CÍRCULOS BÍBLICOS 2022
Diocese da Campanha – MG
"O semeador saiu a semear" (Lc 8,5)

2º Encontro
O CAMINHO DE MARIA NOS LEVA A JESUS (RVM 11)
Santo Terço meditando as vocações
(2ª semana do mês de agosto)
Preparar o ambiente: Colocar uma vela, uma
imagem de Maria e algumas gravuras ou fotos que
representes as mais diversas vocações.
INTRODUÇÃO
Dir.: Vamos rezar este terço, uma parte do Rosário
de Nossa Senhora. É uma oração que foi sendo
construída ao longo dos tempos na Igreja sob o
sopro do Espírito Santo e amada por muitos santos.
Por que a Igreja incentiva a oração do terço?
Porque, nele, proclamamos ao mundo que Jesus é
nosso Senhor e Salvador, que Ele é o Caminho a
Verdade e a Vida, que somos salvos crendo e
vivendo os seus gestos de amor que nos revelam o
Pai. Algumas pessoas acreditam que o terço é uma
oração unicamente dirigida à Mãe de Deus. Na
verdade, não é assim. O terço tem um coração, que
é o próprio Jesus, o seu Evangelho. Acontece no
terço que, Maria Santíssima, acompanha-nos na
oração para melhor acolhermos os mistérios da
vida do Senhor que estão no Evangelho,
meditarmos sobre eles transforma a nossa vida e o
mundo. Sendo ela a mulher que guardava todas as
coisas em seu coração, possui junto de si as
recordações do Filho Amado e caminha com Ele,
sendo presença a todo momento. Como dizia o bom
Santo Antônio, “se Deus quis conhecer o mundo
pelo ventre de Maria, será pelo mesmo ventre que
o mundo conhecerá a Deus”. Vamos, pois,
juntamente com todas as vocações e na companhia
de Nossa Senhora, percorrer o caminho dos
mistérios da perfeita alegria!
- Canto inicial, sinal da cruz, oferecimento, credo,
Pai Nosso, 3 Ave-Marias...
1º MISTÉRIO: ANUNCIAÇÃO DO ANJO A
NOSSA SENHORA -Leitura: Lc 1, 26-27
Dir.: “Não tenhas medo”, foi dito a Maria e,
também, a José para a receber como esposa. O
mesmo diria Jesus, anos depois, aos apóstolos, e

diz-nos a nós, hoje. Deus tem uma missão para cada
um de nós, e convida-nos a arriscar apesar das
imperfeições, e a confiar nas nossas capacidades.
Neste mistério, rezemos em particular pelas
vocações sacerdotais para que não tenham medo de
arriscar a vida pelo Evangelho de Cristo.
2º MISTÉRIO: VISITAÇÃO DE NOSSA
SENHORA A SANTA ISABEL - Leitura: Lc 1,
39-42
Dir.: Maria revisita-nos hoje, fazendo ressoar o
belo “Magnificat”, um cântico de humildade e
alegria por servir ao Senhor e à humanidade.
Caminhar ao encontro do outro é o modo de ser do
cristão e da Igreja. Rezemos pelos que estão
afastados da dignidade humana, dos mais
fragilizados no corpo e na alma.
3º MISTÉRIO: NASCIMENTO DE JESUS NO
PRESÉPIO DE BELÉM - Leitura: Lc 2,1-7
Dir.: O nascimento de Jesus marca uma mudança
no tempo e na história da humanidade. Não
podemos ficar suspensos na terna contemplação
pastoril de Belém. Jesus renasce e vive em todo o
tempo e lugar, convidando-nos a renascer no Seu
Espírito, neste nosso tempo e no quotidiano da
vida. Rezemos pelas famílias para que façam de
cada lar um lugar de acolhimento da Sagrada
Família e da Luz dela emanada.
4º MISTÉRIO: APRESENTAÇÃO DO
MENINO JESUS NO TEMPLO -Leitura: Lc 2,
21-24
Dir.: Na apresentação do menino Jesus no Templo,
Simeão exulta e profetiza a contradição nas vidas
de Maria e Jesus. S. Paulo, aos Coríntios,
descreverá Cristo como “escândalo para os judeus
e loucura para os gentios”: a cruz era o motivo. É
certa a expressão: “Quem procura um Cristo sem
cruz, encontrará uma cruz sem Cristo”. Rezemos

para ganhar coragem de renunciar a nós mesmos,
tomar a cruz e seguir Jesus.
5º MISTÉRIO: ENCONTRO DO MENINO
JESUS
NO
TEMPLO,
ENTRE
OS
DOUTORES - Leitura: Lc 2, 41-47
Dir.: “Não sabíeis que devia estar em casa de meu
Pai?” Nesta resposta, após o reencontro no Templo,
Jesus começava a manifestar a sua relação filial
com Deus e a operar a transição do “Meu-Pai” para
o “Pai-Nosso”, a quem nos ensinaria a rezar como
filhos também. Rezemos pelos jovens que deixam
família e o seu meio, para ingressar no meio
cultural e espiritual dos seminários, à escuta dos
desígnios de Deus.
Todos: Salve Rainha...

ORAÇÃO
Todos: Senhor da Messe e Pastor do rebanho,
faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave
convite; “Vem e segue-me”! Derrama sobre nós
o Teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver
o caminho e generosidade para seguir sua voz.
Senhor, que a Messe não se perca por falta de
operários. Desperta nossas comunidades para a
Missão. Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na
vida consagrada e religiosa. Senhor, que o
Rebanho não se perca por falta de Pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e
ministros. Dá perseverança a nossos
seminaristas. Desperta o coração de nossos
jovens para o ministério pastoral em tua Igreja,
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chamanos-para o serviço de teu povo. Maria Mãe da
Igreja modelo dos servidores do Evangelho
ajuda-nos a responder, SIM. Amém!
(encerramento e canto final)

