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CIRCULO BÍBLICO  - 01  - (Mt 6,1-6.16.18) 
 

 

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: preparar, em lugar visível, uma vela, um terço e um prato vazio. Um desenho 

com duas mãos vazias, estendidas, uma mão aberta e uma fechada  Hoje vamos pensar sobre as nossas práticas da 

fé, como manifestamos nossa fé? Com que intenção? Neste encontro vamos antecipar o evangelho que iremos ouvir 

na próxima quarta-feira, dia em que começaremos a caminhada da quaresma. 

 

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

apresentar as pessoas que estão vindo pela primeira vez. 

 

3. ORAÇÃO INICIAL: a) CÂNTICO INICIAL:  b) Invocação ao Espírito Santo 

 

4. Entronização da Palavra 

a.- Oração 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 texto MATEUS 6,1-6.16.18. Ler mais de uma vez, devagar e com calma, para que todo mundo escute  

e compreenda. Deixemos  o texto falar: O que diz o texto  hoje para nós?O que diz o texto para a minha comunidade?O 

que o texto diz  sobre a nossa realidade? 

Jesus nos propõe a vivência das três expressões típicas da piedade judaica, A esmola, a oração e o jejum. 

Contudo corrige a tentação de fazer delas meras práticas exteriores para serem vistas pelos homens (Mt 

6,1); as raízes destas práticas estão no interior do ser humano chamado a ser como Cristo, o homem novo, 

profundamente marcado pela abertura ao próximo (esmola: algo dado por misericórdia, Mt 6,2-4), pela 

fome de Deus (oração, Mt 6,5-6) e pela consciência de suas limitações (jejum, Mt 6,16). 
Vamos ler Mt 5,16.  Haveria contradição? Devemos esconder nossas boas obras ou deixar que “os homens vejam”? 

 

6. AJUDA PARA A COMPARTILHAR 

Quando faz alguma boa ação você se preocupa em que todos saibam? As pessoas costumam elogiá-lo (a)? Como 

você se sente quando isso acontece? E quando não acontece? 

Em sua opinião, qual é o sentido da oração? E da esmola-partilha? Que significa “jejuar” em nosso contexto? Além 

do jejum dos alimentos, há outros tipos de jejum que podemos fazer? Quais? Vemos uma ligação entre a oração, a 

partilha com o necessitado e o jejum? Qual?Tem relação entre a “esmola-partilha” e a “justiça”? Qual? 

 

7. Compreender o Texto 

Agora vamos de novo ler o texto de Mateus. E então vamos compreender mais a importância de traduzir em prática 

a nossa fé. Permaneçamos alguns instantes em silêncio. Vamosperceber no texto o grande Amor de Deus por mim. 

Qual é a minha resposta ao Amor de Deus que me  Ama?Qual é a nossa resposta, como comunidade, ao Amor de 

Deus que nos Ama? 

8. A missão da semana: 

A Palavra de Deus chegou a nós, mas ela não pode retornar a Deus vazia, vamos dar frutos com uma missão para a 

semana. Que vou fazer de concreto para viver a Palavra de Mateus 6,1-6.16.18?   

 

9. Oração do encerramento da Palavra. Oração para depois de ler a Bíblia 

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, tem piedade de nós.  Amém 
 

10. AVISOS:   

- Eventuais comunicações da comunidade e/ou da paróquia 

- LUGAR E DATA O PRÓXIMO CIRCULO BÍBLICO 


