
                                                                                                             DIOCESE DE GRAJAÚ-MA /2020 

  

 

SUGESTÕES PARA A REUNIÃO COM OS COORDENADORES DOS CÍRCULOS BÍBLICOS 

 

 
OBS.: Onde a paróquia for organizada em setores, seria interessante fazer esta reunião nos setores com o envolvimento 

direto dos membros do COMIPA. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A leitura da Palavra de Deus em forma comunitária. Ligar a Palavra e a Vida. 

Breve explicação de que é o circulo Bíblico e como será o esquema da realização dos encontros; 

CONTEÚDO:Os subsídios irão abordar o Evangelho de Mateus, harmonizando, na medida do possível, os 

textos com os tempos fortes da liturgia e eventuais campanhas da CNBB. 

SUGESTÕES PRÁTICAS: 

1- que seja o mesmo dia para todas as comunidades e paróquias da Diocese: quarta-feira. 

A princípio, nesses dias não deveria haver celebração ou reuniões de Conselhos, Pastorais, 

movimentos e serviços. 

2- quea primeira quarta-feira do mês seja dedicada aos coordenadoresde cada círculo bíblico, 

ocasião em que serão apresentados e comentados os círculos bíblicos do mês;  

3- os textos de cada mês sejam enviados via e-mail aos párocos e aos Vigários Forânicosaté o dia 27 

do mês anterior para que haja tempo para multiplicar os subsídios;  

4- a responsabilidade direta da entrega, do acompanhamento, da formação é em primeiro lugar de 

cada pároco; 

 

2. ESQUEMA GERAL DO CÍRCULO BÍBLICO 

1- Preparação do ambiente, de acordo com as sugestões 

2- Acolhida dos participantes, com particular atenção a quem participa pela primeira vez 

3- Oração Inicial: cântico inicial,  invocação ao Espírito Santo 

a. Entronização da Palavra e  Oração de abertura da Palavra 

4- Encontrar o texto. Aguardar que todos o tenham encontrado. 

5- Compreender o texto:   

a. ler mais de uma vez devagar e com calma para que todo mundo escute  e compreenda.  

b. Deixar o texto falar:  

i. O que diz o texto  hoje para mim? 

ii. O que diz o texto para a minha comunidade? 

iii. O que o texto diz  sobre a nossa realidade? 

6- Perceber no texto o grande Amor de Deus para mim. 

7- Qual é a minha resposta ao Amor de Deus que me  Ama? 

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

9- Qual é minha missão nesta semana? 

10- Oração do encerramento da Palavra. 

11- Cântico final 

12- Coisas práticas: 

a. Eventuais avisos da Paróquia 

b. Marcar o lugar do próximo encontro 

c. Informações várias 

13- Despedida fraterna 
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3. SUGESTÕES E ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA QUEM COORDENA: 

1- Acolhida de todos, sem diferenças de estudo, de classe social, de bolso. 

2- Pontualidade:  

a. No começo e no fim. Possivelmente começar e terminar na hora marcada 

b. Na duração: normalmente não superar uma hora.  

3- Positividade diante da Palavra de Deus. 

a. Orientar as reflexões para que não tomem um viés negativo, frustrante 

b. Orientar para que não se fale de situações particulares ou de pessoas, ainda menos se 

ausentes. 

4- Cuidado para que o maior número de participantes (se for possível todos) possam participar. Se num 

encontro falaram só algumas pessoas, no sucessivo seja dada a palavra a quem não teve a 

possibilidade de falar. 

5- Favorecer o mais possível a compreensão das pessoas que não sabem ler e escrever, envolvendo-as 

de outras formas. 

6- O número das pessoas não seja o critério para a realização do círculo bíblico; “onde dois ou mais 

estiverem eu estarei”. 

Seria desejável que progressivamente o texto da Palavra de Deus viesse de uma edição comum. 

 

4.APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SUBSÍDIOS 

 

 


