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CIRCULO BÍBLICO  - 03  - MATEUS 4,1-11 
 

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Algumas pedras, que serão entregues aos participantes quando da chegada, 

um galho seco, a Palavra de Deus e, se conseguir, algumas flores do campo. Hoje vamos reviver com Jesus as 

tentações que podem distorcer o sentido da nossa vida e da nossa missão e aprender com ele a vencê-las. 
 

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: CÂNTICO INICIAL, 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 consigamos a vida eterna. Amém 
 

5. Buscando o texto MATEUS 4,1-11Ler  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? Quais foram as tentações de Jesus? Por que seriam tentações? Se Jesus 

cedesse às tentações, o que iria acontecer? Como isto iria influenciar suas relações com Deus e com a missão recebida 

no Batismo? E nós fazemos experiência de sermos tentados? Qual seria nossa maior tentação como discípulos/as de 

Jesus? A Campanha da Fraternidade que estamos vivendo nos ajuda a superar tudo isso? Como? (Cada participante 
deposita aos pés da Bíblia a pedra que recebeu na chegada e fala numa palavra a tentação que enfrenta o/a 

discípulo/a de Jesus) 
 

6. AJUDA PARA A COMPARTILHAR 

O diabo, que no evangelho de Mateus aparece somente neste episódio, não se apresenta como um inimigo de Jesus. 

Aproximou-se como “sedutor”. Não contrasta, mas induz Jesus a fundar a missão sobre a força do poder, segundo 

uma lógica toda humana, do mundo e não sobre uma vida inteiramente doada até a morte. Satanás pretende de Jesus 

coisas muito”católicas”: fazer milagres, exercer o poder religioso, exibir-se como Filho de Deus; Hoje também, Igreja 

como um todo e cristãos individualmente, é cativada pelas mesmas seduções. A sedução não nega a verdade – Jesus 

é Filho de Deus – mas a deforma até dar-lhe características de poder: sobre as coisas (pedras) sobre Deus (a proteção), 

sobre as pessoas (o reino). As tentações mostram onde está enraizado o meu coração. Mostram o quanto são profundas 

as minhas raízes. O coração de Jesus estava enraizado em Deus. E pelas respostas de Jesus descobrimos o sentido da 

fé: colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar; entregar-se como filhos à vontade do Pai; desmascarar os ídolos. A 

Campanha da Fraternidade nos dá uma síntese do sentido da nossa vida: dom e serviço 
 

7. Compreender o Texto 

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

fé. Permaneçamos alguns instantes em silêncio. Vamos perceber 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 a dar frutos com uma missão para 

a semana. Que vou fazer de concreto para viver a Palavra de Mateus 4, 1-11?Por exemplo: nesta semana vou viver 

minha vida como dom recebido a ser partilhado com os irmãos, cuidando deles. 
 

9. 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,tem piedade de nós.  Amém! 
 

10. AVISOS: - eventuais comunicações da comunidade e/ou da paróquia 

- LUGAR E DATA O PRÓXIMO CIRCULO BÍBLICO. 
 


