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CIRCULO BÍBLICO  - 04  - MATEUS 13, 24-30 
 

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Algumas sementes  num prato ( feijão, fava, grãos de arroz) um maço de 

ervas daninhas, pedacinhos de papel e caneta. Hoje Jesus nos fala da presença do bem e do mal em nossas 

comunidades, (humana, civil, social, eclesial) e nos sugere a postura adequada, na ótica de Deus.  
 

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 consigamos a vida eterna. Amém 
 

5. Buscando o texto MATEUS 13, 24-30Ler  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?Será que também na nossa comunidade o bom grão e o joio crescem 

juntos? Concretamente, em nossa comunidade, o que seria o bom grão? E o que seria o joio?(Alguém escreve nos 
papeis o que é bom grão e o que é joio hoje e coloca junto com as sementes ou com as ervas daninhas) Que 

consequências eles têm para a nossa vida? Olhando no espelho da parábola, com quem me pareço mais: com os 

operários que querem arrancar o joio? Com o dono do campo? A nossas comunidade é feita de “perfeitos”, em que 

não há lugar para os fracos, os pecadores? Pode ser uma comunidade de “perdoados”, em que há lugar para todos e 

cujo coração é conhecido somente por Deus? 
 

6. AJUDA PARA A COMPARTILHAR 

Esta passagem de Mateus nos fala de bom grão e de joio. Seja na sociedade, como nas comunidades e na nossa vida 

familiar e pessoal convivem qualidades boas e incoerências, limitações e erros. Nas comunidades se reúnem pessoas 

de diversas origens, cada uma com sua própria história, com sua vivência, sua opinião, suas aspirações, suas 

diferenças. Há pessoas que não sabem conviver com as diferenças. Pensam que só elas têm razão e os outros erram. 

Todos nós gostaríamos de não ser frágeis, mas bom grão! Como gostaríamos de não ter que lidar com a parte escura 

de nós! E, no fundo, nós também pensamos como os servos da parábola: arranquemos as ervas daninhas!Mas o Dono 

é sábio, não tem a ansiedade de perfeição espiritual que nós temos. Gostaríamos de ser santos e justos, Deus nos pede 

que sejamos filhos e filhas pacientes  com as nossas limitações e com a nossa obscuridade que nunca deve ser 

favorecida, mas acolhida e transfigurada. Cresçamos na humildade, pensemos em regar o grão. É Deus que vai julgar, 

a partir do fruto que produziremos e não das palavras que dissermos.É necessário sim fazer uma escolha clara pela 

justiça do Reino e ao mesmo tempo, junto com a luta pela justiça, ter paciência e aprender a viver e dialogar com as 

diferenças e as contradições. A paciência é a arte de esperar, de ter esperança. 
 

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 dar frutos com uma missão para a 

semana. Que vou fazer de concreto para viver a Palavra de Mateus  13, 24-30?Por exemplo: nesta semana vou ver o 

lado positivo das pessoas, procuro dialogar com todos, sendo a mim mesmo, o mais possível bom grão 
 

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. 


