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

9º Encontro
A ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS!
(4ª semana do mês de setembro)

Preparar o Ambiente: sobre a mesa colocar a
Bíblia Sagrada, flores, uma vela acesa e algum
objeto de trabalho
1. Acolhida e invocação ao Espírito Santo.
Dir.: Irmãs e irmãos em Cristo! Com a graça de
Deus, chegamos ao quarto encontro do Círculo
Bíblico de Setembro, Mês da Bíblia. Sejam todos
bem vindos! Iniciemos nosso encontro em Nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dir. Com a disposição de servirmos ao Senhor e
como membros do seu povo eleito, cantemos:
Todos: A nós descei divina luz! A nós descei
divina luz! Em nossas almas acendei, o amor, o
amor de Jesus. (2x)
Dir.: Para que nossa tomada de decisão pelo
Senhor seja sincera, livre e permanente, rezemos
juntos:
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.: Viver é fazer escolhas! Estamos
permanentemente exercitando a nossa capacidade
de decisão. Quando nos decidimos pelo bem ou
pelo mal, sempre colhemos as consequências
positivas ou negativas das nossas escolhas certas
ou erradas. Assim também foi com o povo de Deus!
Muitas vezes arcou com o doloroso peso das

escolhas erradas. Mas tantas outras vezes celebrou
a alegria das escolhas certas. Assim aprendeu com
seus erros e acertos que escolher o caminho de
Deus é a melhor decisão a ser tomada! Vamos
pensar um pouco e partilhar entre nós as nossas
consequências das nossas escolhas certas ou
erradas.
(motivar as pessoas a partilharem suas
experiências)
Canto:
Ref.: Eu e minha casa, serviremos ao Senhor!
(2x)
Deus não quer nos condenar. Quer de nós uma
decisão. Para o nosso bem, pra nos salvar.
Pergunta hoje então: a quem você quer servir? A
quem você quer servir? A quem você quer servir?
A quem você quer servir?
Ref.: Eu e minha casa, serviremos ao Senhor!
(2x)
3. Contextualizando a Palavra
Dir.: Dando mais uns passos no aprofundamento
do livro de Josué, deparamo-nos hoje com a grande
assembleia do povo de Deus no lugar chamado
Siquém. Josué convocou todo o povo e lhes trouxe
a memória todos os feitos de Deus em favor
daqueles que foram libertados da terra da
escravidão. Diante da fidelidade de Deus a aliança
que fez com o seu povo, Josué tomou a decisão de,
juntamente, com a sua família, servir ao Senhor!
L1: Em muitos momentos cruciais na vida do seu
povo, Deus suscitou pessoas de fé e imbuídas de
espírito decidido para motivarem seus irmãos e
irmãs a tomar uma decisão pelo Senhor.
L2: Toda decisão tomada à luz da fé leva pessoas,
famílias e comunidades à experiência concreta da
presença amorosa de Deus junto do seu povo, como
o Pai que nunca abandona os seus filhos!
Todos: Deus é sempre fiel ao seu amor por nós!
Também hoje nos decidimos servir o Senhor

todo amor do nosso coração e com toda alegria
da nossa alma.
4. Escutando a Palavra.
Dir.: Na escuta da Palavra de Deus, nosso coração
é moldado pelo Espírito Santo que sempre nos
ajuda a tomarmos a nossa decisão por servir Aquele
que nunca desiste de nos amar.
Canto:
Guarda a Palavra! Guarda-a no coração! Que Ela
entre em sua alma e penetre os sentimentos. Busca
noite e dia, a luz do amor de Deus. Se guardares a
Palavra, Ela te guardará!
Texto Bíblico: Js 24,1-28
5. Aprofundando a Palavra.
Dir.: Todos os grandes feitos e prodígios
realizados por Deus, durante a travessia do deserto
pelo povo hebreu liderado por Moisés, forjou no
coração de Josué a determinação de servir
unicamente ao Deus verdadeiro. Ele não se deixou
seduzir pelos ídolos dos povos pagãos.
L1: Seu testemunho de fidelidade a Deus muito
ajudou aquele povo que já tombava o coração para
o lado dos ídolos, a fazer uma escolha: continuar
escravo da idolatria ou ser livre a partir da adesão
ao plano libertador de Deus? A força moral de um
homem fiel ao seu Senhor para aquelas pessoas que
estavam com a fé vacilante foi determinante para
que retomassem a observância dos Mandamentos e
permanecessem fiéis ao Deus que sempre os amou
com predileção.
L2: Assim como naquele tempo, atualmente não
faltam as forças sedutoras dos ídolos que querem
roubar o lugar de Deus dos nossos corações e nos
impor um horizonte de falsas promessas que só nos
levam à tristeza, ao vazio existencial, à perda do
sentido da vida. É preciso termos a coragem de nos
perguntar constantemente: a quem nós queremos
servir?
Todos: Deus Fiel e Libertador, ajuda-nos a
vencermos as tentações do tempo presente que
querem nos corromper e nos distanciar de vós.
Guarda-nos das seduções dos falsos deuses da
nossa atual sociedade que querem nos fazer
prisioneiros do mal e que tantas vezes se
apresentam com a aparência de bem absoluto.
Questões:
1. Escutando o texto bíblico, o que nos chamou
mais a atenção?
2. Quais são os falsos deuses da atualidade que
levam muitos a idolatria?
3. Quais as atitudes concretas que nos levam a uma
escolha consciente por servir somente ao Senhor?
6. Rezando a partir da Palavra.

Dir.: Sabemos que Deus sempre escuta as preces
que se levantam do nosso coração confiante,
porque nos conhece mais do que nós mesmos, e
sabe do que mais precisamos, rezemos:
Todos: Nós te serviremos Deus fiel e nosso
libertador!
L1: Lembrados de que somente junto de Ti somos
verdadeiramente felizes. R.
L2: Conscientes de que nossas escolhas erradas
nos levaram ao sofrimento e ao vazio do coração.
R.
L1: Certos de que na fidelidade à tua Palavra
estaremos sempre guardados de todos os males e
perigos. R.
L2: Renovando nosso amor aos teus Mandamentos
e nossa sincera adesão a tua santa vontade. R.
Dir.: Expressando nosso propósito de servirmos ao
Senhor com toda liberdade do nosso coração e nos
colocarmos à disposição de cumprirmos em nossa
vida o seu Plano de Amor, rezemos juntos: Pai
nosso...
7. Oração Final.
Dir. Na escuta amorosa da Palavra de Deus, Maria
se destaca como a serva do Senhor, que soube
cantar com o coração transbordante de alegria os
prodígios e feitos de Deus em favor do seu povo.
Vamos com Maria rezar as maravilhas realizadas
pelo Deus de Israel:
Todos: O Senhor fez em mim maravilhas e
Santo é o seu nome!
L1: A minha alma engrandece o Senhor e se
alegrou o me espírito em Deus meu Salvador; pois
Ele viu a pequenez de sua serva, doravante as
gerações hão de me chamar de bendita!
Todos: O Senhor fez em mim maravilhas e
Santo é o seu nome!
L2: O poderoso fez em mim maravilhas e Santo é
o seu nome! Seu amor, de geração em geração
chega a todos que o respeitam; demonstrou poder
de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou do
trono os poderosos de seus tronos e os humildes
exaltou.
Todos: O Senhor fez em mim maravilhas e
Santo é o seu nome!
L1 e L2: De bens saciou os famintos, e despediu,
sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel
ao seu amor. Como havia prometido aos nossos
pais, em favor de Abraão e de seus filhos para
sempre.
Todos: O Senhor fez em mim maravilhas e
Santo é o seu nome!
Dir.: Inspirados na disposta adesão de Maria ao
cumprimento do plano divino de salvar a
humanidade em Jesus Cristo seu filho nosso
Salvador, rezemos pedindo o auxílio da sua divina
graça.
Todos:Ave Maria...

Dir.: Para concluir este encontro que realizamos na
fé e com o propósito de servirmos ao Senhor
sempre e como mais fidelidade e alegria no
coração, peçamos que desça sobre nós a sua benção
e permaneça sobre nós a sua graça hoje e sempre.
Que o Senhor nosso Deus, a quem decidimos servir
nos abençoe, guarde-nos, livre-nos de todo mal, e
nos conduza à vida eterna, em Nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Canto:
1.Tu és minha vida outro Deus não há! Tu és minha
estrada a minha verdade. Em tua Palavra eu
caminharei. Enquanto eu viver e até quando Tu
quiseres. Já não sentirei temor. Pois estás aqui. Tu
estás no meio de nós.
2.Tu és minha força outro Deus não há. Tu és
minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras, minha vida
guardarás. Eu não temerei o mal. Tu me livrarás.
E no teu perdão viverei.

Queridos irmãos e irmãs, ao realizarmos nossa
caminhada dos círculos bíblicos neste segundo
semestre de 2022 nós, da equipe diocesana,
gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre os
encontros elaborados, sobre a estrutura oferecida
e sobre a experiência realizada com a Palavra de
Deus. Para caminharmos juntos como uma
grande família de fé, pedimos que nos ajude
respondendo as questões abaixo:
https://forms.gle/VudumWVtVk5DcfpW7
ou pelo QR CODE

