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CÍRCULO BIBLICO N° 06 MATEUS 28, 1-10 
 

 

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Flores, ramos verdes ou planta em vaso, uma vela maior representando Cristo 

Ressuscitado e, se possível, velas para os participantes. Estamos em plena Páscoa. Uma festa tão grande que a Igreja a 

celebra durante oito dias. Hoje iremos reviver experiência que as mulheres fizeram na manhã de Páscoa. Experiência da 

Ressurreição de Jesus e do encontro com Ele.  
 

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 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 28, 1-10 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? O que representa a Ressurreição de Jesus na minha vida? Há um sinal da presença de 

Jesus que atrai meu coração, como o sepulcro atraiu as mulheres? Qual foi a atitude das mulheres diante do anúncio do 

anjo? Qual pode ser a minha atitude diante da Ressurreição de Jesus? Jesus vai ao encontro das mulheres que foram 

procurá-lo e antes de tudo as exorta: “Alegrem-se”, “Não tenham medo”; e em seguida lhes dá a missão de ir dizer aos 

discípulos onde poderão vê-lo ressuscitado: na Galileia. O que me alegra e o que me dá medo na minha vida? E na minha 

vivência da fé? O que significa para mim “voltar à Galileia”? 
 

6. AJUDA PARA A COMPARTILHAR 
Jesus Ressuscitou! É o grande anúncio e o fundamento de nossa fé (1Cor 15). Nesta passagem, Mateus nos fala da 

Ressurreição de Jesus a partir da experiência de duas mulheres. Maria Madalena é muito conhecida. A outra Maria é 

provavelmente a mãe de Tiago e de José, da qual se fala em Mt 27,56. Estas duas mulheres, no momento da sepultura de 

Jesus, estavam perto do sepulcro (Mt 27,61). Elas não pensam na unção do corpo de Jesus, elas vão visitar o sepulcro para 

ficar com Jesus, que acreditam estar morto. Mas o sepulcro está vazio. Um anjo convida as mulheres a não terem medo. E 

dá o anúncio: vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui ressuscitou. É o anúncio da Ressurreição. O 

anúncio cristão começa por estas mulheres, não como o final de uma aventura, mas como o início de uma nova história. E 

as mulheres se fazem apóstolas dos Apóstolos. Também o Ressuscitado vai ao encontro delas e as mulheres fazem o gesto 

da fé que é sempre gesto de amor: abraçam-lhe os pés e o adoram. O Ressuscitado renova o mandato do anúncio. Páscoa 

está toda aqui: um encontro de amor que surpreende e faz recomeçar tudo de um jeito novo. Jesus está vivo!  Não 

reanimado, não vivo em nossos pensamentos, não! Vive e está conosco para sempre. A morte, toda morte (a física, a 

espiritual, a da alma e a da esperança e da alegria) já foi derrotada. 
 

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: 

Que vou fazer de concreto para viver a Palavra de Mateus 28, 1-10? Por exemplo: nesta semana, procuro recortar um 

tempo no meu dia, na minha semana, para encontrar o Senhor Ressuscitado na oração. Procuro transmitir aos outros a 

alegria que vem desse encontro. (Neste momento, cada participante acende sua vela diretamente na vela maior, que 

representa Jesus Ressuscitado e, de velas acesas, prontos para levar a luz e a alegria do Ressuscitado, rezam a oração 

de encerramento da Palavra). 
 

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 CÍRCULO BÍBLICO. 


