CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS

Período de 07 de Dezembro a 11 de Dezembro

2º Encontro: ALEGRAI-VOS, O SENHOR ESTÁ NO MEIO DE VÓS!

PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia,
Cruz, Flores, Velas. Coroa do Advento para irmos acendendo as velas - terceiro
domingo referente vela rósea. Uma Imagem de nosso menino Jesus.
1º Momento: Acolhida:
Alguém da família: Enquanto estamos todos abalados com a crise atual, desejamos
oferecer-lhes um caminho para que vocês sejam consolados pela infinita ternura que vem
nos visitar.
Nosso mundo está passando por uma crise de magnitude inimaginável: à tristeza da
miséria e da guerra foi adicionada uma pandemia que atinge o mundo inteiro sem
distinção e traz consigo sofrimento psicológico e físico, solidão e desastres econômicos.
Todos: “Consola, consola o meu povo” (Is 40, 1), exorta o Senhor por meio do profeta
Isaías!
Alguém da família: Neste tempo de Advento, cabe-nos deixar que o Senhor molde o
nosso coração à semelhança do seu, permitir que ele o molde e reine ali, para que a sua
ternura floresça em nós.
Todos: O Natal então virá para acalmar nossas almas, consolar, confortar e curar.
A vida muitas vezes prejudica os corações; a ternura vem para curá-los.
Animador: Assim poderemos eliminar as preocupações, as zonas cinzentas e os espaços
de violência que se abriram nos nossos corações nos últimos meses graças aos
“isolamentos” e “contenções”
Todos: Ave, Coração Amado, que seu amor penetre profundamente doce Coração
de Jesus, eu te amo. Curve-se ao meu coração para que ele possa se unir ao Senhor,
que meu coração anseie por Ti.
Animador: A liturgia do Advento nos convida a celebrar as duas vindas de Jesus Cristo:
aquela que vai acontecer no fim dos tempos e a que já aconteceu com a encarnação, que
chamamos Natal. Sem preparação não existe verdadeiro Natal. Por isso a Igreja se
preocupou, desde os primeiros séculos do cristianismo, em propor um tempo de
preparação, chamado Advento.

Canta-se: Em nome do Pai, em nome do Filho...
Leitor 1: Vivemos atualmente um tempo de secularismo acentuado, sobretudo pela
sociedade de consumo, que invade nossas famílias, comunidades e a sociedade em geral,
de modo particular pela grande Mídia.
Todos: EIS O TEMPO DE CONVERSÃO/ EIS O DIA DA SALVAÇÃO
AO PAI VOLTEMOS, JUNTOS ANDEMOS/ EIS O TEMPO DE CONVERSÃO!
1. OS CAMINHOS DO SENHOR/ SÃO VERDADE, SÃO AMOR/ DIRIGI OS
PASSOS MEUS/ EM VÓS ESPERO, Ó SENHOR!
Leitor 2: Os dois primeiros domingos tendem a mostrar a chegada de Cristo juiz aos
acontecimentos da vida pessoal de cada homem, bem como à história da humanidade”,
assim o Evangelho proclamado no terceiro domingo apresenta o convite de João Batista
a uma corajosa revisão interior em vista de uma progressiva conversão à mensagem de
Cristo a fim de estarmos prontos para recebê-lo quando voltar.
Leitor 3: O quarto domingo é tipicamente mariano, segundo a atenção dos fiéis
concentra-se no mistério daquela que está para gerar o Salvador. Concentra-se na virgem
Maria que acolhe o projeto de Deus e gera Cristo.
Animador: No tempo do advento, tempo mariano por excelência, a figura da virgem
Maria é particularmente posta em evidência também pela solenidade da Imaculada
Conceição. Neste próximo dia 08 de dezembro valorizando os temas das leituras bíblicas,
é importante situar essa celebração no específico do caminho do advento e assim
contribuir para viver a espera com Maria, ‘advogada de graça e modelo de santidade’.
Todos: Mais uma vez, nos preparamos para este momento único e repleto de magia
e significado.
Animador: Hoje acendemos a Terceira vela da Coroa do Advento. Este terceiro
domingo tem um tema predominante: a alegria provocada pela vinda do Senhor. Por isso,
a cor rosa, que pode ser usada como um roxo atenuado, melhor ainda: a mistura do roxo
do Advento com o branco do Natal que se aproxima. Alegrai-vos (Gaudete!) – convidanos a liturgia, inspirando-se nas palavras do Apóstolo:
Todos: “Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo: alegrai-vos! O Senhor
está perto!” (Fl 4,4s)
Acender a terceira vela rósea da Coroa do Advento
Todos: A vida é, deveras, estressante… E o Senhor nos exorta: Alegrai-vos!
“Arrumemos nossa casa co’ alegria! Dentro dela o Senhor vai chegar…”

2º Momento: Leitura – Abrir os olhos para ver
Animador: As leituras do 3º Domingo do Advento garantem-nos que Deus tem um
projeto de salvação e de vida plena para propor aos homens e para os fazer passar das
"trevas" à "luz".
Leitor 1: O Evangelho apresenta-nos João Batista, a "voz" que prepara os homens para
acolher Jesus, a "luz" do mundo. O objetivo de João não é centrar sobre si próprio o foco
da atenção pública; ele está apenas interessado em levar os seus interlocutores a acolher
e a "conhecer" Jesus, "aquele" que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de
liberdade plena para os homens.
Leitor 2: O Evangelho segundo João começa com uma composição que se convencionou
chamar "prólogo" (cf. Jo 1,1-18). Trata-se, provavelmente, de um primitivo hino cristão
conhecido da comunidade joânica, que o autor do Quarto Evangelho adaptou e onde se
expressa a fé da comunidade em Cristo, Palavra viva de Deus, enviado ao mundo para
concretizar o plano de salvação que Deus tinha para oferecer aos homens.
Leitor 3: Os primeiros três versículos do texto que hoje nos é proposto (cf. Jo 1,6-8)
pertencem a esse "prólogo".
Depois do "prólogo", o autor do Quarto Evangelho desenvolve, em várias etapas, a sua
catequese sobre Jesus. Na "seção introdutória" que se segue imediatamente ao "prólogo"
(cf. Jo 11,19-3,36), ele procura dizer quem é Jesus e definir a sua missão, fazendo entrar
sucessivamente em cena várias personagens cuja função é apresentar ao leitor a figura de
Jesus.
Todos: A alegria cristã não está ao nível de um otimismo simplista, mas coloca no
coração do cotidiano a esperança, possível e credível pela Palavra feita carne.
Animador: A "voz", através da qual Deus fala, convida-nos a endireitar "o caminho do
Senhor". É, na linguagem do Evangelho segundo João, um convite a deixar "as trevas" e
a nascer para "a luz". Implica abandonar a mentira, os comportamentos egoístas, as
atitudes injustas, os gestos de violência, os preconceitos, a instalação, o comodismo, a
autossuficiência, tudo o que desfeia a nossa vida, nos torna escravos e nos impede de
chegar à verdadeira felicidade.

Canto: Vigiai, vigiai, eu vos digo/ Não sabeis qual o dia ou a hora
Vigiai, vigiai, eu repito/ Eis que vem o Senhor em sua glória (2 vezes)
Foste amigo antigamente/ Desta terra que amaste
Deste povo que escolheste/ Sua sorte melhoraste
Perdoaste seus pecados/ Tua raiva acalmaste

Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João
(1,6-8.19-28) (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- A liturgia deste terceiro domingo do Advento coloca diante de nós a figura
de João Batista e descreve o lugar que ele ocupa dentro do plano de Deus.
1- O lugar de João dentro do plano de Deus: dar testemunho da luz.
2- O testemunho negativo de João a respeito de si mesmo: ele não é o que os
outros pensam dele.
3- O testemunho positivo de João a respeito de si mesmo: ele prepara o caminho
do Senhor.
4- O significado do batismo de João: prepara a vinda de alguém maior que virá
depois.
Animador: Por três vezes, João define-se a si mesmo por uma negativa: não sou o
Messias, não sou Elias, não sou o Profeta. O que cada uma destas três negativas afirma
sobre a pessoa de João?
Todos: O Prólogo esclarece dizendo: "João não era a luz! Veio apenas para dar
testemunho da luz!"
Leitor 2: João Batista veio para ajudar o povo a descobrir esta presença luminosa da
Palavra de Deus na vida. O testemunho dele foi tão importante, que muita gente chegou
a pensar que ele fosse o Cristo (Messias)!
Todos: O testemunho negativo de João a respeito de si mesmo: ele não é o que os
outros pensam dele.
Leitor 3: Os judeus enviaram sacerdotes e fariseus para saber quem era esse João que
batizava o povo no deserto e que atraía tanta gente de todos os lados. Eles mandaram
perguntar: “Quem é você?” A resposta de João é curiosa. Em vez de dizer quem é, ele
responde dizendo quem não é: “Não sou o Messias!”
Todos: João recusou estes títulos messiânicos, porque ele não era o Messias.
Leitor 2: Neste diálogo entre João e os fariseus e sacerdotes transparece a catequese das
comunidades do fim do primeiro século. As perguntas dos sacerdotes e dos fariseus a
respeito do significado de João Batista dentro do plano de Deus eram também as

perguntas das comunidades. Assim, as respostas de Jesus, recolhidas pelo evangelista,
serviam também para as comunidades.
Leitor 3: As informações sobre João Batista, conservadas no Quarto Evangelho (Jo 1,68.15.19-36; Jo 3,22-30), são as seguintes: 1) João veio para dar testemunho da luz, para
que todos pudessem crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho
da luz (Jo 1,6-8). 2) Jesus veio depois de João e chegou a ser discípulo de João. Mesmo
assim, ele é mais importante que João, porque já existia antes de João: "Aquele que vem
depois de mim, passou na minha frente, porque existia antes de mim" (Jo 1,15.30).
Todos: Jesus é a Palavra Criadora que estava junto do Pai desde antes da criação.
3º Momento: Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra:
Animador: A "voz", através da qual Deus fala, convida-nos a olhar para Jesus, pois só
Ele é "a luz" e só Ele tem uma proposta de vida verdadeira para apresentar aos homens.
O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha)
1- Jesus marca, realmente, a minha existência?
2- Os valores que Ele veio propor têm peso e impacto nas minhas decisões e
opções? 3- Quando celebro o nascimento de Jesus, celebro um acontecimento do
passado que deixou a sua marca na história, ou celebro o encontro com alguém
que é "a luz" que ilumina a minha existência e que enche a minha vida de paz,
de alegria, de liberdade?
1- A quem dou ouvidos: às propostas de Jesus, ou às propostas da moda, do
politicamente correto, das pessoas "in" que aparecem dia a dia nas colunas
sociais e que ditam o que está certo e está errado à luz dos critérios do mundo?
2- Que significado é que Jesus e a sua proposta assumem no meu dia a dia?
Animador: O "homem chamado João", enviado por Deus "para dar testemunho da luz",
convida-nos a pensar sobre a forma de Deus atuar na história humana e sobre as
responsabilidades que Deus nos atribui na recriação do mundo...
Leitor 2: Deus não utiliza métodos espetaculares e assombrosos para intervir na nossa
história e para recriar o mundo; mas Ele vem ao encontro dos homens e do mundo para
os envolver no seu amor através de pessoas concretas, com um nome e uma história,
pessoas "normais" a quem Deus chama e a quem confia determinada missão.
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.

Meus irmãos, o período litúrgico do Advento é um tempo de alegre espera porque
incrementa em nossas almas a feliz expectativa da vinda do Senhor.
R. ALEGRAI-VOS, O SENHOR ESTÁ NO MEIO DE VÓS!
5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho –
Permanecer na presença de Deus
Animador: O evangelista João apresenta o profeta dos profetas, um homem enviado por
Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Não
era o Messias, mas “a voz que clama no deserto: Aplanai o caminho do Senhor”. Ele
anuncia: “No meio de vós está alguém que não conheceis”. Mas Ele ainda não está de
modo transparente. “Vós não o conheceis”.
Leitor 1: Hoje Ele está presente de modo sacramental: no próximo, em sua Palavra, na
Igreja, nos Sacramentos e, de modo especial, na Eucaristia.
Leitor 2: Agora é a vez de cada um de nós e a Comunidade eclesial dar testemunho do
Cristo presente no mundo, próximo a se manifestar no mistério das comemorações de sua
vinda no ciclo de Natal, na vida justa dos cristãos e na sua vinda gloriosa.
Todos: DAS ALTURAS ORVALHEM OS CÉUS E AS NUVENS, QUE CHOVAM
JUSTIÇA, QUE A TERRA SE ABRA AO AMOR E GERMINE O DEUS
SALVADOR.
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: A todos nós, seus filhos, Deus confia uma missão no mundo - a missão de
dar testemunho da "luz" e de tornar presente, para os nossos irmãos, a proposta libertadora
de Jesus.
Todos: Tenho consciência de que Deus me chama e me envia ao mundo?
Leitor 1: Como é que eu respondo ao chamamento de Deus: com disponibilidade e
entrega, ou com preguiça, comodismo e instalação?
Animador: A atitude simples e discreta com que João se apresenta é muito sugestiva: ele
não procura atrair sobre si as atenções, não usa a missão para a sua glória ou promoção
pessoal, não busca a satisfação de interesses egoístas; ele é apenas uma "voz" anônima e
discreta que recorda, na sombra, as realidades importantes.
Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra:

Leitor 2: Com João, o profeta (isto é, todo aquele a quem Deus chama e a quem confia
uma missão) deve aprender a ficar na sombra, a ser discreto e simples, de forma a que as
pessoas não o vejam a ele, mas às realidades importantes que ele propõe.
Todos: João é uma tremenda interpelação para todos aqueles a quem Deus chama e
envia...
Animador: A atitude dos fariseus e dos líderes judaicos, cheios de preconceitos,
preocupados em manter os seus esquemas de poder e instalação, instalados no seu
comodismo e nos seus privilégios, impede-os de "conhecer" "a luz" que está a chegar.
Todos: Trata-se de um aviso, para nós: quando nos instalamos no nosso comodismo,
no nosso bem-estar, na nossa autossuficiência, fechamos o coração à novidade e aos
desafios que Deus nos faz...
Gesto Concreto: Ao longo dos dias desta terceira semana do Advento, procurar
meditar a Palavra de Deus deste domingo.
Continuemos a montar nossa cesta básica a uma família carente.
Oremos juntos: João Batista aponta Jesus como Messias: Humildade é saber situarse no chão da sua própria realidade. Crie em nós o silêncio para ouvir sua voz na
Criação e na Escritura, nos eventos e nas pessoas, especialmente nos pobres e no
sofrimento. Sua palavra nos falará sempre que nós devemos testemunhar como voz
a Luz que tu, Jesus, és para todos nós.
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.
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