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CIRCULO BIBLICO N° 11   MATEUS 12,33-37 

 

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Preparar bem o ambiente ajuda as pessoas, ao chegarem, entrar em sintonia 

com a Palavra. Colocar: Bíblia, vela, um galho verde e um seco, papel e pince. O Evangelho que vamos aprofundar 

hoje nos fala de frutos bons e ruins. Vamos ver quais frutos bons nós produzimos em nossa vida pessoal e 

comunitária e quais frutos bons ainda precisamos produzir. As pessoas falam, alguém escreve e coloca nos galhos. 
 

2. ACOLHIDA – Deve ser alegre, calorosa, especialmente ás pessoas que vêm a primeira vez. Essas devem se 

apresentar e dizerem porque vieram ao Círculo Bíblico, se foram convidadas por alguém. Pode fazer um canto de 

acolhida. 
 

3. ORAÇÃO – Canto conhecido do grupo. 

 Invocação ao Espírito Santo. 

 Cada pessoa, que quiser, pode dizer a data do seu batismo e fazer uma prece espontânea 
 

4. ENTRONIZAÇÃO DA PALAVRA – Alguém apresenta a Bíblia com dignidade e reverência.  

Pode ser acolhida com aplausos... 

Oração: Coloco-me, Senhor, em atitude de escuta à tua Palavra. Abra meus ouvidos e todo o meu ser para que a 

acolha no mais profundo de mim. Que, iluminadas (os) pela Palavra, possamos produzir frutos de amor, de justiça, 

de solidariedade. Amém. (pode ser rezada por todas (os). 
 

5. BUSCANDO O TEXTO – Mt 12,33-37 

Ler, ler, ler mais de uma vez para guardar a Palavra de Jesus (vamos sempre insistir na importância de ler o texto 

até compreender bem). 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 Jesus? Que frutos me comprometo em produzir? 

Percebemos nos evangelhos que Jesus achava as formas mais simples possíveis para ajudar seus ouvintes a 

entender sua mensagem. No texto que estamos refletindo Ele faz uma comparação muito simples. Quem de nós não 

sabe reconhecer os frutos de uma árvore? A partir da imagem dos frutos vamos avaliar nossas ações, nossas 

atitudes, nosso modo de viver.  

“Raça de víboras”; Jesus usa a mesma expressão que João Batista usava ao se dirigir aos seus inimigos, os fariseus 

e os saduceus, que sempre se julgavam sabedores da lei, mas exigiam dos outros o que eles próprios não 

praticavam. Tentavam fazer isso com o próprio Jesus. O tesouro a que Jesus se refere é o coração, sede dos desejos 

bons ou maus. Diante desse alerta de Jesus vamos avaliar nossas práticas.  
 

6. AJUDA PARA PARTILHAR  

Do nosso coração, sede das decisões, saem coisas boas ou ruins? Ajudo minha comunidade a produzir frutos bons 

ou só critico o que as pessoas fazem? Que peso tem minhas palavras na vida da comunidade? 

“No dia do julgamento, as pessoas prestarão contas de toda palavra falsa que tiverem dito. Porque por suas palavras 

você será declarado justo, e por suas palavras será condenado” (36b-37). Como esse afirmação de Jesus cai em meu 

coração? 
 

7. COMPREENDER O TEXTO - Vamos ler o texto de novo e vamos entender porque Jesus dava tanta 

importância às palavras. Os fariseus e os saduceus eram grupo que estavam sempre junto às multidões que ouviam 

Jesus, mas na verdade suas intenções, desejos do coração, não era ouvir, mas pegar Jesus fazendo alguma coisa que 

julgavam contra a lei para terem motivos de condená-Lo à morte. Jesus sabia disso, por isso os chamou de “raças 

de víboras.  Quando nos reunimos para refletir o Evangelho de Jesus é para buscarmos seus ensinamentos para 

colocar em prática na nossa vida.  
 

8. MISSÃO DA SEMANA - Vamos guardar essa Palavra de Jesus no nosso coração e assumirmos o compromisso 

de estarmos atentos (as) às nossas palavras e atitudes com relação ás pessoas com as quais convivemos no dia a dia 

e com a nossa comunidade. 
 

9. ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO – Senhor, mais uma vez, buscamos a luz da tua Palavra para iluminar 

nossa vida. Hoje vimos que precisamos estar atentos às palavras que pronunciamos, pois elas podem ferir, 

machucar ou aliar, curar. Ajuda-nos a guardar no tesouro do nosso coração somente coisas que edificam e 

constroem o bem. Assim seja! 
 

10. COMUNICADOS 

- Acontecimentos da comunidade, da paróquia 

- Combinar o local do próximo Círculo Bíblico. 

- Despedida 


