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CÍRCULO BIBLICO N° 8 MATEUS 4, 18-22 
 

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

Ressuscitado O evangelho nos apresenta hoje o chamado dos primeiros discípulos. Jesus continua passando em nossas 

vidas e convidando-nos a segui-lo como pescadores de humanidade 
 

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 4, 18-22 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? Por que será que Jesus chamou aqueles pescadores? Para você, o fato de serem 

irmãos significa algo? O que? Já percebi o chamado de Jesus na minha vida? Pode partilhar com o grupo? Concretamente, 

o que significa “seguir Jesus”? Como ser pescadores/as de homens hoje?  Enredar ou fazer rede?  
 

6. AJUDA PARA A COMPARTILHAR 

O evangelista nos apresenta em maneira muito informal o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. “Jesus andava à 

beira do mar”. Jesus não vai em busca de pessoas particularmente aptas para a missão, mas pessoas comuns, 

trabalhadoras. É interessante observar que o chamado não acontece no templo ou em algum lugar religioso e sagrado, mas 

no dia a dia de um trabalho humilde: “estavam jogando as redes, pois eram pescadores”. Jesus, ao chamar os primeiros 

discípulos, dirige-se a eles no plano concreto de sua humanidade. “Viu dois irmãos”. Esta será a característica da 

comunidade que Jesus quer instituir: uma comunidade de irmãos e irmãs. A fraternidade deverá ser a identidade, a marca 

própria de quem quer seguir a Jesus. “Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens”. Antes de ser “pescador/a” 

de homens é necessário “seguir” o Senhor. Seguimento que não deve ser confundido com o simples “acompanhar” Jesus. 

Seguir Jesus não é apenas obedecer-lhe, aceitá-lo como leader, mas aceitá-lo como norma de comportamento, de vida. 

Sem o seguimento de Jesus, em lugar de comunicar vida, comunicamos a nós mesmos, comunicamos... morte. Os 

pescadores pescam normalmente de noite e, ao voltar, ajeitam, limpam e consertam as redes. (Sabemos que o mar, no 

mundo hebraico é considerado o lugar do mal. Os hebreus são homens de terra, agricultores ou pastores. O mar se 

entrepõe à vida, à luz, é profundo, infido, perigoso e misterioso. Pescar os homens significa arrancá-los do mal e da 

morte. Jesus quer que todo irmão ou irmã em dificuldade seja arrancado do mal, da droga, das paixões desordenadas, do 

caráter agressivo e iroso, do desespero, do sentido de inutilidade. Significa pescar a humanidade de cada pessoa, que está 

afundando no mar da vida). Os pescadores possuem por necessidade profissional aquelas qualidades necessárias para 

serem bons "pescadores de homens": o pescador deve ter paciência, perseverança, coragem, noção exata do momento 

correto, adequar a isca ao tipo de peixe. O bom pescador deve manter-se oculto. São as qualidades que devemos cultivar, 

se quisermos ser “bons pescadores de homens”. Não precisamos “nos mostrar”. Os homens devem poder “fixar os olhos 

em Jesus”. 
 

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 4, 18-22? Procuro “seguir Jesus” com 

a prática da vida, “pescando” com amor a humanidade sofrida dos irmãos e irmãs que me cercam. 

 

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. 

http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/61F.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1AS.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/RS.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/G3U.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/6S.HTM

