rocha da minha salvação, / com Ele não há mais condenação. /
Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia! //
REFRÃO: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
4. O sentimento mais precioso / que vem de nosso Senhor / é o amor que
só tem quem já conhece a Jesus.

