
CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                              (Período de14 de dezembro a de 18 Dezembro) 

 

3º Encontro: Deus, ao olhar para Maria, se encanta com a humildade d’Ela, 

 

 

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

Flores, Velas.  Coroa do Advento para irmos acendendo as velas -  quarta do domingo 

referente.  Uma Imagem de nosso menino Jesus. E se possível ao lado uma imagem de 

nossa Senhora.  

 

1º Momento: Acolhida: 

 

Alguém da família:  Maria, com o seu consentimento, colabora com o mistério da salvação; 

torna-Se a grande colaboradora de Deus neste mistério de salvação. O seu ‘Sim’, diante do 

plano de Deus, nos trouxe a vida. Deus não impõe à Maria o Seu projeto nem A obriga a 

aceitar. Mas, na sua liberdade, Ele a respeita e conta com Sua resposta. Assim Ele conta 

também com a nossa. 

 

Todos: Maria, antes de gerar Cristo no seu ventre, já o tinha gerado no Seu coração, 

pois, o seu coração era cheio de Deus. (Santo Agostinho) 

 

Alguém da família:  Preparamo-nos para o Natal. Somos convidados a viver estes últimos 

dias unidos à Virgem, aprendendo com ela a acolher a Jesus e a amá-Lo mais. Um coração 

vazio de si e cheio de Deus. São João da Cruz, em seu poema sobre a Virgem Mãe, nos ensina 

que: “Aquele que só tinha Pai, já Mãe agora também teria…”. 

 

  ( Uma criança poderá trazer e colocar no meio uma imagem do menino Jesus e outra 

traz a Virgem Maria ) 

 

Todos: Quero dizer meu sim, como Tu Maria, 

            como Tu, um dia como Tu, Maria. 

 

    2. Quero negar-me a mim, como Tu, Maria, 

        como Tu, um dia   como Tu, Maria. 

 

     3. Quero seguir Jesus, como Tu, Maria, 

          como Tu, um dia como Tu, Maria. 

 

Animador: Celebrar o sim de Maria e a Encarnação do Verbo de Deus é celebrar o grande 

mistério da redenção, o grande mistério de amor de Deus pelo seu povo, pois, Ele não nos 

deixou só como errante sobre a terra; mas nos enviou o Seu filho para nos resgatar da 

escravidão do pecado. 

 

Todos: Aquele que os céus não podem conter, Ela o traz no ventre e o carrega nos braços. 

 

Animador: Neste domingo que precede o Natal de Jesus, a história de Maria mostra como é 

possível fazer Jesus nascer no mundo: através de um "sim" incondicional aos projetos de Deus. 



É preciso que, através dos nossos "sins" de cada instante, da nossa disponibilidade e entrega, 

Jesus possa vir ao mundo e oferecer aos nossos irmãos - particularmente aos pobres, aos 

humildes, aos infelizes, aos marginalizados - a salvação e a vida de Deus. 

 

Canta-se: Em nome do Pai, em nome do Filho... 

 

Leitor 1: A concretização do projeto de Deus só é possível quando os homens e as mulheres 

que Ele chama aceitam dizer "sim" ao projeto de Deus, acolher Jesus e apresentá-lo ao mundo. 

 

Todos: Quero hoje perceber melhor os anúncios de Deus e com fé e disponibilidade vou 

dar minha resposta.  

 

Leitor 2: O lugar onde acontece este fato é uma pequena aldeia da Galileia: Nazaré. A pessoa 

a quem Deus envia seu mensageiro é uma jovem como as outras de seu tempo: Maria. 

 

Leitor 3: Fica preocupada e pede explicações. Por isso, fica sabendo que o que lhe acontecerá 

é obra do Espírito Santo e que o Menino do qual será Mãe é o próprio Filho de Deus. 

 

Todos: Sabendo que a Deus nada é impossível, com fé, faz seu ato de disponibilidade ao 

Projeto de Deus 

 

Animador:  Hoje acendemos a quarta vela da coroa do Advento. Aprendemos com Maria a 

buscar perceber os sinais de Deus, a dialogar com Deus, a ouvi-lo, a discernir a vontade de 

Deus e a dizer “sim”. 

 

Acender a quarta vela ROXA da Coroa do Advento 

 

Todos: Deus escolhe cada um de nós, mas nem sempre recebe esta resposta coerente e 

definitiva que recebeu de Maria. 

 

2º Momento: Leitura – Abrir os olhos para ver  

 

Animador: O povo de Israel esperava o Messias salvador. E a sua esperança foi cumprida em 

superlativo, uma vez que o Filho do Altíssimo é também filho de Maria. Uma simples jovem, 

sem estudos nem currículo, de uma aldeia do interior desconhecido, Nazaré, é chamada para 

ser Mãe de Deus. 

 

Todos: O impensável pelos homens, mas programado por Deus, acontece. Deus 

ultrapassa as nossas razoáveis expectativas. Felizmente. 

 

Leitor 1: Deus, pelo anjo Gabriel, vem pedir licença a Maria para que, com a sua ativa 

colaboração, se realize o mistério da salvação da humanidade. 

 

Todos:  A onipotência de Deus é amorosamente humilde. 

 

Animador: Não é verdade que, por vezes, nos sentimos a desanimar perante as dificuldades 

que surgem, contando apenas com as nossas débeis forças? Precisamos de ouvir o recado do 

anjo Gabriel a Maria: «Nada é impossível a Deus». Na mesma linha, Jesus, filho de Maria, 

clarificou: «Para o homem é impossível, mas para Deus não, pois a Deus tudo é possível» (Mc 



10, 27). Não precisarei de ser menos presumido e mais humilde, crescendo na virtude da 

confiança em Deus? 

 

Canto: Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que vem trazer esperança aos pobres 

libertação. 

    

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai que torna o solo fecundo e faz nascer a 

semente é água viva da fonte que faz florir o deserto, é uma luz no horizonte é novo 

caminho aberto. 

 

 

Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas 

(Lc 1, 26-38) (Tomar na Bíblia).  

 

Momento de silêncio deixar-se questionar e partilhar. 

 

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

 

1- Maria não esperava o convite do Senhor. Os seus planos eram muito diferentes. 

O convite perturba-a, mas está disponível… 

2- Deus quer tornar-se tão próximo que pede a uma simples moça para nascer 

através dela. O Amor e a Humildade deste gesto ilustra bem Quem é o nosso Deus. 

Animador: A Rainha é a serva. A que acolheu a graça na própria vida – “Alegre-se, cheia de 

graça! O Senhor está com você!” “Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de 

Deus.” Nesta graça ouviu o chamado e perguntou “como”. Confiante no Espírito e no 

impossível que Deus é capaz de realizar, oferece o seu “sim”. Sim de serva, que em seguida 

se põe a caminho para servir a prima grávida. E se põe tantas vezes a caminho para servir e 

seguir os passos de Seu Filho. 

 

Todos:  Peçamos a ela que interceda por nós, para que Deus nos dê a graça do “sim” a 

Ele, de experimentar-nos também nós “cheios de graça” afinal, quanta graça recebida 

em nossas vidas! 

 

Leitor 2: Que a contemplação das atitudes de Maria neste Evangelho nos inspire a oferecer 

nossa resposta generosa, que também se concretize em cada pequeno ou grande momento de 

nossa vida. 

 

Todos: Escutar atentamente o chamado e de dizer “Faça-se!” “Eis a(o) serva(o) do 

Senhor!”. 

 

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

 

Animador: Hoje Deus me pede para atualizar os seus planos de salvação, na família e no 

trabalho, na sociedade e na Igreja. 

 

 

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

 



1- Como acolho os “anúncios” de Deus na minha vida? Muitas vezes o anúncio é 

para uma mudança de vida, outras é o imprevisto que me faz trocar meus 

projetos, outras vezes um problema de saúde, no trabalho, em família. Respondo 

com fé e disponibilidade? 

2- Sinto e vivo, que Deus está comigo? E isso perturba-me? Deixo-me perturbar por 

isso?  

3- Fiat – aceito e disponho-me a servir Deus, participando na construção do Reino 

de Deus, aqui e agora, naquilo a que me sinto chamado, estando atento a que 

“Também …” há filhos de Deus que precisam de mim? 

 

Animador: Como Deus quis precisar de Maria, também hoje Deus quer precisar de nós, de 

mim. Ele continua a dirigir-Se a cada um de nós, em renovadas «anunciações», pela voz da 

nossa consciência, por meio de uma leitura ou do conselho de um amigo... Que «anunciação» 

Deus me dirige hoje, estando à espera do meu sim? 

 

Todos: Estamos ou não dispostos a dizer "sim" aos apelos de Deus? Maria teme e 

interroga, mas no final confia. É assim que levo a minha vida?  

 

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.  

 

Irmãos e irmãs, na iminência do Natal segundo a carne de Nosso Senhor, somos 

chamados a invocar sobre nós a sua misericórdia. Supliquemos, então, que nos seja 

favorável pela intercessão da Virgem Maria e de São José. 

 

                                   Todos: Dai-nos, Senhor, a vossa Salvação! 

                                    

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

Permanecer na presença de Deus 

 

Animador: A Palavra de Deus chega a Maria não através de um texto bíblico, mas através de 

uma experiência profunda de Deus, manifestada na visita do anjo. No AT, muitas vezes, o 

Anjo de Deus é o próprio Deus. Foi graças à ruminação da Palavra escrita de Deus na Bíblia, 

que Maria foi capaz de perceber a Palavra viva de Deus na visita do Anjo.  

 

Todos: Assim também acontece com a visita de Deus em nossas vidas. 

 

Leitor 1: As visitas de Deus são frequentes. Mas por falta de ruminação da Palavra escrita de 

Deus na Bíblia, não percebemos a visita de Deus em nossas vidas. 

 

Leitor 2: A visita de Deus é tão presente e tão contínua que, muitas vezes, já nem a 

percebemos e, por isso, perdemos uma grande oportunidade de viver na paz e na alegria. 

 

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) 

 



Animador: “Não tenha medo, Maria!” Esta é sempre a primeira saudação de Deus ao ser 

humano: não ter medo! Em seguida, o anjo recorda as grandes promessas do passado que vão 

ser realizadas através do filho que vai nascer de Maria. Este filho deve receber o nome de 

Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo e nele se realizará, finalmente, o Reino de Deus 

prometido a Davi, que todos estavam esperando ansiosamente. Esta é a explicação que o anjo 

dá a Maria para ela não ficar assustada. 

 

Leitor 1: Foi no Templo que o anjo apareceu a Zacarias. A Maria ele aparece na casa dela. A 

Palavra de Deus atinge Maria no ambiente da vida de cada dia. O anjo diz: “Alegra-te! Cheia 

de graça! O Senhor está contigo!” Palavras semelhantes já tinham sido ditas a Moisés (Ex 

3,12), a Jeremias (Jr 1,8), a Gedeão (Jz 6,12), a Rute (Rt 2,4) e a muitos outros. 

 

Leitor 2: Elas abrem o horizonte para a missão que estas pessoas do Antigo Testamento 

deviam realizar a serviço do povo de Deus. 

 

Todos: Intrigada com a saudação, Maria procura saber o significado. 

 

Leitor 3: Ela é realista, usa a cabeça. Quer entender. Não aceita qualquer aparição ou 

inspiração. 

          

                   Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra: 

 

Animador: Maria tem consciência da missão importante que está recebendo, mas ela 

permanece realista. Não se deixa embalar pela grandeza da oferta e olha a sua condição: 

“Como é que vai ser isto, se eu não conheço homem algum?” 

 

Todos: Ela analisa a oferta a partir dos critérios que nós, seres humanos, temos à nossa 

disposição.  

 

Animador: Pois, humanamente falando, não era possível que aquela oferta da Palavra de 

Deus se realizasse naquele momento. 

 

Todos: Quando hoje a Palavra de Deus é acolhida pelos pobres sem estudo, algo novo 

acontece pela força do Espírito Santo! 

 

Leitor 1: Algo tão novo e tão surpreendente como um filho nascer de uma virgem ou como 

um filho nascer de Isabel, uma senhora já de idade, da qual todo mundo dizia que ela não 

podia ter neném!  

 

Todos: A Palavra de Deus chegou e fez com que Maria saísse de si para servir aos outros.  

 

Leitor 2: Ela deixa o lugar onde estava e vai para a Judeia, a mais de quatro dias de viagem, 

para ajudar sua prima Isabel. Maria começa a servir e cumprir sua missão a favor do povo de 

Deus. 

 

Leitor 3: A Palavra de Deus se encarnou em Maria. Como a Palavra de Deus está tomando 

carne na minha vida pessoal e na vida da comunidade? 

 

 



Animador: Como você percebe a visita de Deus em sua vida? Você já foi visitada ou visitado? 

Você já foi uma visita de Deus na vida dos outros, sobretudo dos pobres? Como este texto nos 

ajuda a descobrir as visitas de Deus em nossa vida? 

 

Todos: Que minha vida louve o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor 

dos homens. Pois saciou quem tinha sede, e cumulou de bens os que tinham fome. 

 

Gesto Concreto: Terminar a nossa cesta básica a uma família carente e levar; se possível, 

leve uma imagem do menino Jesus e dê de presente. 

 

Animador: Maria recebeu o dom da divina maternidade porque teve fé e pela fé se torna 

felizarda. O nascimento de Jesus é obra da intervenção de Deus, pois Maria concebe sem 

conhecer homem algum. Aquele que vai iniciar nova história surge dentro da história de 

maneira totalmente inédita.  

 

Todos: A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu 

Salvador.  

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante me chamarão bem-

aventurada todas as gerações.  

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: Santo é o seu nome.  

A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que O temem.  

Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos.  

Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes.  

Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias.  

Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos 

pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.  

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

 

Pai-Nosso... 

 

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. 

 

 

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

 

 

 


