
CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                              Período de 10 Maio a 14 Maio 2021 

 

2º Encontro: «Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. » 

 

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

Cruz, Flores, Velas.  Cartaz com a frase IDE 

 

1º Momento: Acolhida:  

 

Alguém da família: Saber escutar é o caminho para aprender. Precisamos escutar a 

Palavra de Deus, escutar os documentos da Igreja, escutar o nosso Plano Diocesano de 

Evangelização, e perceber que somos convidados a ser uma Igreja misericordiosa, 

acolhedora, missionária. 

Outro membro da família: É nossa vocação anunciar a Palavra como missionários para 

promover a paz, superar a violência, construir pontes em lugar de muros, oferecer a 

misericórdia de Jesus e reacender a luz da esperança para vencer o desânimo e as 

indiferenças. 

Todos:  O mundo espera de nós o testemunho da fraternidade e da solidariedade 

pela evangélica opção preferencial pelos pobres, contribuindo na construção da 

sociedade sobre os valores do Evangelho. 

Dirigente: A Igreja se volta ao seu Senhor para compreender a realidade e discernir 

caminhos (Diretrizes Gerais); Ele se faz presente, caminha conosco; 

 

Leitor 1: A Imagem da casa – Comunidades eclesiais missionárias: permitem ingresso 

(acolhimento) e saída (envio); Dois eixos das Diretrizes: Comunidade e Missão; 

Comunidades que não geram missionários são tristes expressões de esterilidade; 

missionários que não se fundamentam na vida em comunidade correm o risco de se tornar 

andarilhos solitários, sem referências existenciais para sua atuação. 

 

Todos: Jesus Cristo é o enviado do Pai para anunciar o Reino de Deus; Confirmados 

pelo Espírito, os apóstolos começaram a anunciar; Essa responsabilidade 

missionária chega a nós hoje.  

Leitor 2: Jesus apareceu aos Doze e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 

Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo; mas quem não 

acreditar será condenado.» 

Leitor 3: No centro, como eixo, está a Comunidade Eclesial Missionária, sustentada por 

“quatro pilares”: Palavra, Pão, Caridade e Missão. Em cada um deles, as antigas urgências 

são reagrupadas e permanecem mostrando sua atualidade: 

 Pilar 1: Palavra – Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica; 

 Pilar 2: Pão – Liturgia e espiritualidade; 

 Pilar 3: Caridade – Serviço à vida plena; 

 Pilar 4: Missão – estado permanente.  

 

Todos: Em tudo isto, o rosto de misericórdia do Cristo Senhor é manifestado. 

 



Dirigente: Assim, missão e comunidade são como dois lados da mesma moeda. A 

comunidade eclesial autêntica é, necessariamente, missionária e toda missão se alicerça 

na vida de comunidade e tende a gerar novas comunidades.  

 

Invoquemos a Santíssima Trindade para que nos dê um coração grande, aberto à 

vossa silenciosa e forte palavra inspiradora: 

 

 

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

 

 

2º Momento: Leitura – Abrir os olhos para ver  

 

Animador: No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer 

a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do projeto de 

salvação de Deus.   

 

Leitor 1: De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, 

a oferecer aos homens a vida nova e definitiva. 
 

Todos: Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus 

- a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor.   

 

Leitor 2: A ascensão de Jesus recorda-nos, sobretudo, que Ele foi elevado para junto do 

Pai e nos encarregou de continuar a tornar realidade o seu projeto libertador no meio dos 

homens nossos irmãos. 

 

Leitor 3: Este domingo celebramos a ascensão do Senhor as palavras de despedida de 

Jesus (vers. 4-8) sublinham dois aspectos: a vinda do Espírito e o testemunho que os 

discípulos vão ser chamados a dar "até aos confins do mundo". 

 

Todos: O Espírito irá derramar-se sobre a comunidade crente e dará a força para 

testemunhar Jesus em todo o mundo, desde Jerusalém a Roma. 

 

Animador: A ressurreição/ascensão de Jesus garante-nos, antes de mais, que uma vida 

vivida na fidelidade aos projetos do Pai é uma vida destinada à glorificação, à comunhão 

definitiva com Deus. Quem percorre o mesmo "caminho" de Jesus subirá, como Ele, à 

vida plena. 

 

Todos: A ressurreição/ascensão/glorificação de Jesus é a garantia da nossa própria 

ressurreição/glorificação.  

 

Canto de Aclamação:  

 

Meu coração transborda de amor, / Porque meu Deus é um Deus de amor. 

Minha alma está repleta de paz, /Porque Jesus é a minha paz. 

 

Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia, aleluia, eu digo porque 

Eu digo aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia, aleluia, aleluia. Amem. 

 

Leitor 2: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos 

16,15-20 (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 ordem de Jesus é para que eles saiam pelo mundo inteiro e anunciem o 

evangelho a toda criatura. 

2- A salvação será para aqueles que crerem e forem batizados. O elemento do 

batismo é importante, pois insere o fiel e a fiel no seguimento de Jesus, na 

comunidade cristã. 

3- A vida nova em Cristo se manifestará na vida de todos e todas que crerem, 

através da autoridade para expulsar os demônios no nome de Jesus; falarão novas 

línguas; mesmo se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes 

acontecerão nada; imporão as mãos sobre os doentes. 

4- Depois de orientar seus discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à 

direita de Deus. Assim, após a ascensão de Jesus, os discípulos saíram e pregaram 

por toda parte. 

 

Animador: A força e a coragem, na missão, vêm do próprio Senhor, que os ajudava e 

confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Imagine como foi 

emocionante essa experiência dos discípulos em levar a frente à experiência da morte e 

ressurreição de Jesus Cristo. 

Todos cantam: Celebrai a Cristo, celebrai/Celebrai a Cristo, celebrai 

Celebrai a Cristo, celebrai/Celebrai a Cristo, celebrai 

Ressuscitou, ressuscitou/ Ele vive para sempre 

Ressuscitou, ressuscitou/ Ele vive para sempre 

Vamos celebrar/Vamos celebrar/Vamos celebrar 

Ressuscitou o meu Senhor 

 

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

 

Animador: A Palavra de Deus nos chama à missão, a nos aventurarmos num caminho de 

amor e entrega, guiados pelo Cristo.  

Todos: Completada a obra de reconciliação dos homens com Deus, Jesus começa 

uma vida nova, junto do Pai. 

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

 

1- A ascensão de Jesus recorda-nos, sobretudo, que Ele foi elevado para junto 

do Pai e nos encarregou de continuar a tornar realidade o seu projeto libertador no 

meio dos homens nossos irmãos. É essa a atitude que tem marcado a caminhada 

histórica da Igreja?  

2- Ela tem sido fiel à missão que Jesus, ao deixar este mundo, lhe confiou? 



3- O nosso testemunho tem transformado e libertado a realidade que nos 

rodeia? 

4- Qual o real impacto desse testemunho na nossa família, no local onde 

desenvolvemos a nossa atividade profissional, na nossa comunidade cristã ou 

religiosa? 

 

Animador: É relativamente frequente ouvirmos dizer que os seguidores de Jesus gostam 

mais de olhar para o céu do que se comprometerem na transformação da terra. Estamos, 

efetivamente, atentos aos problemas e às angústias dos homens, ou vivemos de olhos 

postos no céu, num espiritualismo alienado?   

Leitor 1: Sentimo-nos questionados pelas inquietações, pelas misérias, pelos 

sofrimentos, pelos sonhos, pelas esperanças que enchem o coração dos que nos rodeiam? 

Todos: Sentimo-nos solidários com todos os homens, particularmente com aqueles 

que sofrem?  

      (Momento de silêncio e interiorização dos questionamentos para mim) 

 

                    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.  

 

Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando 

a sua palavra com os milagres que a acompanhavam.  

 

  Cada prece - Todos: Vem Espírito Santo, incute em mim a urgência de anunciar 

Jesus e a sua mensagem até aos confins do mundo! 

 

 

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

Permanecer na presença de Deus 

 

Animador: Pregai o Evangelho – Jesus dirige-se aos Onze com um imperativo urgente: 

“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura”. A boa notícia não pode 

ficar encerrada no interior do pequeno grupo, toda a criatura carece da “melhor notícia”. 

 

Leitor 1: O que Ele disse e fez transformou os discípulos e quer agora fecundar o coração 

de toda a criatura, para que viva em plenitude. 

 

Leitor 2: O Evangelho, Cristo Palavra, tirou-lhes o medo, fez-lhes sentir a Sua 

misericórdia, ajudou-os a viver o perdão, a proximidade e a atenção aos mais pobres, aos 

doentes, aos últimos.  

 

Todos: A notícia de um Deus assim é uma graça: é urgente pregá-la. 

 

Leitor 3: Os que acreditam tornam-se discípulos-missionários da “Boa Notícia”, são um 

sinal do Reino e transportam o perfume da caridade, da sabedoria e da coragem. 

 



Todos:  Quem anuncia a Palavra, quem vive dela e a semeia no coração de toda a 

criatura é já sinal de que Deus nunca nos abandona. 

 

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: Precisamos de estar atentos aos sinais, não temer os perigos da evangelização, 

mas arriscar o anúncio credível do amor.  

 

Leitor 1: Somos peregrinos na esperança, a nossa vida é sempre uma “expectação”, “não 

deixemos que nos roubem a esperança”! 

 

Todos:  O cristão é homem da esperança, da fé e do amor-caridade.  

 

Leitor 2: Quando a esperança se apaga, paramos, não crescemos nem damos fruto, 

destruímo-nos e destruímos os outros.  

 

Todos: Há sempre uma Palavra de amor a semear.  

 

Leitor 3: Há sempre um raio de esperança, um sinal de Deus, uma notícia de Deus… 

 

Animador: “Foi elevado ao Céu e sentou-se à direita de Deus. ” Eis a nossa bandeira, 

hasteada como sinal de comunhão, alegria, paz e vida. Jesus é vida, é a notícia de um Pai 

que nos ama e nunca nos deixa sós.   

 

Todos: Nunca deixemos de olhar o alto, de aspirar a ser mais e melhor, olhando e 

levantando a “bandeira” que vai à nossa frente, que nos acompanha, que coopera 

conosco. 

 

Leitor 2: Todos somos responsáveis na messe do Senhor, todos somos enviados a pregar 

o Evangelho da misericórdia, em todo o lugar e a todas as criaturas, mas Jesus continuará 

a ser sempre o Mestre, o guia, o divino cooperador. 

 

 Todos: Vou procurar partir sempre de Jesus, para ser sinal do seu amor a quantos 

me rodeiam. 

 

Animador: Que os olhos do nosso coração se deixem fascinar pelos milagres que 

acompanham aqueles que se deixam acompanhar por Ele e lançar as sementes da Boa 

Notícia. É assim que, hoje e sempre, acontece o Evangelho! 

 

Todos: Senhor e Rei do Universo, eu te dou graças pelo caminho que abres à nossa 

humanidade até às moradas do Pai eterno.  

 

Mulheres: Tu és o rastilho das promessas futuras, mas também a chama de presença 

divina que me anima a não desfalecer nas provações. 

 



Homens: Seduz o meu olhar para que viva a vida como um caminho em que tu és a 

meta. 

 

Todos:  Sustém a minha fragilidade na tua força, de modo que possa responder 

ao mandamento de te anunciar até aos confins do mundo.  

 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


