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CIRCULO BIBLICO N° 9   MATEUS 5,1-20 

 

1 - PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Se possível, arrumar as cadeiras em círculo. Estender uma toalha no chão e colocar a 

bíblia, vela, um vasinho de flor, as bem aventuranças escritas: “felizes os pobres no espírito; Felizes os que choram; Felizes 

os mansos; Felizes os que têm fome e sede de justiça; Felizes os misericordiosos; Felizes os puros de coração; Felizes os 

que promovem a paz; Felizes os perseguidos por causa da justiça”; Felizes vocês participantes dos Círculos Bíblico. 

Hoje vamos refletir, meditar, partilhar as bem aventuranças. Num instante, em silêncio, observemos esse espaço sagrado que 

nos ajuda a acolher a Palavra. 
 

2- ACOLHIDA DOS (AS) PARTICIPANTES. Pode ser feita por uma pessoa da casa ou pelo (a) dirigente, de maneira 

especial quem está vindo pela primeira vez (pedir que se apresentem). 
 

3- ORAÇÃO INICIAL: Canto escolhido previamente, Invocação ao Espírito Santo. 
 

4- ENTRONIZAÇÃO DA PALAVRA: Alguém apresenta a bíblia e pode passá-la de mão em mão. 

Oração de acolhida da Palavra (pode ser rezada por todos (as). 

Abri, ó Pai, meu coração à vossa Palavra, Que seja para mim Caminho, Verdade e Vida.  Que a sua luz ilumine minha vida; 

Que nela encontre coragem, esperança e aprenda a amar. Aumentai minha fé para que viva mais intensamente a vida E busque 

vos conhecer e a vosso Filho que nos enviastes. Amém. 
 

5- BUSCANDO O TEXTO - MATEUS 5,1-20. Esperar quem tem a bíblia achar o texto. 

Alguém lê pausadamente para que todas as pessoas acompanhem. Ler mais de uma vez para que a Palavra passe pelos ouvidos 

e penetre o coração. Fazer um instante de silêncio para deixar a Palavra ecoar em nossa vida.  

Para compartilhar (é importante que todas as pessoas falem) O que diz o texto? O que diz o texto para mim, para nosso grupo e 

comunidade? O que Jesus está nos dizendo com as bem aventuranças, com os símbolos do sal e da luz? Que nossa justiça deve 

superar a dos doutores da lei e dos fariseus? Quem são hoje os doutores da lei e os fariseus que nos impõem leis e nos cobram, 

mas eles mesmos não as praticam? 
 

6- AJUDA PARA PARTILHAR:  

Tem alguma bem aventurança que eu vivo de maneira especial? Entendendo as bem aventuranças: “Bem-aventurados os 

pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus”.  Pobre de espírito é aquele que tem o espírito vazio de si próprio, a 

ponto de reconhecer sua pequenez e pedir humildemente que Deus ocupe esse vazio do seu espírito. Não importa se a pessoa é 

rica ou pobre de dinheiro, de bens materiais. ” Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados”. Só se aflige quem se 

importa, quem se preocupa. Com quem você se importa? ”Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra”. Possuir 

a terra não destruí-la, depreda-la, é cuidar, zelar para que seja direito de todas as pessoas.  

Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados”. O que é justiça para mim, para nós? Sou justo 

(a) em minhas atitudes e palavras? Luto pela justiça em minha comunidade, no Brasil, no mundo? “Bem Aventurados os 

misericordiosos” A misericórdia é a força do nosso coração. Como vivo a misericórdia em minha vida, na minha família? No 

meu trabalho? Na minha comunidade? Sou capaz de respeitar e acolher os diferentes modos de pensar? “Bem Aventurados os 

puros de coração” (…). O nosso coração cresce em sinceridade e retidão para com os outros? Cultivamos um coração 

simples? Temos consciência que somos templos do Espírito Santo. “Bem Aventurados os pacíficos (…)”.  Os nossos valores 

éticos constituem uma afirmação evangélica contra as normas de uma sociedade desprovida do Deus de Amor. A Paz esteja 

convosco: disse-nos Jesus. Assim, ela é um dom de Deus. Somos construtores da paz? “Bem Aventurados os que sofrem 

perseguição (…)”.  Quem é discípulo de Jesus sofre ataques e perseguições, porque é defensor da justiça. Como ontem, assim 

hoje são perseguidos os que assumem o seguimento de Jesus Cristo. Você é perseguido por causa de seu testemunho de 

discípulo missionário?  

Jesus nos envia também para sermos sal e luz do mundo, praticando a justiça e contribuindo para que ela aconteça em nossa 

sociedade. 
 

8- COMPREENDENDO O TEXTO 

Para compreendermos bem o texto e levá-lo para nossa vivência, vamos ler de novo. A Palavra de Deus deve ser degustada, 

saboreada, guardado no coração. Que a partilha das Bem-Aventuranças contribua para nossa vivência de vida cristã e de uma 

comunidade de amor.  
 

9- MISSÃO DA SEMANA: Durante essa semana vamos arrumar um tempinho para reler novamente o texto - Mt 5,1-20 

individualmente ou em família. Será ótimo!  
 

10- Oração pedindo ao Senhor ajuda para guardar sua Palavra (pode ser rezada juntos (as): 

Senhor Deus, meu desejo sincero é guardar vossa Palavra no meu coração. Desejo viver as bem aventuranças, ser sal e luz no 

mundo para que todas as pessoas experimentem o quanto é bom viver com o Senhor e também, praticar tudo aquilo que vossa 

lei ordena e obedecer vossos mandamentos, para que eu viva em paz diante de vossa presença. Amém.  
 

11- Comunicados:  Acontecimentos importantes na comunidade e ou na paróquia. Combinar o local do Círculo Nº 10 

Pedir para cada um (a) trazer uma foto sua. 
 

12- Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! 

- Despedida: Que todos se abracem. 


