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

4º Encontro
RECORDAR CRISTO COM MARIA (RVM 13)
O Santo Terço meditado pela Pastoral Familiar
(4ª semana do mês de agosto))

Preparar o ambiente: Colocar uma vela acesa, um
vaso com flores, uma imagem ou estampa da
Sagrada Família e algumas fotos das famílias
reunidas.
INTRODUÇÃO
Dir.: Vamos recordar Cristo com Maria. O Santo
Terço nos convida a um “recordar”, que se dá pela
atualização das grandes obras realizadas por Deus
na história da salvação. Porém, esses
acontecimentos não estão presos no passado, ou
seja, não constituem somente um “ontem”, mas
são também o “hoje” da salvação. O contemplar
de Maria é, antes de tudo, um recordar. O Santo
Terço, rezado e meditado em atitude de fé e amor,
faz-nos recordar e atualizar os mistérios da vida,
morte e ressurreição de Cristo. Mistérios, que por
sua vez, nos abrem à graça divina. Reunidos hoje
aqui queremos corresponder ao apelo do
Apóstolo Paulo: “orai sem cessar” (cf. 1 Tes 5, 17).
Pois, o Santo Terço nos auxilia a orarmos
incessantemente. Essa santa e piedosa oração,
enquanto meditação sobre Cristo com Maria, nos
insere, de mistério em mistério, na vida do próprio
Cristo, o Redentor. Dessa maneira, essa inserção
na vida do Redentor, faz com que tudo aquilo que
Ele realizou seja profundamente assimilado por
nós e modele a nossa existência. Nesse intuito,
vamos com a Pastoral Familiar, na companhia de
Nossa Senhora, meditar a paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo percorrendo o caminho dos mistérios
dolorosos.
- Canto inicial, sinal da cruz, oferecimento, credo,
Pai Nosso, 3 Ave-Marias...

1º MISTÉRIO: AGONIA DE JESUS NO HORTO Leitura: Mt 26, 36-39
Dir.: “No entanto, não seja como eu quero, e sim
como tu queres”. Jesus, mesmo na agonia, é fiel
ao projeto do Pai. Este é o início de sua via
dolorosa que nos levará ao mistério de sua paixão
e morte de cruz. Foi pela oração que Jesus venceu
o tentador desde o começo e no último combate
de sua agonia. Que possamos fortificar a nossa
oração, sobretudo a nossa oração em família.
Assim, fortalecidos, possamos ser fiéis ao projeto
do Pai.
2º MISTÉRIO: FLAGELAÇÃO DE JESUS - Leitura: Mt
27,26
Dir.: A flagelação era um horrível tormento, o mais
humilhante, depois da crucifixão. A lei dos judeus
ordenava que não passasse de quarenta golpes,
mas para Nosso Senhor, entretanto, não havia
mais lei e nem números. Pedimos ao Senhor,
contemplando esse mistério, o espírito de
penitência e sacrifício. No contexto familiar, por
muitas vezes, não somos capazes de compreender
a dor do outro. Rezemos para que possamos ser
mais sensíveis à dor do próximo.
3º MISTÉRIO: COROAÇÃO DE ESPINHOS - Leitura:
Mt 27, 27-29
Dir.: Quanta dor e sofrimento! Ainda não
bastando os açoites; os inimigos de Nosso Senhor
preparam-Lhe uma coroa de espinhos, agudos e
penetrantes, que cobrem a Santa cabeça do Nosso
Redentor; ainda batem com toda força, para que
os espinhos penetrassem ainda mais. O Catecismo
nos afirma que Cristo reconheceu-nos e amou-nos
a todos no oferecimento da sua vida (cf. CIC 616).
A vida em família deve ser um constante
oferecimento da própria vida. Oferecer a vida é

amar sem medidas. Dessa maneira, rezemos por
todas as famílias que diariamente oferecem este
amor sem medidas, suportando todos os
sacrifícios diários.
4º MISTÉRIO: JESUS CARREGANDO A CRUZ NO
CAMINHO DO CALVÁRIO - Leitura: Mc 15, 21-22
Dir.: Nosso Divino Salvador, esmagado sob o peso
da Cruz, atravessa as ruas de Jerusalém, entre as
multidões que o insultam a caminho do Calvário.
Carrega sobre si o peso de nossos pecados. Um
caminho tortuoso e doloroso, porém, este é o
caminho de nossa salvação. A Cruz é uma escola,
já diria Santo Agostinho. Uma escola que tem
muito a nos ensinar sobre o amor que se traduz
em total entrega e sacrifício. Rezemos para que
nossas famílias vivam entre si o verdadeiro amor
que nasce do mistério da cruz.

ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS
Todos: “Jesus, Maria e José, em Vós
contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e
confiantes a Vós nos consagramos. Sagrada
Família de Nazaré, tornai também as nossas
famílias lugares de comunhão e cenáculos de
oração, autênticas escolas do Evangelho e
pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de
Nazaré, que nunca mais haja nas famílias,
episódios de violência, de fechamento e divisão;
e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja
rapidamente consolado e curado. Sagrada
Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos
conscientes do caráter sagrado e inviolável da
família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus,
Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.
Amém”.
(Encerramento e canto final)

5º MISTÉRIO: CRUCIFIXÃO E MORTE DE JESUS Leitura: Lc23, 33-46
Dir.: Contemplamos a crucificação e morte de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz que é escândalo
para os judeus, loucura para os gentios, consolo e
sinal de fé para os cristãos. A morte de Cristo não
é o fim. Contemplar este mistério é já vislumbrar
as primícias de nossa salvação na ressurreição
gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os
mistérios dolorosos nos apontam para a
compreensão desta fidelidade de Cristo ao projeto
do Pai. Mesmo na dor e no sofrimento, entregouse totalmente em vista de nossa salvação. Neste
último mistério rezemos por todas as nossas
famílias pedindo a intercessão da Virgem Maria,
ela que também foi fiel ao projeto do Pai.
Todos: Salve Rainha...

