
CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                              Período 29 de JUNHO a 03 de JULHO 

1º Encontro: "Venham ter comigo todos os que andam cansados." 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia, 

Cruz, Flores, Velas. 

 

1º Momento: Acolhida: 

 

Alguém da família:Pai, fonte de luz e calor, envia-nos a tua palavra viva, ensina-

nos a aceitá-la sem medo e a deixarmo-nos abrasar por ela. 

Senhor, que a tua palavra venha incendiar os nossos corações com o fogo 

inextinguível, para que levemos esse fogo a todos os outros. Sejam bem-vindos 

todos ao nosso lar e a oração fortaleça nossa comunhão. 

 

Todos: Transforma-nos, Senhor, em palavras vibrantes e calorosas, capazes de 

incendiar o mundo, para que cada homem possa sentir-se envolvido pelas chamas 

infinitas do Teu Amor. Amém. 

 

Demo-nos com grande alegria, uns aos outros, a paz de Cristo. (Cumprimentam-se 

segundo o costume) 

 

Animador: No encontro de hoje, iremos refletir, rezar, meditar, contemplar com o 

Evangelho em que Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz aos 

homens (e que foi rejeitada pelos “sábios e inteligentes”) encontrou acolhimento no 

coração dos “pequeninos”. 

Leitor 1: Os “grandes”, instalados no seu orgulho e autossuficiência, não têm tempo 

nem disponibilidade para os desafios de Deus; mas os “pequenos”, na sua pobreza e 

simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. 

Leitor 2:Ensina-nos Jesus onde encontrar Deus. Garante-nos que Deus não Se revela na 

arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na 

pobreza, na pequenez. 

Todos: Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos 

pequeninos os mistérios do seu reino. 

Animador: Jesus veio libertar o homem da escravidão da Lei. A sua proposta de 

libertação plena dirige-se aos doentes (na perspectiva da teologia oficial, vítimas de um 

castigo de Deus), aos pecadores (os publicanos, as mulheres de má vida, todos aqueles 

que tinham publicamente comportamentos política, social ou religiosamente incorretos), 

ao povo simples do país (que, pela dureza da vida que levava, não podia cumprir 

escrupulosamente todos os ritos da Lei), a todos aqueles que a Lei exclui e amaldiçoa.  

Todos:  Jesus garante-lhes que Deus não os exclui nem amaldiçoa e convida-os a 

integrar o mundo novo do “Reino”. 

Animador: É nessa nova dinâmica proposta por Jesus que eles encontrarão a alegria e a 

felicidade que a Lei recusa dar-lhes. Vamos assim iniciar este encontro de hoje pedindo 

que sejamos pequenos o bastante para nos deixar envolver pelo amor Trinitário: 

Todos:  Em nome do pai/ Em nome do filho/ Em nome do Espirito Santo/ Estamos 

aqui 



Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Estamos aqui, Senhor, / A teu dispor. 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Te aclamar/ Deus trino de amor. 

 

2º Momento:Leitura – Abrir os olhos para ver  

Todos: A proposta do “Reino” será uma proposta reservada a uma classe 

determinada (os pobres, os débeis, os marginalizados) em detrimento de outra (os 

ricos, os poderosos, os da “situação”)? 

 

Animador:Não. A proposta do “Reino” destina-se a todos os homens e mulheres, sem 

exceção…  

 

Leitor 1:No entanto, são os pobres e débeis aqueles que já desesperaram do socorro 

humano, que têm o coração mais disponível para acolher a proposta de Jesus. Os outros 

(os ricos, os poderosos) estão demasiado cheios de si próprios, dos seus interesses, dos 

seus esquemas organizados, para aceitar arriscar na novidade de Deus.  

 

Todos: Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-O, os pobres e oprimidos 

encontrarão o Pai, tornar-se-ão “filhos de Deus” e descobrirão a vida plena, a 

salvação definitiva, a felicidade total.  

Leitor 2:Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos de cá de baixo, com 

as lentes do mundo… Nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, 

os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos e queremos que sejam eles (“os 

melhores”) a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as 

ideias, a definir o que é correto ou não é correto. 

Leitor 3:Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas 

pelo “pequeninos”: são eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus 

valores e para arriscar nos desafios do “Reino” 

Todos:Quantas vezes os pobres, os pequenos, os humildes são ridicularizados, 

tratados como incapazes, pelos nossos “iluminados” fazedores de opinião. 

Animador:A Palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garantem a posse 

da verdade; o que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas 

propostas (e com frequência, com muita frequência, são os pobres, os humildes, os 

pequenos que “sintonizam” com Deus e que acolhem essa verdade que Ele quer 

oferecer aos homens para os levar à vida em plenitude). 

Todos cantam o refrão:Deus ama os pobres  

                                         E se fez pobre também 

                                         Desceu à terra 

                                          E fez pousada em Belém 

 

Animador: Como nos situamos face a Deus e à proposta que Ele nos apresenta em 

Jesus? Vamos atentos escutar sua palavra acalmando: 

 

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (ALELUUUUUIA) 

TOMAI MEU JUGO SOBRE VÓS E APRENDEI DE MIM,QUE SOU MANSO E 

HUMILDE CORAÇÃO. 

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (ALELUUUUUIA) 



 

Leitor 2:Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo SegundoMateus 

(11,25-30) (Tomar na Bíblia). 

              Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

O que diz o texto?  (Não é momento de interpretação do texto e constatar) 

1- A primeira coisa a declarar (cf. Mt 11,25-26) é uma oração de louvor que 

Jesus dirige ao Pai, porque Ele escondeu “estas coisas” aos “sábios e 

inteligentes” e as revelou aos “pequeninos”. 

2- Os “sábios e inteligentes” são certamente esses “fariseus” e “doutores da 

Lei”, que absolutizavam a Lei, que se consideravam justos e dignos de 

salvação porque cumpriam escrupulosamente a Lei, que não estavam 

dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham 

instalado e que – na sua perspectiva – lhes garantia automaticamente a 

salvação. 

3- Os “pequeninos” são os discípulos, os primeiros a responder positivamente 

à oferta do “Reino”; e são também esses pobres e marginalizados (os 

doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o “povo da terra”) que 

Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados 

malditos pela Lei, mas que acolhiam, com alegria e entusiasmo, a proposta 

libertadora de Jesus. 

4- Explica Jesus o que é que foi escondido aos “sábios e inteligentes” e 

revelado aos “pequeninos”. Trata-se, nem mais nem menos, do 

“conhecimento” (quer dizer, uma “experiência profunda e íntima”) de 

Deus. 

5- Os “sábios e inteligentes” (fariseus e doutores da Lei) estavam convencidos 

de que o conhecimento da Lei lhes dava o conhecimento de Deus. A Lei era 

uma espécie de “linha direta” para Deus, através da qual eles ficavam a 

conhecer Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os 

homens; por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, 

representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os 

planos divinos. 

Leitor 3:Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de 

Deus tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é “o Filho” e só Ele tem uma experiência 

profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. 

Todos: Quem rejeitar Jesus não poderá “conhecer” Deus: quando muito, 

encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las-á depois para julgar o mundo 

e os homens.  

Animador: Mas quem aceitar Jesus e O seguir, aprenderá a viver em comunhão com 

Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. 

Leitor 1:Reviravolta de valores. Numa sociedade idólatra que só crê na força, no poder, 

na riqueza, nos sucessos de todo o tipo… Jesus revela-nos que Deus confia os seus 

segredos aos mais pequenos. 

Todos: Uma vez mais, é a reviravolta dos valores e o convite a retificar os nossos 

julgamentos e os nossos comportamentos. 

 

3º Momento:Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra: 

O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha) 



1- Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu “rosto”? Como 

fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? É através da 

filosofia? É através de um discurso racional coerente? É passando todo o 

tempo disponível na igreja a mudar as toalhas dos altares? 

2- O Evangelho responde: “conhecemos” Deus através de Jesus. Jesus é “o 

Filho” que “conhece” o Pai; só quem segue Jesus e procura viver como Ele 

(no cumprimento total dos planos de Deus) pode chegar à comunhão com o 

Pai. 

3- Há cristãos que, por terem feito catequese, por irem à missa ao domingo e 

por fazerem parte do conselho pastoral da paróquia, acham que conhecem 

Deus (isto é, que têm com Ele uma relação estreita de intimidade e 

comunhão)…Atenção: só “conhece” Deus quem é simples e humilde e está 

disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida 

aos homens. É no seguimento de Jesus – e só aí – que nos tornamos “filhos” 

de Deus. 

Animador:  Cristo quis oferecer aos pobres, aos marginalizados, aos pequenos, a todos 

aqueles que a Lei escravizava e oprimia, a libertação e a esperança. Os pobres, os 

débeis, os marginalizados, aqueles que não encontram lugar à mesa do banquete onde se 

reúnem os ricos e poderosos, continuam a (se?) encontrar – no testemunho dos 

discípulos de Jesus? 

Todos: Senhor Jesus, tu tornas a minha carga leve. Peço-te humildade para que 

possa deixar sempre e completamente em tuas mãos, todos os meus problemas. 

Leitor 1:Mansidão, bondade, ternura e magnanimidade são as virtudes necessárias para 

seguir o caminho indicado por Cristo. Recebê-las é uma graça que brota da 

contemplação de Jesus. Não foi por acaso que os nossos pais e mães espirituais nos 

ensinaramcomo é importante contemplar a paixão do Senhor. 

Todos: “Não podemos fazer grandes coisas, mas sim coisas pequenas com um 

grande amor.” (Madre Teresa de Calcutá) 

 

4º Momento: Oração – Momento de falar com Deus – PRECES 

Sugestão: Colocar em forma de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 

nossa vida. Após cada prece, responde-se: 

                   R: Pai, Senhor do céu e da terra, com o teu Filho Jesus proclamamos o 

teu louvor. 

 

5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho – 

Permanecer na presença de Deus 

Animador:Em três invocações, Jesus bendiz o Pai (vv. 25-26), dá-se a conhecer (v. 27), 

e convida os simples e humildes a descansar n’Ele (vv.28-30). 

                                            Reler estes versículos 

Todos:Senhor Jesus, tu tornas a minha carga leve. 

Leitor 1:Jesus bendiz o Pai. Expressa-se num paralelismo antitético: Oculto / revelado; 

aos sábios e inteligentes / aos pequeninos. Frente à atitude arrogante do sábio e 

inteligente, encontra-se a disponibilidade das pessoas simples, que sim podem aceitar 

com humildade a palavra revelada. 

Deus Pai revelou-se aos pequeninos. Revelou o quê? Quando Jesus diz «estas 

verdades», a que se refere? A todo o evangelho de Jesus, pregado com palavras e com 



ações. Jesus dedicou as bem-aventuranças aos pobres, mostrando que o Pai tem uma 

predileção amorosa por eles. 

Leitor 2:Jesus dá-se a conhecer. Na segunda invocação Jesus expressa-se mais ao estilo 

joanino, quer dizer, ao estilo do evangelista João. Jesus mostra-se respeitoso da decisão 

amorosa do Pai: “porque assim foi do teu agrado”. O Filho põe-se em sintonia com o 

Pai. Jesus, que é a própria sabedoria, é capaz de dar a conhecer o Pai, porque O conhece 

e sabe o desígnio da sua vontade. 

Leitor 3:Convida os simples a descansar n’Ele. Com três imperativos, “vinde – tomai - 

aprendei”, exorta todos os simples. E Jesus promete-lhes descanso: “Eu vos aliviarei”, 

“encontrareis descanso”.  

 

Animador: O próprio Jesus convidou os seus discípulos a descansar; nem sempre o 

conseguiram, porque a multidão procurava Jesus. Inclusive chega-se a dizer que não 

lhes sobrava tempo nem para comer, ou descansar. O descanso humano não é só gozar 

férias para aliviar-se dos compromissos diários, mas é também estabelecer um ritmo de 

trabalho menos sufocante, acompanhado de respiros com a família, com os amigos… e, 

claro está, com Deus no silêncio e na oração. 

 

Todos:“Aprendei” é um verbo emparentado com a palavra “discípulo”. Jesus pede 

às pessoas que sejam seus discípulos. Isso significa imitar o mestre, seguir as suas 

pegadas (Cf. 1 Pe 2,21-23). 

Todos cantam: Restaura a nossa casa, Senhor/Restaura a nossa casa, Senhor 

Restaura a nossa casa, Senhor/ Restaura a nossa casa, Senhor 

Sua bênção derrama aqui 

Nossa casa vem reconstruir/Com sinais e prodígios 

Sobre nós, derrama o seu Espírito 

Restaura a nossa casa, Senhor/Restaura a nossa casa, Senhor 

Restaura a nossa casa, Senhor/Restaura a nossa casa, Senhor   (Salette Ferreira) 

6º Momento: Ação – A Palavra de Deus apropriada passa depois para a vida 

prática, torna-se vida em minha vida e transforma meus atos. 

             Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos 

(Quando feito em grupo ou em família) 

Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é convidado a 

partilhar a sua oração. O que mais me marcou no texto? Que senti ao me 

comprometer com este texto? 

Animador:A Igreja dá testemunho da proposta libertadora de Jesus para os pobres? 

Como é que os pequenos e humildes são acolhidos nas nossas comunidades? Como é 

que acolhemos aqueles que têm comportamentos social ou religiosamente incorretos? 

Leitor 1:Perguntaremos a duas pessoas com quem tenhamos muita confiança sobre a 

nossa atitude, pedir-lhes-emos que nos digam se agimos com humildade e em que 

ocasiões somos soberbos, isto com a finalidade de tomar consciência disso e começar a 

melhorar. 

Leitor 2: Jesus convida a todos que estão cansados  para vir até ele e promete 

descanso. E o povo que vive cansado debaixo do peso dos impostos e das observâncias 



exigidas pelas leis de pureza. E ele diz: “Aprendam de mim que sou manso e humilde 

de coração”.  

Leitor 3:  Muitas vezes, esta frase foi manipulada para pedir ao povo submissão, 

mansidão e passividade. O que Jesus quer dizer é o contrário. Ele pede que o povo deixe 

de lado os professores de religião da época e comece a aprender dele, de Jesus, que é 

“manso e humilde de coração”. Jesus não faz como os escribas que se exaltam de sua 

ciência, mas é como o povo que vive humilhado e explorado.  

Todos: Jesus, o novo mestre, sabe por experiência o que se passa no coração do 

povo e o que o povo sofre.  

Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra: 

Animador:Jesus, o Filho, conhece o Pai. Ele sabe o que o Pai queria quando, séculos 

atrás, entregou a Lei a Moisés. Aquilo que o Pai nos tem a dizer, Ele o entregou a Jesus, 

e Jesus o revela aos pequenos, porque estes se abrem para a sua mensagem. 

Leitor 1: Hoje, também, Jesus está ensinando muita coisa aos pobres e pequenos. Os 

sábios e inteligentes fazem bem em fazer-se alunos dos pequenos! Não é Deus que 

despreza ou exclui os sábios, mas são eles mesmos que se fecham diante da mensagem 

de Jesus.  

Todos:Bendigo o Senhor que me aconselhou; mesmo de noite meu coração me 

instrui. Sempre coloco à minha frente o Senhor, ele está à minha direita, não 

vacilo. (Sl 15, 7-8) 

(Livre para partilha) 

Animador: Jesus faz uma prece: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque 

escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, 

assim foi do teu agrado!” Os sábios, os doutores daquela época, tinham criado uma série 

de leis que eles impunham ao povo em nome de Deus. Eles achavam que Deus exigia 

do povo estas observâncias. Eles mesmos não as observavam (Mt 23,4). 

Todos: A lei do amor, trazida por Jesus, dizia o contrário. O que importa não é o 

que nós fazemos para Deus, mas sim o que Deus, no seu grande amor, faz por nós!  

Leitor 2: Eles observam a lei não para merecer a salvação, mas para agradecer o amor 

que recebem de Deus. O povo entendia a fala de Jesus e ficava alegre. Os sábios 

achavam que Jesus estava errado. Eles não podiam entender tal ensinamento. 

Todos:Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. 

Na alegria te quero servir, e anunciar o teu Reino de Amor. 

E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou, para servir-te, 

Senhor! / 

2 – Dia a dia, Tua graça me dás, nela se apoia o meu caminhar. Se estás a meu lado, 

Senhor, o que, então, poderei eu temer? 

 

Rezar um mistério do santo terço. 

 

                                                          ════•❁❁•════ 

 

 

 

 



 

 

CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                                                          Número 07 

                                              (Período 06 de JULHO a 10 de JULHO) 

2º Encontro: “Acolher a semente da Palavra de Deus.” 

PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia, 

Cruz, Flores, Velas, Sementes diversas. (Para o momento da dinâmica) 

 

1º Momento: Acolhida: 

 

Alguém da família:Quando escutamos a Palavra de Deus, sentimo-nos confiantes, 

otimistas, com o coração a transbordar de esperança; sentimos que o caminho que Deus 

nos indica é, efetivamente, um caminho de felicidade e de vida plena… “Que bom é 

estarmos aqui” – Sejamos todos bem-vindos e vamos rezar com o coração. 

 

Todos: A Palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. 

 

Demo-nos com grande alegria, uns aos outros, a paz de Cristo. (Cumprimentam-se 

segundo o costume) 

 

Animador:  Vivemos na era do relógio, do rápido pela tecnologia, notícias no tempo 

real, celulares e internet. “Tempo é dinheiro” – dizemos. Passamos a vida numa correria 

louca, contando os minutos, sem tempo para as pessoas, sem tempo para Deus, sem 

tempo para nós. 

Leitor 1:  Tornamo-nos impacientes e exigentes; achamos que ser eficiente é ter feito 

ontem aquilo que é pedido para hoje… E achamos que Deus também deve seguir os 

nossos ritmos. 

Leitor 2:  Queremos que Ele aja imediatamente, que nos resolva logo os problemas, que 

atue de imediato, ao sabor dos nossos desejos e projetos. É preciso, no entanto, aprender 

a respeitar o ritmo de Deus, o tempo de Deus.  

Leitor 3:  Não nos basta saber que a Palavra de Deus é sempre eficaz (embora não 

tenha os nossos prazos) e que não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter 

cumprido a vontade de Deus, sem ter realizado a sua missão! 

Todos: A sua Palavra nos dáesperança, indica-nos os caminhos que devemos 

percorrer e nos dá o ânimo para intervirmos no mundo. 

Animador:Nosso encontro de hojeconvida-nos a tomar consciência da importância da 

Palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos cristãos. 

Todos:  A Palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver 

“segundo o Espírito” e para que ele possa construir o “novo céu e a nova terra” 

com que sonhamos. 

Animador: - A nós, a paz de Deus, nosso Pai, a graça e a alegria de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 



Leitor 1:   A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem O encontra 

viverá eternamente. Vamos assim iniciar este encontro de hoje pedindo que sejamos 

terra boa onde a semente caindo no bom terreno do nosso coração fecunde pelo amor 

Trinitário: 

Todos:  Em nome do pai/ Em nome do filho/ Em nome do Espirito Santo/ Estamos 

aqui 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Estamos aqui, Senhor, / A teu dispor. 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Te aclamar/ Deus trino de amor. 

 

2º Momento:Leitura – Abrir os olhos para ver  

Animador:A parábola que hoje nos é proposta – a do semeador e da semente – é uma 

das mais conhecidas e emblemáticas das parábolas de Jesus. No entanto, o texto do 

Evangelho de hoje vai um pouco mais além da parábola em si… 

 

Leitor 1:As parábolas apresentam a proposta do “Reino” numa linguagem sugestiva, 

rica, clara, concreta, questionante, interpeladora… 

 

Leitor 2:Hoje veremos o Evangelho que apresenta três partes: a parábola (vers. 1-9), 

um conjunto de “ditos” sobre a função das parábolas (vers. 10-17) e a explicação da 

parábola (vers. 18-23). 

Todos: Mateus vê nas parábolas a ocasião para que apareçam, com nitidez, o 

acolhimento e a recusa da mensagem proposta por Jesus. Que quer isto dizer? 

Leitor 3:Tornam tudo claro e evidente para os ouvintes; por isso, após escutar a 

mensagem apresentada nas parábolas, só não aceita a mensagem quem tiver o coração 

endurecido e não estiver mesmo interessado na proposta. 

Todos:As parábolas são, portanto, o fator decisivo: propõem clara e 

inequivocamente a realidade do “Reino”. 

Animador:Quem acolher essa mensagem, receberá mais e “terá em abundância” (quer 

dizer, irá entrando, cada vez mais, na dinâmica do “Reino”); mas quem não a acolher 

(apesar da clareza e da acessibilidade da mensagem), está a rejeitar o “Reino” e a 

possibilidade de integrar a comunidade da salvação. 

Animador: Os discípulos são aqueles que escutam a proposta do “Reino” e estão 

dispostos a acolhê-la. Eles compreendem, portanto, as parábolas e aceitam a realidade 

que elas propõem. Vamos atentos escutar sua palavra acalmando: 

Cantemos: 

É como a chuva que lava/ É como o fogo que arrasa/  

Tua palavra é assim/ Não passa por mim sem deixar um Sinal. 

 

Tenho medo de não responder/De fingir que eu não escutei 

Tenho medo de ouvir o teu chamado/Virar do outro lado 

E fingir que não sei 

 

Leitor 2:Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, SegundoMateus 

(13,1-23) (Tomar na Bíblia). 

              Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 



O que diz o texto?  (Não é momento de interpretação do texto e constatar) 

1- A parábola, na sua forma original (vers. 1-9) refere-se à inevitável erupção 

do “Reino”, à sua força e aos resultados maravilhosos que o “Reino” 

alcançará… 

2- No seu “estado atual”, a parábola do semeador e da semente é, sobretudo, 

um convite a refletir sobre a importância e o significado da Palavra de 

Jesus. 

3- Provérbios, comparações, parábolas são muito usados nas tradições do povo 

judeu. São comparações que ilustram ou explicam melhor aspectos da vida. 

4- A parábola apresentada no texto de hoje descreve o dinamismo da Palavra. 

5- Fala de semente, ou seja, de um símbolo de vida. A semente contém a vida 

que precisa ser desenvolvida e para isto precisa de determinadas condições. 

Leitor 3:A primeira delas é o terreno. Nesta parábola, Jesus fala de quatro diferentes 

terrenos: à beira do caminho, entre pedras e com pouca terra, no meio de espinhos e em 

terra boa. Em seguida, ele explica aos discípulos todo o significado destes terrenos. 

Animador: A margem do caminho é símbolo da exposição ao maligno, ou seja, ao que 

se opõe ao bem. O terreno pedregoso é aquele que não permite raízes, é superficial. Os 

espinhos simbolizam as preocupações e a busca de riquezas que distraem e não dão 

espaço para a Palavra de Deus.   

Todos:A terra boa simboliza as pessoas que têm coração aberto e livre para 

acolher a Palavra.  

 

3º Momento:Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra: 

O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha) 

1- Que tipo de terreno é meu coração? 

2- A semente que caiu em terrenos duros, de terra batida, faz-nos pensar em 

corações insensíveis, egoístas, orgulhosos, onde não há lugar para a Palavra 

de Jesus e para os valores do “Reino”. 

3- É a realidade de tantos homens e mulheres que veem no Evangelho um 

caminho para fracos e vencidos, e que preferem um caminho de 

independência e de autossuficiência, à margem de Deus e das suas 

propostas. 

4- Este caminho de orgulho e de autossuficiência alguma vez foi “o meu 

caminho”? 

Animador:  A semente que caiu em sítios pedregosos, que brota nessa pequena camada 

de terra que aí há, mas que morre rapidamente por falta de raízes profundas, faz-nos 

pensar em corações inconstantes, capazes de se entusiasmarem com o “Reino”, mas 

incapazes de suportarem as contrariedades, as dificuldades, as perseguições. 

Leitor 1:É a realidade de tantos homens e mulheres que veem em Jesus uma verdadeira 

proposta de salvação e que a ela aderem, mas que rapidamente perdem a coragem e 

entram num jogo de cedências e de meias tintas quando são confrontados com a 

radicalidade do Evangelho. 

Todos: A Palavra de Deus é, para nós, uma realidade que levamos a sério, ou algo 

que deixamos cair quando nos dá jeito? 

Leitor 2:A semente que caiu entre os espinhos e que foi sufocada por eles, faz-nos 

pensar em corações materialistas, comodistas, instalados, para quem a proposta do 

“Reino” não é a prioridade fundamental. 



Leitor 3:É a realidade de tantos homens e mulheres que, sem rejeitarem a proposta de 

Jesus (muitas vezes são “muito religiosos” e têm “a sua fé”) fazem do dinheiro, do 

poder, da fama, do êxito profissional ou social o verdadeiro Deus a que tudo sacrificam. 

Todos: As propostas de Jesus são a referência fundamental à volta da qual a nossa 

vida se constrói, ou deixamos que outros interesses e valores sufoquem os valores 

do Evangelho? 

Animador: A semente que caiu em boa terra e que deu fruto abundante faz-nos pensar 

em corações sensíveis e bons, capazes de aderirem às propostas de Jesus e de 

embarcarem na aventura do “Reino”. 

Leitor 1:É a realidade de tantos homens e mulheres que encontraram na proposta de 

Jesus um caminho de libertação e de vida plena e que, como Jesus, aceitam fazer da sua 

vida uma entrega a Deus e um dom aos homens. 

Todos:Este é o quadro ideal do verdadeiro discípulo; e é esta a proposta que o 

Evangelho de hoje nos faz. 

4º Momento: Oração – Momento de falar com Deus – PRECES 

Sugestão: Colocar em forma de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 

nossa vida. Após cada prece, responde-se: 

                   R:Deus que estás tão próximo de nós, nósTe pedimos, prepara os nossos 

corações e os nossos espíritos como uma boa terra 

 

5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho – 

Permanecer na presença de Deus 

Animador:Em Aparecida, na V Conferência, os bispos disseram: “Damos graças a 

Deus que nos deu o dom da palavra, com a qual podemos nos comunicar entre nós e 

com Ele por meio de seu Filho, que é sua Palavra (cf. Jo 1,1). Damos graças a Ele que, 

por seu grande amor fala a nós como a amigos (cf. Jo 15,14-15).” (DAp 25). 

Todos:Seja os nossos corações uma boa terra para o acolhimento da tua Palavra, 

para que ela germine e dê fruto nas nossas vidas. 

Leitor 1:Os bispos disseram mais:“Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo 

e renunciar a anunciá-lo. Daí o convite de Bento XVI: “Ao iniciar a nova etapa que a 

Igreja missionária da América Latina e do Caribe se dispõe a empreender, a partir desta 

V Conferência em Aparecida, é condição indispensável o conhecimento profundo e 

vivencial da Palavra de Deus. 

Leitor 2:  Por isto, é necessário educar o povo na leitura e na meditação da palavra: que 

ela se converta em seu alimento para que, por experiência própria, vejam que as 

palavras de Jesus são espírito e vida (cf. Jo 6,63). Do contrário, como vão anunciar uma 

mensagem cujo conteúdo e espírito não conhecem profundamente?  

Todos:É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda nossa vida na 

rocha da Palavra de Deus” (DAp 247). 

Animador: Os verdadeiros discípulos (a “boa terra”) identificam-se com aqueles que 

escutam as parábolas, as entendem e acolhem a proposta do “Reino”. 

Temos aqui, portanto, uma exortação aos cristãos no sentido de acolherem a Palavra de 

Jesus, sem deixarem que as dificuldades, os acidentes da vida, os outros valores a 

afoguem e a tornem uma semente estéril, sem vida. 

 

Todos:É como a chuva que lava/É como o fogo que arrasa 



Tua palavra é assim/ Não passa por mim sem deixar um sinal 

 

Tenho medo de não perceber/De não ver o teu amor passar 

Tenho medo de estar/ Distraído, magoado, ferido/ E então me fechar 

 

6º Momento: Ação – A Palavra de Deus apropriada passa depois para a vida 

prática, torna-se vida em minha vida e transforma meus atos. 

             Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos 

(Quando feito em grupo ou em família) 

Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é convidado a 

partilhar a sua oração. O que mais me marcou no texto? Que senti ao me 

comprometer com este texto? 

Animador:A responsabilidade do semeador é semear. O semeador não sabe a colheita 

que o espera; só Deus é que sabe.  

Leitor 1:De que modo poderá produzir mais fruto na nossa vida a Palavra de Deus? 

Leitor 2: A semente que caiu em boa terra representa as pessoas que ouvem a palavra, 

com um coração bom e honesto, conservam-na com firmeza e dão fruto com 

perseverança.” Esta é a terra do nosso coração? 

Leitor 3:Jesus compara as pessoas a diferentes tipos de solo. Três dos quatro grupos 

que Jesus identifica não permitem que a palavra de Deus produza o fruto que Deus 

pretende. As razões são diversas, mas o resultado final é o mesmo. Embora tenham 

recebido a mensagem, não permitem que ela ganhe raízes. 

Todos: É como a chuva que lava/ É como o fogo que arrasa 

             Tua palavra é assim/ Não passa por mim sem deixar um sinal 

Tenho medo de estar a gritar/ E negar o meu coração 

Tenho medo de Cristo que passa/Oferece uma graça 

E eu digo que não 

 

Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra: 

Animador: Evidentemente, as diferenças do terreno significam, nesta “comparação”, as 

diferentes formas como é acolhida a semente. No entanto, nem sequer é isso que é mais 

significativo: o que aqui é verdadeiramente significativo é a quantidade espantosa de 

frutos que a semente lançada na “boa terra” produz…  

Leitor 1:   Tendo em conta que, na época, uma colheita de sete por um era considerada 

farta, os cem, sessenta e trinta por um deviam parecer aos ouvintes de Jesus algo de 

surpreendente, de exagerado, de milagroso… 

Todos:Nós Te agradecemos pelo semeador que nos enviaste, Jesus, teu Filho. Ele 

lançou generosamente o bom grão do teu amor e da tua vida em todos os terrenos, 

e Ele continua esta obra na tua Igreja. 

(Neste momento pode-se passar as diversas sementes e cada um pode pegar a que 

desejar e levar para plantar como comprometimento em fazer a Palavra de Deus 

fecundar em sua vida.) 

(Livre para partilha) 

Animador: Nós Te pedimos pelas nossas comunidades: livra-nos de abafar o bom grão, 

mas que o teu Espírito o faça frutificar em nós e à nossa volta. 



Todos: Nós Te damos graças, ó Pai, porque és o Criador do imenso e admirável 

universo, que nos ofereces como um jardim para cultivar.  

Leitor 2: Nós Te pedimos por toda a criação, mas sobretudo pela humanidade, ilumina-

nos com o teu Espírito criador, para nos inspirar o respeito pela tua criação. 

Animador:  O Verbo de Deus se fez homem. É o mistério da Encarnação, que uniu o 

céu com a terra e fez Deus ficar mais perto de nós. Em Cristo, Deus é um de nós. 

Leitor 3:  Jesus hoje pronunciou a parábola de dentro de um barco - símbolo da nau da 

Igreja, de dentro da qual a palavra vai ser anunciada ao longo dos séculos. Falou para a 

multidão reunida à beira do lago de Genesaré. É uma lição definitiva sobre como nos 

comportarmos diante da palavra de Deus. 

 

Animador:  Se a palavra de Deus é sempre boa depende de nossa colaboração para que 

ela produza bons frutos. O nosso egoísmo, a nossa vaidade; o nosso orgulho, a nossa 

vida entregue aos prazeres, tudo isso impossibilitará que a palavra de Deus penetre em 

nosso coração e forme raízes. 

 

Todos: Só de ouvir a palavra de Deus, ninguém se salva. É preciso vivê-la. 

 

Rezar – Pai Nosso e juntos no final:E deixemos vossa Palavra enraizar-se em nós 

para lhe permitir produzir fruto em abundância.Amém. 

 

                                                          ════•❁❁•════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                                                          Número 07 

                                              (Período de 13 JULHO a 17 de JULHO) 

3º Encontro: Um Deus tolerante e justo, em quem a bondade e a misericórdia se 

sobrepõem à vontade de castigar. 

PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia, 

Cruz, Flores, Velas. (Se possível arrumar uns trigos, pouco de fermento e 

pequenina sementes representando sementes de mostarda.) 

 

1º Momento: Acolhida: 

 

Alguém da família:Jesus nos revela que o segredo para que a nossa vida aqui na terra 

seja frutuosa e cheia de bênçãos é ouvir a Sua Palavra, de coração aberto. Sejam todos 

bem-vindos para rezarmos nesta nossa Igreja doméstica que é a nossa família. Deixemos 

nos envolver pela luz do Espírito Santo e nos abramos às Suas sugestões, percebendo 

que Deus nos fala das coisas simples e corriqueiras que fazem parte do nosso cotidiano. 

 

Todos: Não precisamos nos empenhar muito para assimilar o que a Palavra nos 

quer transmitir, basta que abramos o coração e deixemos que Deus nos fale por 

meio das figuras e das expressões.  

 

Demo-nos, com grande alegria, uns aos outros, a paz de Cristo. (Cumprimentam-se 

segundo o costume) 

 

Animador: No centro do anúncio de Jesus se encontra a sua paixão pelo Reino do seu 

Pai. Toda a sua vida, os seus ensinamentos, as suas atitudes tornavam visível esse 

reinado de Deus como um projeto de vida para as pessoas que, por sua vez, eram 

convidadas a acolhê-lo e tornarem-se também elas seus arautos e instrumentos. 

Leitor 1:  As parábolas deste Domingo nos apresentam as características fundamentais 

do Reino dos Céus, sublinhando a sua radical vitalidade, a sua força propulsora e o seu 

dinamismo de expansão. 

Leitor 2:  O que Jesus diz sobre o Reino não se limita a conceitos teóricos para levantar 

hipóteses de organizações utópicas da sociedade, nem muito menos uma descrição 

bucólica daquilo que não se pode conhecer de modo objetivo e direto. 

Leitor 3:  O Reino dos Céus, por certo, transcende a nossa esfera circunstancial, mas 

tem suas raízes no nosso chão, no nosso horizonte histórico, onde Deus se fez carne, 

assumindo o que somos.  

Animador: Jesus adverte os seus discípulos a estarem atentos para não confundirem as 

diversas expressões do Reino apegando-se apenas a aparências, é preciso aguardar os 

frutos. Ele mesmo ensinou que a árvore se conhece pelos seus frutos, pois nem tudo 

aquilo que se mostra pertencente ao Reino, de fato, contribui com o Reino. 

Todos: “A paciência destrói a aparência”  

Animador: A parábola do trigo e do joio evidencia a necessidade de discernimento na 

implantação do Reino. A imagem utilizada por Jesus é muito eloquente: o joio é uma 

erva daninha, porém tem aspectos semelhantes ao trigo, podendo o seu talo ser 

facilmente confundido com a espiga de trigo. 



Todos:  A fim de que se expandisse por toda a terra a justiça, a fraternidade e a 

paz; são estas as colunas de sustentação do Reino.  

Animador:A santificação acontece progressivamente ao longo da vida, pela ação do 

Espírito Santo. Para nos santificarmos, precisamos deixar Deus trabalhar em nossas 

vidas. Vamos traçar sobre nós a cruz de Jesus e pedir assim que nos sacralize: 

Todos:  Em nome do pai/ Em nome do filho/ Em nome do Espirito Santo/ Estamos 

aqui 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Estamos aqui, Senhor, / A teu dispor. 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Te aclamar/ Deus trino de amor. 

 

2º Momento:Leitura – Abrir os olhos para ver  

Animador:Hoje, lemos três parábolas que comparam o Reino de Deus a um campo de 

trigo, um grão de mostarda e o fermento na massa quando se faz pão. Termina como 

uma explicação alegórica do sentido da parábola do trigo e do joio. Podemos entender 

essas parábolas todas como uma mensagem de esperança para a pequena comunidade de 

Mateus – e para nós hoje. 

 

Todos:Uma leitura atenta delas deve nos reanimar para a nossa caminhada e luta 

em favor do reino, sem desânimo nem desesperança. 

 

Leitor 1: Isso fica claro nas curtas parábolas do grão de mostrada e do fermento na 

massa. A semente de mostarda é minúscula, mas, quando brota, forma um arbusto 

viçoso. 

 

Leitor 2:O efeito é desproporcional ao tamanho ou peso do grão e do fermento. Pois 

eles têm um dinamismo interno que dá resultados inesperados. 

Leitor 3:Jesus aplica essas observações ao Reino de Deus. O seu crescimento depende 

de pessoas e coisas que aparentemente são insignificantes. 

Todos:Onde existe uma real comunidade de discípulos, há um dinamismo interno 

que causa efeitos muito maiores do que a sua força humana, pois é movida pela 

força do Espírito de Deus. 

Animador: Se santificar é ser transformado por Deus, para viver da maneira que O 

agrada. Quando alguém se converte, ele é santificado.Vamos atentos escutar sua palavra 

acalmando: 

Cantemos: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluuia(2x) 

Ponho me a ouvir o que o Senhor dirá/ Ele vai falar, vai falar de paz 

Pela minha voz e pelas minhas mãos/ Jesus Cristo vai, vai falar de paz. 

Leitor 1:Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

SegundoMateus (13,-24-43) (Tomar na Bíblia). 

              Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

O que diz o texto?  (Não é momento de interpretação do texto e constatar) 

1- A primeira parábola que nos é proposta é a parábola do trigo e do joio 

(vers. 24-30). Trata-se de um quadro da vida cotidiana: há um “senhor” que 

semeia boa semente no seu campo, um “inimigo” que semeia o joio (nome de uma 



erva gramínea que nasce entre o trigo e o danifica) e “servos” dedicados, 

preocupados com o futuro da colheita. 

2- As duas outras parábolas: a parábola do grão de mostarda (vers. 31-32) e a 

parábola do fermento (vers. 33). São duas parábolas muito semelhantes, quer 

quanto ao conteúdo, quer quanto à forma. 

3- "O joio e trigo crescem juntos. A Palavra de Deus que faz nascer a 

comunidade é semente boa, mas dentro das comunidades sempre aparecem coisas 

que são contrárias à Palavra de Deus. De onde vêm? Esta era a discussão. 

4- O reino dos céus é comparado aos fenômenos do crescimento e da expansão. 

O grão de mostarda, tomado como símbolo é, de fato, uma semente minúscula; 

mas, uma vez lançada a terra, auxiliada pela humildade, germina, deitas raízes, 

através das quais assimila os elementos de que necessita; projeta-se então para o ar 

livre, e já agora, aos bafejos da luz e do calor solar, ramifica-se o seu caule, emite 

folhas, vai-se desenvolvendo mais e mais, até que reproduz a planta de onde 

proveio, tornando-se a maior das hortaliças, em cuja ramagem as aves podem 

pousar e até fazer os seus ninhos. 

 

Animador: “Na sua coleção de sete parábolas, reunidas no capítulo 13 de seu 

evangelho, Mateus apresenta a parábola do joio semeado entre o trigo. A seguir, no 

texto do evangelho de hoje, ele apresenta a sua explicação, como já havia feito para a 

parábola das sementes lançadas em diferentes tipos de terreno (cf. Mt 13,18-23).  

Leitor 1:A explicação é feita de modo alegórico, isto é, a cada imagem da parábola é 

dada uma interpretação. Nesta interpretação alegórica de Mateus, a parábola tem um 

sentido escatológico, de julgamento no fim dos tempos, com a trágica condenação dos 

que praticam o mal e a salvação dos justos. 

Leitor 2:O Reino de Deus não é soberbo nem pomposo. É o que Jesus quer dizer com 

estas três parábolas. Deus atua de uma forma simples e imperceptível mas vai 

conseguindo a transformação, pouco a pouco, a partir de dentro.  

 

Leitor 3:Percebe-se – tanto nas parábolas, como nas explicações que as acompanham – 

a preocupação “pastoral” de Mateus: ele não é um jornalista a transcrever o que Jesus 

disse; mas é um “pastor” que procura exortar, animar, ensinar e fortalecer a fé dessa 

comunidade cristã a que o Evangelho se dirige. 

Todos:O Evangelho deste domingo garante-nos, antes de mais, que o “Reino” é 

uma realidade irreversível, que está em processo de crescimento no mundo. 

 

3º Momento:Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra: 

O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha) 

1- A “paciência de Deus” com o joio convida-nos também a rejeitarmos as 

atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança, nas nossas 

relações com os nossos irmãos. 

2- O “senhor” da parábola não aceita a intolerância, a impaciência, o 

radicalismo dos “servos” que pretendem “cortar o mal pela raiz” e arrancar o mal 

correndo o risco de serem injustos, de se enganarem e de meterem mal e bem no 

mesmo saco. 

3- Às vezes, somos demasiados ligeiros em julgar econdenar, como se as coisas 

fossem claras e tudo fosse, sem discussão, claro ouescuro… 

4- A Palavra de Deus convida-nos a moderar a nossa dureza, a nossa 

intolerância, a nossa intransigência e a contemplar os irmãos com as suas falhas, 



defeitos, diferenças, comportamentos religiosa ou socialmente incorretos com os 

olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus. 

 

Animador:  Convém termos sempre presente o seguinte: não há o mal quimicamente 

puro de um lado e o bem quimicamente puro do outro… Mal e bem misturam-se no 

mundo, na vida e no coração de cada um de nós. 

Leitor 1:Dividir as nações em boas as que têm uma política que serve os nossos 

interesses e más as que têm uma política que lesa os nossos interesses, os grupos sociais 

em bons os que defendem valores com os quais concordamos e maus os que defendem 

valores que não são os nossos, os indivíduos em bons os amigos, aqueles que nos 

apoiam e que estão sempre de acordo conosco e maus aqueles que nos fazem frente, que 

nos dizem verdades que são difíceis de escutar, que não concordam conosco. 

Todos:  É uma atitude simplista, que nos leva frequentemente a assumir atitudes 

injustas, que geram exclusão, marginalização, sofrimento e morte. 

Leitor 2:Mais uma vez: saibamos olhar para o mundo, para os grupos, para as pessoas 

sem preconceitos, com a mesma bondade, compreensão e tolerância que Deus manifesta 

face a cada homem e a cada mulher, independentemente das suas escolhas e do seu 

ritmo de caminhada. 

 

Leitor 3:Com estas parábolas, Jesus responde às objecções daqueles que não 

acreditavam que, da mensagem de um carpinteiro de Nazaré, pudesse surgir uma 

proposta de vida, capaz de fermentar o mundo e a história.  

Todos:   Ele garante-nos que o “Reino” é uma realidade irreversível, que veio para 

ficar e para transformar o mundo.  

Animador: Escutar estas parábolas é receber uma injeção de ânimo e de esperança, 

capaz de levar a um compromisso mais sério e mais exigente com o “Reino”. 

4º Momento: Oração – Momento de falar com Deus – PRECES 

Sugestão: Colocar em forma de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 

nossa vida. Após cada prece, responde-se: 

                   R:Bendito sejas, ó Pai, pelo Reino dos céus, que manifestas no meio de 

nós e em nós. 

 

5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho – 

Permanecer na presença de Deus 

Animador:Nesta parábola do fermento, os santos Padres veem uma figura da caridade, 

isto é, da graça santificante. Assim como a levedura penetra toda a massa, levanta-a e 

lhe dá sabor; assim a graça divina tira da alma a friúra do pecado e, excitando nela 

santos afetos, torna-a digna de amizade de Deus. Mais: faz com que a alma seja a 

morada do Espírito Santo, sua filha, sua esposa. Lancemos um olhar sobre nossas 

almas: estão elas ornadas da graça santificante? 

Todos:Quem está na graça de Deus, torna-se, pois, amigo de Deus. Mais ainda, 

torna-se seu filho. 

Leitor 1:Na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”, o Papa Francisco, 

convida-nos a acreditar no Evangelho:“A fé significa também acreditar n’Ele, acreditar 

que nos amaverdadeiramente, que está vivo, que é capaz de intervir misteriosamente, 

que não nos abandona, que tira bem do mal com o seupoder e a sua criatividade infinita. 



Leitor 2:Acreditamos no Evangelho que diz que o Reino de Deus já está presente no 

mundo, e vai-se desenvolvendo aqui e além de várias maneiras: como a pequena 

semente que pode chegar a transformar-se numa grande árvore (cf. Mt 13, 31-32), como 

o punhado de fermento que leveda uma grande massa (cf. Mt 13, 33), e como a boa 

semente que cresce no meio do joio (cf. Mt 13, 24-30) e sempre nos pode surpreender 

positivamente: ei-la que aparece, vem outra vez, luta para florescer de novo. 

Todos:Significa acreditar que Ele caminha vitorioso na história «e, com Ele, 

estarão os chamados, os escolhidos, os fiéis» (Ap 17, 14). 

Animador: A ressurreição de Cristo produz por toda a parte rebentos deste mundo 

novo; e, ainda que os cortem, voltam a despontar, porque a Ressurreição do Senhor já 

penetrou a trama oculta desta história; porque Jesus não ressuscitou em vão. Não 

fiquemos à margem desta marcha da esperança viva!” (EG, 278) 

 

Todos:Palavra de salvação somente o céu tem pra dar/ Por isso meu coração se 

abre para escutar 

 

Por mais difícil que seja seguir/Tua palavra queremos ouvir 

Por mais difícil de se praticar/ Tua palavra queremos guardar 

 

Palavra de salvação somente o céu tem pra dar/ Por isso meu coração se abre para 

escutar 

 

6º Momento: Ação – A Palavra de Deus apropriada passa depois para a vida 

prática, torna-se vida em minha vida e transforma meus atos. 

             Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos 

(Quando feito em grupo ou em família) 

Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é convidado a 

partilhar a sua oração. O que mais me marcou no texto? Que senti ao me 

comprometer com este texto? 

Animador:A parábola do trigo e joio alerta contra dois perigos, muitas vezes presentes 

nas Igrejas. Uma é a tendência do puritanismo – de criar uma comunidade de “santos” 

ou “eleitos”, intolerante com os pecadores e com as fraquezas humanas, criando uma 

religião rígida e fria, que esconde o rosto misericordioso de Deus. 

Leitor 1:“O inimigo deve ter medo de nós e não nós do inimigo”. (Santa Faustina) 

Leitor 2: O outro perigo é o oposto – simplesmente ignorar o joio, e assim correr o 

perigo que a erva daninha (os males e erros) sufoquem o trigo na comunidade. A 

parábola aconselha paciência e cautela, e assim quer evitar os dois extremos de 

“elitismo” e de “deixa correr”, pois ambas as atitudes teriam como resultado a 

destruição da comunidade. 

Leitor 3:O Reino é de Deus e Ele não falha. Somos convidados a caminhar juntos na 

construção lenta, mas segura, desse Reino, apesar der sermos joio e trigo, confiantes no 

dinamismo do Espírito que faz com que o nosso grão de mostarda e de fermento na 

massa deem frutos, muito além das expectativas humanas.  

Todos Oram: Senhor, permite-nos compreender que o Reino dos Céus não se 

impõe com poder, mas que transforma a vida a partir de dentro, pouco a pouco, 

como o fermento na massa. 

Contemplamos o mundo e os sinais de que Deus já está aí presente em tanta gente 

que faz o bem. 



 

Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra: 

Animador:Existe um mistério de iniquidade que não procede de Deus e que nos excede 

e que devasta o jardim de Deus que é a Igreja. E quiséramos que Deus fosse “como” 

mais poderoso, que estivesse mais presente, que mandasse mais e não deixasse atuar 

essas forças desoladoras: «Queres que vamos retirar o joio? (Mt 13,28). 

Leitor 1: «Sofremos com paciência a misericórdia de Deus», que espera até o último 

momento para oferecer a salvação a todas as almas, especialmente às mais necessitadas 

da sua misericórdia («Deixai crescer um e outro até a colheita» Mt 13,30). (Papa João 

Paulo II no seu último livro Memória e identidade.) 

Todos:Nós Te pedimos: que o teu Espírito nos torne pacientes. Diante do mal, 

mantém-nos confiantes na presença e na força do teu Reino. 

                                            (Livre para partilha) 

Animador: Como é o Senhor da vida de cada pessoa e da história da humanidade, 

move os fios de nossas existências, respeitando nossa liberdade, de modo que – junto 

com a prova – dá-nos a graça sobre abundante para resistir, para santificar-nos, para ir 

até Ele, para ser oferenda permanente, para fazer crescer o Reino. 

Todos: O que parecia joio, com o tempo, pode revelar-se trigo e o que parecia 

trigo, com o tempo, pode revelar-se joio. 

Leitor 2: Precisamos transformar o joio que há no mundo em trigo bom. 

Animador:  Nós não podemos ser ingênuos e não percebermos que também existe o 

joio no meio de nós, existe muita maldade, existem muitas pessoas que semeiam a 

discórdia; existem muitas pessoas que semeiam o mal e corrompem os outros para fazer 

o mal. Existem muitas pessoas que se tornam, infelizmente, um sinal do mal no meio de 

nós e nem é preciso enumerar as tantas obras e inúmeras maldades que cometem. 

 

Leitor 3:  Infelizmente, muitas vezes, acontece o contrário: os que são do bem se 

deixam levar pelo mal; vacilam, são fracos. 

 

Todos: Hoje a Palavra de Deus, semeada em nosso coração, quer fortalecer o bem 

que há em nós e nos dar a esperança e, ao mesmo tempo, a convicção de que nós 

precisamos transformar cada vez mais o joio que há no mundo no trigo bom, na 

boa semente do Reino de Deus! 

 

Animador:  Vamos nesta semana nos questionarmos: 

- Abro o meu coração ao ensino de Jesus sobre o Reino? 

- Que atitude tenho perante os problemas do mundo, tenho paciência ou desespero? 

- Deixo que a semente da Palavra de Deus cresça na minha vida e vá dando fruto? 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, conscientes de querermos 

viver a mensagem do Reino de Deus e fazermos a Sua vontade. 

Bênção 

- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 

-Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 



 

 

                                                          ════•❁❁•════ 

CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                                                          Número 07 

                                              (Período de 20 JULHO a 24 de JULHO) 

 

4º Encontro:ALEGRIA DE ENCONTRAR O REINO. 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia, 

Cruz, Flores, Velas - SE POSSÍVEL, REDE E ALGUMAS BIJOTERIAS QUE 

REPRESENTE TESOUROS. 

 

1º Momento: Acolhida: 

 

Alguém da família:Na vida eterna acontece a união do homem com Deus, o louvor 

perfeito e a perfeita saciedade dos nossos desejos, pois cada bem-aventurado ainda 

possuirá mais do que esperava e pensava. Nesta vida, ninguém pode saciar os seus 

desejos; nunca nada criado poderá saciar os desejos do homem. Só Deus sacia, e fá-lo 

infinitamente. É por isso que só podemos repousar em Deus, como disse Santo 

Agostinho: «Fizeste-nos para Ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto até que 

repouse em Ti». Sejam bem-vindos todos para este encontro e repousemos em Deus 

nossa única alegria. 

 

Todos: Que Jesus, Aquele que ofereceu toda a sua vida pelo Reino, nos introduza 

na sua própria experiência e nos dê o Seu Espírito para que nos inspire as 

melhores escolhas.  

 

Demo-nos com grande alegria, uns aos outros, a paz de Cristo. (Cumprimentam-se 

segundo o costume) 

 

Animador: Recorrendo à linguagem das parábolas, Jesus recomenda aos seus 

seguidores que façam do Reino de Deus a sua prioridade fundamental. Todos os outros 

valores e interesses devem passar para segundo plano, face a este “tesouro” supremo 

que é o Reino. 

Leitor 1: Somos convidados a refletir nas nossas prioridades, nos valores sobre os quais 

fundamentamos a nossa existência. Nosso encontro de hoje sugere, especialmente, que o 

cristão deve construir a sua vida sobre os valores propostos por Jesus. 

Leitor 2:  Concluiremos, neste próximo domingo, a leitura do capítulo dedicado às 

“parábolas do Reino” (cf. Mt 13). Nele, recorrendo a imagens e comparações simples, 

sugestivas e questionantes (“parábolas”), Jesus apresenta este mundo novo de liberdade 

e de vida nova que Ele veio propor aos homens e ao qual Ele chamava Reino de Deus. 

Leitor 3:  A questão principal abordada na primeira parte do evangelho a ser meditado é 

a da descoberta do valor e da importância do Reino. Quer a parábola do tesouro 

escondido, quer a parábola da pérola preciosa sugerem que o Reino proposto por Jesus, 

esse mundo de paz, de amor, de fraternidade, de serviço, de reconciliação que Jesus veio 

anunciar e oferecer é um “tesouro” precioso, que os seguidores de Jesus devem abraçar, 

antes de qualquer outro valor ou proposta.  



Todos: Os cristãos são, antes de mais, aqueles que encontraram algo de único, de 

fundamental, de decisivo: o Reino. 

Animador:Quando alguém encontra um “tesouro” como esse, deve elegê-lo como a 

riqueza mais preciosa, o fim último da própria existência, o valor fundamental pelo qual 

se renuncia a todo o resto e pelo qual se está disposto a pagar qualquer preço. 

Todos:  O cristão é confrontado, a par e passo, com muitos valores e opções; mas 

deve aperceber-se de que o Reino é o valor mais importante. 

Animador: Mateus está a sugerir a esses cristãos a quem o seu Evangelho se destina, 

adormecidos numa fé morna, inconsequente, pouco exigente, que é preciso redescobrir e 

optar decisivamente por esse valor mais alto, que deve dar sentido às suas vidas – o 

Reino.Vamos traçar sobre nós a cruz de Jesus e pedir assim que nos sacralize: 

Todos:  Em nome do pai/ Em nome do filho/ Em nome do Espirito Santo/ Estamos 

aqui 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Estamos aqui, Senhor, / A teu dispor. 

Para louvar e agradecer/ Bendizer e adorar/ Te aclamar/ Deus trino de amor. 

 

2º Momento:Leitura – Abrir os olhos para ver  

Animador:O nosso texto deste próximo domingo apresenta-nos três parábolas que são 

exclusivas de Mateus, nenhuma delas aparece nos outros três evangelhos considerados 

canônicos. No entanto, as três aparecem num texto não canônico – o Evangelho de 

Tomé – embora aí apresentem notáveis variantes em relação à versão mateana: a 

parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede e dos peixes. 

 

Todos:Mateus sente que é preciso renovar o compromisso cristão e chamar a 

atenção dos cristãos para o Reino, para as suas exigências e para os seus valores. 

 

Leitor 1: O entusiasmo inicial deu lugar à monotonia, à falta de empenho, a uma 

vivência “morna”, pouco exigente e pouco comprometida. 

 

Leitor 2:No horizonte próximo das comunidades cristãs, perfilam-se tempos difíceis de 

perseguição e de hostilidade e os cristãos parecem pouco preparados para enfrentar as 

dificuldades.  

Leitor 3:O nosso texto inicia-se com a fórmula “O Reino dos céus é como”. Na 

verdade, seria mais fiel ao texto original o uso da expressão “O Reino dos céus é 

semelhante”. 

Animador: As duas primeiras parábolas de hoje são mais uma motivação para a 

acolhida do Reino do que uma mera descrição comparada deste. 

Todos:O encontro com o Reino e seus valores exige decisão e tomada de posição 

radicais e inadiáveis.  

Cantemos: Buscai primeiro o Reino de Deus/ E a sua justiça 

                    E tudo mais vos será acrescentado/ Aleluia! Aleluia! 

 

Não só de pão o homem viverá,/ Mas de toda palavra 

Que procede da boca de Deus/ Aleluia! Aleluia! 

 

Se vos perseguem por causa de mim/ Não esqueçais o porquê 



Não é o servo maior que o Senhor/ Aleluia! Aleluia! 

 

Leitor 1:Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo SegundoMateus 

(13,44-52) (Tomar na Bíblia). 

              Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

O que diz o texto?  (Não é momento de interpretação do texto e constatar) 

1- Jesus diz que o Reino vale muito. Vale tudo o que se tem. 

2- É como um tesouro escondido pelo qual vale sacrificar tudo. Ou como um 

comerciante que encontra uma pérola fina, preciosa.Da mesma forma, vende tudo o que 

tem e compra esta pérola. 

3- O maior tesouro, a pérola preciosa é participar do Reino, ou seja, da família de 

Jesus, como os discípulos. 

4- O cristão está permanentemente mergulhado num ambiente em que a força e o 

poder aparecem como o grande ideal; mas ele não pode deixar que o poder seja o seu 

objetivo fundamental, porque o Reino é um valor inafiançável. 

Animador: Mateus apresenta o Reino na imagem de uma rede que, lançada ao mar, 

apanha diversos tipos de peixes (vers. 47-50). Na versão apresentada por Mateus, a 

parábola apresenta um ensinamento semelhante ao da parábola do trigo e do joio (sobre 

a qual meditamos no domingo passado): o Reino não é um condomínio fechado, onde 

só há gente escolhida e santa, mas é uma realidade onde o mal e o bem crescem 

simultaneamente.  

Leitor 1:Deus não tem pressa de condenar e destruir. Ele não quer a morte do pecador; 

por isso, dá ao homem o tempo necessário e suficiente para amadurecer as suas opções e 

para fazer as suas escolhas 

Leitor 2:É uma renúncia ao transitório e que não merece ser supervalorizado. Uma 

renúncia por preferir o melhor.  

Leitor 3:O Reino é como a rede que apanha todo tipo de peixes. Depois, os pescadores 

separam os bons dos maus. 

Todos:O homem, então, dá tudo pelo tudo. 

 

3º Momento:Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra: 

O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha) 

1- O Reino como algo precioso, pelo qual vale a pena fazer renúncias. 

2- O que é realçado no texto é a decisão tomada ao encontrar algo que pode mudar 

o sentido da vida. 

3- As duas parábolas mostram com muita clareza que o Reino não é conquistado 

por imposição, mas por decisões livres e conscientes. 

4- O importante não é a forma como foi encontrado, mas a decisão tomada para 

inserir-se nele ou possuí-lo, conforme a linguagem das parábolas 

Animador:  O que conta é viver uma vida pautada pelos valores do Reino: justiça, 

amor, solidariedade, acolhimento, sinceridade, alegria e coragem para lutar contra tudo 

o que impede a vida plena. 

Leitor 1:Nessa da rede, os peixes bons e ruins têm uma mesma origem, não são frutos 

da ação de dois personagens diferentes. 



Leitor 2:Desde a comunidade apostólica, havia na Igreja a tendência equivocada de 

querer ser uma comunidade de santos, justos ou eleitos, ou seja, uma comunidade 

separada e isolada. Essa tendência era e é um entrave para a concretização do Reino. 

Todos:  Com essa da rede, Ele vai além: pede inclusão, aceitação e abertura 

constante, pois a rede envolve, junta, mistura tudo.  

Leitor 3:É um desafio para a comunidade e uma advertência a qualquer tendência 

separatista e segregadora. Não existe comunidade de pessoas perfeitas. Uma vez 

recolhida a rede, exige-se a prudência e o discernimento para a comunidade tirar de si os 

sinais de morte. 

 

Todos:  O que deve ser jogado fora não são necessariamente os peixes, ou seja, não 

são as pessoas. 

Animador: A comunidade deve acolher a todos; à medida que a convivência vai 

fluindo, tudo o que não tem vida deve ser trabalhado e descartado, mas não as pessoas 

em si. 

Leitor 1:Na comunidade cristã não pode ter juízes, mas apenas pessoas que, entre si, se 

ajudando mutuamente, contribuem para que os sinais de vida se sobreponham aos sinais 

de morte. 

Todos:  Isso se dá à medida que vão sendo tomadas decisões livres e conscientes 

pelo Reino e seus valores. 

Canta-se:Se ouvires a voz do vento/ Chamando sem cessar 

Se ouvires a voz do tempo/ Mandando esperar 

[Refrão] 

A decisão é tua/ A decisão é tu_u_a 

Se ouvires a voz do vento/ Chamando sem cessar 

Se ouvires a voz do mundo/ Querendo te enganar 

 

[Refrão] 

A decisão é tua/ A decisão é tu__u_a 

4º Momento: Oração – Momento de falar com Deus – PRECES 

Sugestão: Colocar em forma de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 

nossa vida. Após cada prece, responde-se: 

R:Nós Te pedimos: dá aos teus fiéis a coragem de procurar em toda a parte o 

tesouro da tua presença escondida. 

 

5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho – 

Permanecer na presença de Deus 

Animador:Para Mateus, não há qualquer dúvida: ser cristão é ter como prioridade, 

como objetivo mais importante, como valor fundamental, o Reino. O cristão vive no 

meio do mundo e é todos os dias desafiado pelos esquemas e valores do mundo; mas 

não pode deixar que a procura dos bens seja o objetivo número um da sua vida, pois o 

Reino é partilha. 

Todos:O reino dos céus está escondido dentro do nosso coração! 



Leitor 1:Jesus compara o reino dos céus a um tesouro e a uma pérola de grande valor 

que foi encontrada por alguém. Em ambos os casos a pessoa que os encontra se alegra e 

vende tudo o que tem para poder adquirir aquele tesouro. 

Leitor 2:O vender tudo significa trocar a mentalidade velha por uma veste nova, 

restaurada de esperança. 

Todos:Quando nós descobrimos que dentro de nós há a riqueza do reino de Deus, 

do amor do céu, aos poucos nós vamos tirando tudo aquilo que estava em nós e que 

nos amarravam a vida e vamos, aos poucos, nos apossando da riqueza que gera 

VIDA. 

Animador: O reino dos céus é ainda comparado com uma rede lançada ao mar e que 

apanha peixes de todos os tipos. Os peixes bons são recolhidos pelos pescadores e os 

que não prestam são jogados fora. Assim acontece também com o discípulo do reino 

dos céus, dentro de si há coisas novas e coisas velhas que não têm serventia. 

 

Todos:Todas as graças, todos os bens, todos os dons, todas as bênçãos de Deus 

estão acumulados e escondidos dentro de nós até o dia em que nós mesmos os 

descobrimos. 

 

6º Momento: Ação – A Palavra de Deus apropriada passa depois para a vida 

prática, torna-se vida em minha vida e transforma meus atos. 

             Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos 

(Quando feito em grupo ou em família) 

1- O que é que comanda a minha vida?  

2- Quais são os valores pelos quais eu sou capaz de deixar tudo?  

3- Que significado têm as propostas de Jesus na minha escala de valores? 

Animador:A decisão pelo Reino, uma vez tomada, não admite meias tintas, tibiezas, 

hesitações, jogos duplos. 

Leitor 1:Escolher o Reino não é agradar a Deus e ao diabo, pactuar com realidades que 

mutuamente se excluem; mas é optar radicalmente por Deus e pelos valores do 

Evangelho.  

Todos A minha opção pelo Reino é uma opção radical, sincera, que não pactua 

com desvios, com compromissos a “meio gás”, com hipocrisias e incoerências?  

Leitor 2:A ação do reino dos céus acontece dentro do nosso coração na medida em que 

nós experimentamos o poder do Espírito Santo e nos entregamos a Ele para uma radical 

transformação. 

Todos:A mentalidade do céu vai aos pouco nos impregnando. 

 

Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra: 

 

Animador:No final, Jesus faz uma pergunta simples, mas profunda, aos discípulos: 

“Compreendestes tudo isso?” (v. 51). Jesus apresentou o Reino dos céus em sete 

parábolas; como o número sete tem a ver com perfeição e totalidade, é como se Jesus 

dissesse que já não tinha mais o que dizer sobre o Reino, tinha dito tudo. 

Todos:O que importa de agora em diante é viver e reconhecer os sinais desse 

Reino. 



                                            (Livre para partilha) 

Animador: A resposta dos discípulos é positiva, mas a história e o próprio Evangelho 

de Mateus mostram que na verdade ainda não tinham compreendido tudo, uma vez que 

compreender no sentido bíblico vai além de uma apreensão de conteúdo ou 

informações, mas implica numa adesão à uma proposta, nesse caso, o Reino dos céus. 

Leitor 1: A própria trajetória da comunidade dos discípulos, desde os doze primeiros, é 

uma demonstração da rede jogada ao mar e recolhida com sinais de vida e morte, bem e 

mal, amor e ódio.  

Animador:  Por que tesouro estamos dispostos a sacrificar tudo? “Um coração que 

escute e saiba discernir o essencial do acessório!” A oração de Salomão poderia 

inspirar a nossa oração ao longo da semana…  

 

Todos: Dai-nos um coração que saiba te escutar, Senhor! 

 

Animador:  Um tesouro, no contexto da época, era um vaso de argila cheio de moedas 

valiosas e joias que os proprietários enterravam em suas propriedades quando 

percebiam perigo de guerras, invasões ou saques. Quando um proprietário de terras 

tinha que fugir às pressas por causa de uma invasão, enterrava seu tesouro, imaginando 

um dia voltar.  

 

Leitor 2:  Dificilmente retomava a posse da terra; essa passava para outros proprietários 

que não sabiam do tesouro escondido. Geralmente, esses tesouros eram encontrados 

muito tempo depois de enterrados, por pessoas que não sabiam da sua existência; daí a 

ideia de surpresa subentendida no texto, seguida da mencionada alegria.  

 

Todos:  Por sinal, uma palavra chave no Evangelho de hoje é, exatamente, alegria, 

como uma característica essencial de quem encontrou o Reino e a ele aderiu 

plenamente. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, conscientes de querermos 

viver a mensagem do Reino de Deus e fazermos a Sua vontade. 

Bênção 

- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 

-Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

 

                                                          ════•❁❁•════ 

 


