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CIRCULO BÍBLICO - 0 

 
 

1 - PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: o pôster de um rosto humano, o catecismo,  uma coroa ou sementes no chão. 
 

2- ACOLHIDA DOS PARTICIPANTES:  Todos são bem-vindos, estamos reunidos no nome de Deus. Vamos apresentar as 

pessoas que estão aqui. 
 

3.- ORAÇÃO INICIAL: cântico inicial, Invocação ao Espírito Santo 
 

4.- ENTRONIZAÇÃO DA PALAVRA 

Oração de abertura da Palavra Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua 

Santa Palavra!Que eu Te conheça e faça com que te conheçam; Te ame e faça com que te amem; Te sirva e  faça com te 

sirvam; Te louve e faça com que sejas louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores 

se convertam, os justos perseverem na graça e todos nós consigamos a vida eterna. Amém 
 

5.- BUSCANDO O EVANGELISTA MATEUS. 

a) Introdução 

Somos frequentemente convidados a ler a Bíblia. Nela encontraremos  uma fonte de renovação e paz interior para si e 

projetá-la para aqueles que nos rodeiam.Precisamos conhecer Jesus melhor, conhecer sua vida e seus ensinamentos. Para 

trabalhar nisso, precisamos motivar a leitura pessoal e comunitária. O fundamental é ensinar a ler a Palavra até descobrir 

o que Deus deseja nos transmitir, a importância de interpretar a realidade, a capacidade transformadora da Palavra. 

Portanto, seja claro sobre a mensagem, a tarefa é como respondemos à Palavra de Deus. A perseverança no exercício 

transformará nossa vida, a dos outros e do mundo. Aprenderemos  que Deus se revela aos limpos de coração e aos humildes 

dispostos a aceitar sua Palavra e viver seus ensinamentos, com o compromisso de compartilhá-los com outras pessoas. 

Compromisso, a ser testemunhado de maneira convincente e coerente, tomando consciência da capacidade, transformando-

se em ações e modos de pensar e mudando atitudes nas reuniões pessoais, interpretando a realidade e a Palavra pela ação 

do Espírito Santo. 
 

b) Compartilhar para dialogar com as pessoas. 

1.- O que é o "evangelho"?  (esperar a resposta das pessoas presentes). 

"Evangelho", "evangelizar..." são palavras repetidas com frequência. Fala-se em "viver o evangelho"... 

Origem da palavra Evangelho.  Em grego, a palavra evangelho significa Boas Novas. Esta palavra não foi inventada pelos 

cristãos, bem, muito antes deles, gregos, romanos e judeus a usaram para se referir a eventos que eram boas notícias para 

eles 

2.- O que são os evangelhos?Os Evangelhos são histórias escritas que preservam a Boa Nova na forma de narração.  

3.-Que sabemos de Mateus ?  Mc 2,14. 4.- Ele era filho de quem? - Mateus tinha sido o que? (Mt 9, 9-13). Qual é 

função de um coletor de impostos, na atualidade temos coletores de imposto? Que pensamos dos coletores do 

imposto hoje?  

Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu conforme os Evangelhos de Marcos (2,14) e Lucas (5, 27). Antes de 

ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu, durante a dominação romana. Por 

ordem de Herodes Antipas, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia, na Palestina.Ele 

seria um escriba judeu convertido ao cristianismo, conhecia muito bem a Bíblia hebraica e todas as tradições judaicas, mas 

também a língua e a cultura gregas. foi um dos doze apóstolos de Cristo.  

Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa “Deus está conosco”. 

Mateus é simbolizado pelo rosto humano (colocar o pôster de um rosto humano ), é assim simbolizado porque o 

Evangelho começa com a genealogia de Jesus (Mt 1,1). 

Mateus é mais um catequista (coloca  o catecismo ), que explica a mensagem ordenando seus elementos para que possa 

ser melhor compreendida e retida na mente e no coração.Sua mensagem central é o Reino (colocamos uma coroa ou 

sementes no chão). Ele se preocupa em demonstrar que Jesus é o Messias descendente de Abraão e Davi. Nele se cumprem 

as Escrituras, Israel é renovado e o Reino de Deus é inaugurado. 
 

6 -ORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA PALAVRA. 

Jesus Mestre, vós dissestes que a vida eterna consiste em conhecer a vós e ao Pai,derramai sobre nós, a abundância do 

Espírito Santo. Que ele nos ilumine, guie e fortaleça no vosso seguimento, porque sois o caminho para o Pai. 

Fazei-nos crescer no vosso amor, para que sejamos, como o apóstolo Paulo testemunhas vivas do vosso Evangelho. 

Com Maria, Mãe, Mestra e Rainha dos Apóstolos, guardaremos a vossa Palavra, meditando-a em nosso coração. 

Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, tende piedade de nós. Amém. 
 

AVISOS: - Comunicações da comunidade e/ou da paróquia; LUGAR E dO PRÓXIMO CIRCULO BÍBLICO: 

7 – DESPEDIDA FRATERNA 


