
COMISSÃO DIOCESANA DE ANIMAÇÃO BÍBLICA 
 

  

 
             PREPARAÇAO DOS COORDENADORES DOS CIRCULOS BIBLICOS (06 de maio) 

 

1- O Padre ou outra pessoa que irá aprofundar os Círculos Bíblicos do mês de maio, deverá ver quem 

prepara o ambiente. Como para os Círculos com os grupos, é muito importante que o ambiente para o 

dia de formação com as coordenadoras (es) seja bem preparado, pois as pessoas vão chegando e 

observando o espaço sagrado e já vão se sintonizando com os Círculos que irão preparar para seu 

grupo. 

Seja preparado com muita criatividade, podendo esbanjar os símbolos sugeridos nos Círculos Bíblicos. 
 

2- Quem coordena faz uma acolhida calorosa a quem vai chegando. É bom que tenha uma pessoa ou um 

grupo animando, com cantos que poderão ser disponibilizados para levarem para seus grupos. Cantos 

alegres e que tenham a ver com os Círculos Bíblicos. 
 

3- Oração: Um canto conhecido 

Oração para pedir os dons do Espírito Santo: Ó Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho, derramado em 

nossos corações, renovai-nos com vossos dons. 

Vinde Espírito Santo, para que possamos ser dirigidas (os) por Vós na busca das coisas de Deus. 

Dai-nos o Dom da Sabedoria, para que penetremos nas profundezas de vossa Revelação. 

Dai-nos o Dom do Entendimento, para que sejamos iluminadas (os), guiadas (os) em nossas 

decisões. 

Dai-nos o Dom do Conselho, para que encontremos força constante nas dificuldades. 

Dai-nos o Dom da Fortaleza, para que conheçamos os caminhos e as ações de Deus em nossa vida. 

Dai-nos o Dom da Ciência, para que sempre nos dirijamos a Deus com confiança filial. 

Dai-nos o Dom da Piedade, para que vençamos o mal, fazendo o bem. 

Dai-nos o Dom do Temor de Deus!  

Ó Espírito Santo, concedei-nos, com o auxílio de vossos dons, dar glória ao Deus Uno e Trino, agora e 

sempre. Amém. 
 

4- Quem coordena deve aprofundar com o grupo os 3 Círculos do mês.  

Deverá fazê-lo de forma clara, dinâmica para ajudar as (os) coordenadoras a compreenderem bem, 

para desenvolver bem no seu grupo. 

Pode ser realizado de forma bem dinâmica!  

Por exemplo: formar 3 pequenos grupos; cada grupo desenvolver um CB e apresentar no grupão. 
 

- Mt 5,1-20.  

- Mt 28-16-20. 

- Mt 12,33-37. 
 

5- Ter espaço para perguntas, esclarecimento de dúvidas. 

 

6- É IMPORTANTE LEMBRAR SEMPRE ÀS COORDENADORAS (ES), AS SUGESTÕES 

PRÁTICAS PARA QUEM COORDENA: 

- Acolhida de todos, sem diferenças de estudo, de classe social, de bolso. 

- Pontualidade: No começo e no fim. Possivelmente começar e terminar na hora marcada. 

- Na duração: normalmente não superar uma hora.  

-  Positividade diante da Palavra de Deus. 

- Orientar as reflexões para que não tomem um viés negativo, frustrante 

- Orientar para que não se fale de situações particulares ou de pessoas, ainda menos se ausentes. 

- Cuidado para que o maior número de participantes (se for possível todos) possam participar. Se num 

encontro falaram só algumas pessoas, no sucessivo seja dada a palavra a quem não teve a possibilidade 

de falar. 

- Favorecer o mais possível a compreensão das pessoas que não sabem ler e escrever, envolvendo-as 

de outras formas. 

- O número das pessoas não seja o critério para a realização do círculo bíblico; “onde dois ou mais 

estiverem eu estarei”. 
 

7- Oração de encerramento preparada por quem está coordenando ou por um grupo. 
 

8- Recomendações práticas, despedida. 


