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

10º Encontro
A FÉ NOS SALVARÁ!
(1ª semana do mês de outubro)

Preparar o ambiente: Colocar uma vela acesa,
uma cruz, imagem de nossa senhora, uma toalha
branca e um vaso com flores.
1. Acolhida e invocação ao Espírito Santo.
Dir.: Que a graça do Espírito esteja conosco e nos
guie em nosso encontro com o Senhor Jesus. Hoje,
a Palavra do Senhor, retirada do Evangelho narrado
por São Lucas, suscita em nós a necessidade da Fé
e a sua capacidade de socorrer-nos em nossas
necessidades e nos salvar. E, para bem iniciar o
nosso encontro, façamos o sinal da nossa fé: em
Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dir.: Com a Igreja, rezemos ao Espírito Santo para
sermos Povo de Deus que escuta e medita a sua
Palavra e que esta Palavra habite em nós e nos fale
ao longo de todos os dias da nossa vida.
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 transcorrer de nossa vida, inúmeros fatos
e acontecidos marcam a nossa história e nos
proporcionam momentos para repensarmos a nossa
fé e fazermos uma nova experiência com Jesus e,
consequentemente, com os nossos irmãos. Por isso,
como família que somos, à luz do Espírito Santo de
Deus, partilhemos um pouco de momentos em que
sentimos a imensa compaixão do Senhor em nossa

vida. (motivar as pessoas a partilharem suas
experiências)
Canto:
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti meu Deus,
eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus
caminhos, meu sofrer.
A tua ternura Senhor vem me abraçar. E a tua
bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu
seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir
o calor de tuas mãos.
2. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao
pobre, ao sofredor, vou servir, esperar. Em ti,
Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova
canção e esperança e de paz.
3. Contextualizando a Palavra.
Dir.: A vida do homem “moderno” é marcada por
uma rotina tomada de compromissos profissionais
e acadêmicos, que visam a sua estabilidade
financeira. Com isso, a fé tornou-se um elemento
entre tantos outros, que serve ao homem como que
um produto encontrado no supermercado, ao qual
o cliente recorre quando precisa e compra somente
quando deseja. Contudo, a Fé é mais do que um
mero elemento de acréscimo à vida do homem: ela
é o que verdadeiramente dá sentido e sustento a
nossa vida.
L1: E diante de um mundo que nos apresenta tantos
produtos como mais eficazes e valiosos do que a
Fé, um mundo tomado por “lepras” – como o
individualismo, a vaidade, o indiferentismo, a
avareza, a idolatria, a aversão à lei de Deus etc. – a
Palavra de Deus, sobretudo quando o Senhor se
compadece pelos pobres e desamparados, é um
balsamo para essas feridas, bem como uma luz que
nos ilumina e nos guia a caminhos que nos tiram da
escuridão.
L2: Diante disso, a Fé é o caminho seguro e certo,
o remédio eficaz e completo, junto com as boas
obras, que nos levam ao Céu e impedem que nos

tornemos terreno árido à graça de Deus. Assim,
somos chamados a termos uma fé simples, mas de
qualidade e comprometida com Aquele que ela nos
concede: Cristo Jesus, nosso Salvador.
Todos: A Fé te salvará! Se Ela te sustenta, não
cairás; se Ela te protege, nada terás a temer; se Ela
te conduz, não te cansarás, se Ela te é favorável,
alcançarás o fim (São Bernardo).
4. Escutando a Palavra.
Dir.: Irmãos, preparemos o nosso coração para
acolhermos a palavra de Deus e escutar o que o
Senhor tem a nos dizer e exortar.
Canto:
A Palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou
meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma
resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil
dizer não, mas dói depois do sim, e dói depois do
não.
Texto Bíblico: Lc 17, 11-19
5. Aprofundando a Palavra.
Dir.: Nesta passagem retirada do Evangelho de São
Lucas, vemos dois elementos fundamentais à vida
cristã: o primeiro é a infinita misericórdia de Jesus
e a sua capacidade de romper com as barreiras do
impossível; o segundo é a necessidade de se ter Fé
para alcançar a salvação e viver, verdadeiramente,
em comunhão com Deus.
L1: Então, no que consiste ter Fé? De forma bem
singela, ter Fé é abandonar-se aos desígnios e à
vontade de Deus. Submeter-se a sua Lei com amor
e estar sempre certo de que mesmo diante das
dificuldades, o Senhor nunca nos abandona; está
sempre a nos ajudar, mesmo que nem sempre da
forma que esperamos ou desejamos. Ter fé, então,
é deixar que “não mais eu viva, mas Cristo em
mim” (Gl 2, 20).
L2: Logo, não há motivos para o temor; motivos
para não abraçar a Fé, visto que é ela, professada
no Cristo, e praticada nas boas obras, que nos
salvará. É ela que permitirá que coisas
maravilhosas e impossíveis aconteçam em nossa
vida; é por ela que compreenderemos que o julgo é
suave e o fardo é leve.
Todos: A tentação do desespero será vencida
pela confiança em Deus Todo-Poderoso e pelo
comprometimento da nossa responsabilidade
com a graça d'Ele.
Questões:
1. Quais são as “lepras” de hoje que assolam os
homens e precisam ser curadas?
2. Se a Fé é um dom gratuito e frutuoso, por qual
motivo insistimos em resistir a ele?
3. O que a Fé verdadeiramente nos proporciona? Só
ela basta?

6. Rezando a partir da Palavra.
Dir.: Após a partilha da nossa vida e da Palavra do
Senhor, rezemos elevando ao coração de Jesus
nossas súplicas:
L1: Nós, Senhor, não sabemos. Não entendemos.
Há coisas que nos desnorteiam, doem, nos
angustiam, parecem nos desesperar. Por isso... R.
Todos: Senhor, nós cremos, mas aumentai a
nossa Fé.
L2: Dai-nos a graça de fazer a nossa parte com
prudência, justiça, fortaleza e temperança; com fé,
esperança e amor. Por isso... R.
L1: Dai-nos a graça de confiar profundamente em
Vós e também de confiar de modo sadio e sereno
em nós mesmos, não por nossos méritos, mas pelos
talentos e dons que Vós nos destes e pela certeza de
que estais conosco, iluminando-nos, guiando-nos,
protegendo-nos e inspirando-nos. Por isso... R.
L2: E que seja feita, Senhor, plenamente a vossa
vontade e dai-nos a graça de sermos salvos.
Assim... R.
Dir. Prossigamos nossas súplicas com a oração que
o divino Mestre no ensinou: Pai nosso...
7. Oração Final.
Dir.: Caríssimos, estamos chegando ao fim de
nosso momento de oração em que escutamos o
Senhor nos falar do caminho certeiro que nos leva
ao Céu: a Fé.
L1: E antes de suplicarmos a bênção de Deus sobre
nós e nos despedirmos, rezemos àquela que foi e é
exemplo de quem teve fé e se entregou,
inteiramente, ao projeto de Deus.
Todos: Ave Maria...
Dir.: Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos
guarde, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida
eterna, em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo.
Todos: Amém! Dai graças ao Senhor porque Ele
é bom, eterna é a sua misericórdia!
Canto:
1.Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu
manto cor de anil. Guarda nossa vida, mãe
Aparecida, Santa padroeira do Brasil.
Ave Maria, Ave Maria. (2x)
2. Mulher peregrina, força feminina, a mais
importante que existiu. Com justiça queres que
nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.

