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CIRCULO BIBLICO N° 10   MATEUS 28,16-20 

 

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Se possível, colocar as cadeiras em círculo, estender uma toalha no chão, 

colocar a bíblia que pode estar com as cinco cores dos Continentes: Verde, vermelha, amarela, branca, azul, vela, 

uma vasilha com água, um vidrinho com óleo (pode ser colocado um pouco de perfume no óleo) e as fotos que 

trouxeram. 

Hoje vamos pensar que somos enviados (as) para fazer discípulos, discípulas de Jesus.  Vamos olhar nosso espaço 

sagrado, observar todos os sinais que fazem parte. Como me vejo, através da minha foto, no meio desses sinais? 

 

2. ACOLHIDA: Quem acolhe deseja boas vindas a todos (as), especialmente quem está vindo primeira vez. Pedir 

que essas pessoas se apresentem. 

 

3. ORAÇÃO PARA INICIAR: 

- Canto, de preferência que todos (as) saibam 

- Invocação ao Espírito Santo. 

 

4. ENTRONIZAÇÃO DA PALAVRA 

Oração para acolher a Palavra: Senhor, quero acolher tua Palavra! Abre meu ser à escuta. Preciso ouvir tua voz, 

pois me falas através das escrituras. Fui marcado (a) com o selo da Trindade e enviado (a) como discípulo (a) 

missionário (a). 

Quero sentir-me enviado (a), de novo! Unge-me com tua graça e caminha comigo. Amém. 

 

5. BUSCANDO O TEXTO – MATEUS 28,16-20: Ler, ler, ler mais de uma vez para guardar a Palavra de Jesus. É 

importante esperar que quem tem a bíblia ache o texto. 

O que o texto diz? O que o texto diz para mim, para a comunidade, para a Igreja? 

Que resposta vou dar a esse mandato de Jesus? 

 

6. AJUDA PARA COMPARTILHAR 

Aparecendo diante dos Seus discípulos, pela última vez depois ter ressuscitado, Jesus não se abalou quando viu que 

alguns ainda duvidavam. Ele conhecia a sua fraqueza humana, mas sabia também, que eles tinham um coração 

adorador e eram confiantes na Sua Palavra. Por isso, falou com autoridade para que eles continuassem aqui na terra 

a missão de formar discípulos dele e batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é nossa missão 

hoje! O Papa Francisco, sempre nos convoca a sermos Igreja em saída. 

Jesus nos envia com a autoridade que lhe foi dada pelo Pai. O que entendemos por autoridade de Jesus? É uma 

autoridade de dominação? O que achamos? Qual a segurança que Jesus nos dá para continuarmos sua missão? 

Você se sente enviado (a)? Somos enviados (as) como comunidade? 

 

7. PARA COMPREENDER O TEXTO: Vamos ler de novo o texto – Mt 28,16-20, prestando atenção nas 

atitudes dos discípulos, nas falas de Jesus, na segurança que ele nos dá ao nos enviar e peçamos que ele não nos 

deixe acomodados (as) diante da missão. 

 

8. MISSÃO DA SEMANA: Que vou fazer essa semana? Vou assumir o compromisso de visitar uma família e 

convidar para vir no próximo Círculo Bíblico?. 

 

9. Oração pedindo ao Senhor coragem para viver a sua Palavra e cumprir minha missão de discípulo (a) 

missionário (a). 

Senhor, coloco-me em tuas mãos, quero revisar minha vida de cristã, cristão batizado. Reveste-me de coragem, 

livra-me da timidez, do medo, das inseguranças. Confirma em meu coração a certeza que estás comigo e que sou 

apenas instrumento em tuas mãos. Amém. 

 

10. COMUNICADOS 

- Combinar o local do próximo Círculo Bíblico. 

- Quem souber o dia de seu batismo, trazer a data escrita para agradecermos a graça do nosso batismo. 

- Despedida.  


