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CÍRCULO BIBLICO N° 07 MATEUS 28, 11-20  
 

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

Ressuscitado O evangelho nos apresenta hoje dois momentos: a reação do poder diante da ressurreição de Jesus e a dos 

apóstolos que vão ao encontro de Jesus e são por Ele enviados com a missão de fazer com que todos os povos se tronem 

discípulos e de ensinar tudo o que Ele ensinou. 
 

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, 11-20 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 você acha da mentira forjada e espalhada pelo “poder” da época? Por que 

será que negaram a realidade? Em sua opinião, acontece também nos nossos dias? Por que será que alguns apóstolos 

quando viram Jesus duvidaram? E eu, será que às vezes duvido? Em que situações? Por quê? Acredito que o Senhor me 

envia? O que eu sinto diante desse envio? O que seria hoje “fazer com que se tornem discípulos todos...”? E o que seria 

hoje “Ensinando tudo o que ordenei...”? O que foi que Ele nos ordenou? Como ensinar isso? Ele estará conosco todos os 

dias.  Já senti a presença de Cristo na minha existência cotidiana? Por meio de que realidades a senti? 
 

6. AJUDA PARA A COMPARTILHAR 

Os poderosos procuram negar a verdade que incomoda. Pagam para espalhar mentiras (as Fake News são antigas) Sempre 

há alguém que opõe os túmulos à ressurreição, morte à vida, mentiras à verdade. Cabe a nós que crentes e redimidos 

como testemunhas vivas da ressurreição. A Galileia é a terra desprezada, onde não há verdadeira fidelidade a Deus, 

porque nela habitam judeus misturados com pagãos, longe de Jerusalém e de sua lei. Foi lá que Jesus começou sua 

missão, e lá é que Jesus quer iniciar a missão da Igreja. Jesus deixa na terra o quase nada: onze homes temerosos e 

confusos, um pequeno núcleo de mulheres corajosas e fiéis que o seguiram por três anos. Não compreenderam muito mas 

muito o amaram e não o esquecerão. Os discípulos são onze. Falta um. Infelizmente a comunidade é uma realidade 

humana, é sempre imperfeita. O pecado e a traição podem estar também em quem é amigo de Jesus. São chamados 

discípulos, não são mestres, porque um só é o Mestre. Todavia são enviados a ensinar. Nas últimas palavras do evangelho 

de Mateus Jesus fala da autoridade que lhe foi dada na Páscoa. É precisamente essa autoridade que tranquiliza o medo, dá 

força à fraqueza, certeza à dúvida. Jesus fala de totalidade: “todos os povos, ...tudo o que eu ordenei, ...todos os dias”, 

dilatando a universalidade, a verdade e a história. Irão fazer discípulos primeiro batizando e depois ensinando. Primeiro 

oferecendo e recebendo o presente que Deus dá no batismo, depois iluminando-o com a consciência da vida ressuscitada. 

Fazer discípulos não de uma doutrina, mas na comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Fazer discípulos antes na 

experiência de ser “imersos” (batizados) no amor de Deus, depois na experiência da Palavra vivida. A história, todos os 

povos da terra, a experiência de Igreja, as relações humanas, tudo acontece na presença e pela presença de Jesus, que está 

conosco até o fim do mundo. 
 

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, 11-20? Procuro “ensinar” com a prática da vida o todo 

amor que Jesus com palavras e com gestos “ensinou” e “ordenou” (Jo 15,12). 

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. 


