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

ORIENTAÇÕES
Queridos irmãos e irmãs, é chegado o tempo de semear a Palavra de Deus em nossas comunidades.
Queremos que por meio de cada encontro as famílias possam ser chamadas a ser participantes da vida
comunitária, se preocupando com irmãos e colocando em prática os ensinamentos do próprio Jesus.
Neste intuito, segue abaixo algumas orientações para os nossos encontros:
•
•
•
•
•
•
•

Os encontros devem ser realizados semanalmente. Uma sugestão é realizá-los no dia em que a
comunidade paroquial não tenha a Santa Missa, possibilitando uma maior participação;
Dentro da possibilidade busque realizar os encontros nas famílias do seu setor ou comunidade.
Havendo a necessidade podem também ser realizados nas Igrejas;
O tema de cada encontro do círculo bíblico desse ano foi pensado a partir do evangelho do
domingo seguinte como uma forma dos participantes se prepararem para as celebrações
litúrgicas;
O material preparado busca, além dos encontros, intercalar alguns momento de oração e reflexão
a partir do santo terço que foi elaborado por algumas pastorais diocesanas. O intuito é também
rezarmos e promovermos as nossas pastorais por meio da oração;
Cada roteiro para encontro já se encontra completo com as orações, os textos bíblicos, os
cânticos. Há também ao final do livreto um elenco com alguns cânticos que também podem ser
usados ou substituídos;
É muito importante preparar o encontro com antecedência, observando os símbolos de cada dia,
fazendo a divisão dos leitores e demais tarefas;
Ao encerrar o encontro buscar sempre comunicar os demais participantes do horário e local em
que se realizará o próximo encontro.

Que possamos acolher bem a mensagem que Deus traz para cada um de nós e nos
comprometermos mais ainda com o projeto de Jesus. Neste tempo sinodal, somos convidados a
construirmos juntos uma Igreja em saída que zele pela comunhão e participação de todos os fiéis na
missão de Cristo. Que a Senhora do Carmo, padroeira de nossa Diocese da Campanha interceda por nós
e nos acompanhe em nossa jornada.

