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

3º Encontro
A ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
(3ª semana do mês de agosto)

Preparar o ambiente: Colocar uma mesa com a
imagem de Nossa Senhora, flores, uma vela, um
crucifixo e algumas fotos antigas e bem bonitas de
familiares que já faleceram.
1. Acolhida e invocação ao Espírito Santo.
Dir.: Irmãs e irmãos, é com grande alegria que hoje
nos reunimos para rezar.
Sintam-se todos
acolhidos. Vocês já sabem o nome de todos os
presentes? O Céu é o lugar da verdadeira
comunhão e nós estamos aqui, numa experiência de
comunhão, podemos dizer de Céu. Se alguém ainda
não se conhece, seria bom uma apresentação e
cumprimentos.
(Pode-se dar um tempo para a apresentação).
Agora que todos nós já nos acolhemos mutuamente
e estamos bem unidos, vamos iniciar nosso
encontro evocando a Santíssima Trindade,
cantando:
Canto: Em Nome do Pai, do Pai e do Filho, do
Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. 2x ... para
louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos
aqui, Senhor, a teu dispor. Para louvar e agradecer,
bendizer e adorar, e aclamar, Deus trino de amor.
Todos: Senhor, que o vosso amor esteja sobre
nós, assim como está em Vós a nossa esperança!
(Sl 32)
Dir.: O Papa Francisco nos convoca a sermos uma
Igreja que caminha bem unida. Unida na fé, na
esperança, na missão. Sempre contando com a ação
santificante do Espírito Santo, Espírito que também
nos envia a anunciarmos a Palavra de Deus.
Vamos, a uma só voz, rezar:
Todos: Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de
Vós, reunidos em vosso Nome. Nosso defensor,
vinde, ficai conosco; tomai posse do nosso
coração. Mostrai-nos o destino, caminhai
conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de
nós, pecadores, se cairmos na confusão! Não o
permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertainos da parcialidade. Senhor que dais a vida, em
Vós, a unidade; convosco, a verdade e a justiça;

em marcha até a vida sem ocaso, nós vos
suplicamos. Vós que soprais onde e como
desejais, a todos dando a possibilidade de
passar, com Jesus, ao Pai: nós vos adoramos,
agora e sempre. Amém.
2. Recordação da Vida.
Dir.: No nosso dia a dia muitas coisas acontecem.
E tudo podemos colocar diante de Deus, com
grande esperança. Trazer a vida para a
oração/celebração para podermos levar a fé/graça
para a vida. Vamos partilhar, fazendo memória de
nossa realidade. (motivar as pessoas a partilharem,
brevemente, suas experiências) Com Maria, a Mãe
de Jesus, seguimos fielmente a Nosso Senhor.
Cantando, supliquemos a presença maternal de
Nossa Senhora.
Canto:
1.Pelas estradas da vida, nunca sozinho
estás/Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem.
(2X)
2. Se pelo mundo os homens/Sem conhecer-se,
vão/Não negues nunca a tua mão/A quem te
encontrar.
3. Contextualizando a Palavra.
Dir.: A providência de Deus quis que hoje
estivéssemos aqui reunidos para meditarmos, na
leitura orante da Palavra de Deus, a missão de
Nossa Senhora, a que foi assunta ao Céu em corpo
e alma. No Evangelho ouviremos que Maria, a Mãe
de Jesus, sobe às montanhas da Judeia para ajudar
a Isabel e leva em seu ventre o menino Jesus. O
encontro de Maria e Isabel revela o misterioso
acontecimento: Deus misericordioso olha para o
seu povo e lhe dá a salvação. Maria canta a sua
alegria no Magnificat.
L1: O canto do Magnificat é a celebração alegre e
o resumo de toda a história da salvação que, por
Maria, na qual encontra seu acabamento, é
retomada e refeita em suas etapas remontando até

as origens. Essa história, que transforma situações
humanas, é conduzida por Deus, sem interrupção,
com o critério do Amor misericordioso, à exaltação
dos humildes e dos pobres.
4. Escutando a Palavra.
Dir.: Com o canto, acendamos em nosso coração o
desejo de viver de toda Palavra que sai da boca de
Deus.
Canto:
Eu vim para escutar.
Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
Eu gosto de escutar.
Eu quero entender melhor.
Texto Bíblico: Lc 1,39-56
5.Aprofundando a Palavra.
(Texto do Papa Francisco em 5 de agosto de 2013)
Dir.: Esta passagem do Evangelho nos sugere a
meditação sobre a esperança. A esperança é a
virtude daqueles que, experimentando o conflito, a
luta diária entre a vida e a morte, entre o bem e o
mal, creem na Ressurreição de Cristo, na vitória do
Amor.
L1: Escutamos o canto de Maria, o Magnificat: é o
cântico da esperança, é o cântico do Povo de Deus
no seu caminhar através da história. É o cântico de
muitos santos e santas, alguns conhecidos, outros –
muitíssimos – desconhecidos, mas bem conhecidos
por Deus: mães, pais, catequistas, missionários,
padres, irmãs, jovens, e também crianças, avôs e
avós; eles enfrentaram a luta da vida, levando no
coração esperança dos pequenos e dos humildes.
L2: Maria diz: “A minha alma engrandece ao
Senhor”. Hoje a Igreja também canta a mesma
coisa, e o canta em todas as partes do mundo. Esse
cântico é particularmente intenso onde o Corpo de
Cristo hoje está sofrendo a Paixão. Onde está a
Cruz, para nós cristãos, há esperança, sempre. Se
não há esperança, nós não somos cristãos. Por isso
gosto de dizer: não deixeis que vos roubem a
esperança.
L3: Que não vos roubeis a esperança, porque essa
força é uma graça, um dom de Deus que nos leva
para frente, olhando para o Céu. E Maria está
sempre lá, próxima dessas comunidades, desses
nossos irmãos, caminhando com eles, sofrendo
com eles, e cantando com eles o Magnificat da
esperança.
Todos: Unamo-nos com todo o coração a esse
cântico de paciência e de vitória, de luta e de
alegria, que une a Igreja triunfante com a Igreja
que peregrina, ou seja, nós; que une a terra com
o Céu, que une a nossa história com a
eternidade, para a qual caminhamos.

Questões:
1. Desde crianças ouvimos falar de Nossa Senhora
junto de Deus. Você tem costume de rezar pedindo
a intercessão de Nossa Senhora?
2. Quem aqui já recebeu uma graça de Deus por
intercessão de Nossa Senhora?
3. Alguma vez você já pensou no sim que Maria
deu a Deus para iluminar o seu sim à Igreja, um sim
para você ajudar na comunidade?
6. Rezando a partir da Palavra.
Dir.: Enquanto a Igreja está em festa pela
Assunção de Maria à glória celeste, dirijamos nossa
oração a Deus dizendo: Senhor, escutai a nossa
prece.
L1: Pela Igreja peregrina na terra, para que admire
e exalte em Maria aquilo que deseja e espera
conseguir, rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
L2: Por todos os hospitais e casas de saúde, para
que, com respeito e senso do dever, cuidem do
corpo que deverá ser glorificado no céu, rezemos
ao Senhor.
L3: Pelos fiéis que já faleceram, para que,
purificados das manchas dos pecados, possam
participar da Glória da Virgem Santíssima,
rezemos ao Senhor.
L1: Por nossas comunidades e por toda a nossa
paróquia, para que recebam mais frequentemente a
Santíssima Eucaristia, garantia da nossa
glorificação em corpo e alma, rezemos ao Senhor.
Dir.: Concluindo nossas preces, vamos rezar, com
alegria e fé, a oração que o próprio Jesus nos
ensinou.
Todos: Pai Nosso...
7. Oração Final.
Dir.: A oração do Magnificat é muito profunda e
alegra os nossos corações. Vamos rezá-la e, do
fundo de nosso coração, acolher o convite divino à
esperança de um mundo novo, transformado pela
ação de Deus entre nós:
Todos: A minh’alma engrandece o Senhor, e
exulta meu espírito em Deus, meu Salvador!
Porque olhou para a humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de
bendita!
O Poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é
seu nome! Seu amor para sempre se estende,
sobre aqueles que O temem!
Manifesta o poder de seu braço, dispersa os
soberbos; derruba os poderosos de seus tronos e
eleva os humildes; sacia de bens os famintos,
despede os ricos sem nada.
Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor,
como havia prometido a nossos pais, em favor
de Abraão e de seus filhos para sempre!

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como
era no princípio, agora e sempre Amém!
Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde; O
Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e
tenha misericórdia de vós; O Senhor sobre vós
levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Canto:
Maria de Nazaré, Maria me cativou /Fez mais forte
a minha fé/E por filho me adotou/ As vezes eu paro
e fico a pensar/E sem perceber, me vejo a rezar/ E
meu coração se põe a cantar/ Pra Vigem de
Nazaré/ Menina que Deus amou e escolheu/ Pra
mãe de Jesus, o Filho de Deus/ Maria que o povo
inteiro elegeu/ Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria (3X), Mãe de Jesus!

