
 

CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                               Período de 21 Junho a 25 Junho 2021 

 

4º Encontro: RESTAURAÇÃO EM MEIO ÀS CRISES  

 

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

Velas.  

 

1º Momento: Acolhida:  

 

Alguém da família: Com muita confiança na misericórdia de Deus, nos coloquemos diante do mistério 

da encarnação de Seu Filho e peçamos ao Espírito Santo que nos conduza neste momento de diálogo 

íntimo com a Palavra, que hoje nos é apresentada e vamos rezar com o evangelho segundo Marcos. 

Espírito Santo enchei nossos corações com o fogo do seu amor. 

Outro membro da família: Quando Jesus proclama as bem-aventuranças, uma força tremenda escapa de 

suas palavras, pois elas representam a sua própria vida. Nós cremos nisto. Nossa fé é uma pessoa e, nesta 

pessoa, reconhecemos a Verdade, o Caminho e a Vida. 

Dirigente: No trecho do evangelho que vamos orar, meditar, fazer nossa Lectio Divina, rezaremos 

motivados por essa certeza à luz do que Paulo nos diz: “Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, 

pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa” (Hb 12, 2a). 

 

Leitor 1: A Palavra que rezamos se torna vida em nós. Todas as vezes que abrimos espaço para uma 

oração simples, na qual dialogamos com a Palavra, da mesma forma como conversamos com um amigo 

íntimo, o poder de vida da Palavra é transferido a nós.  

Leitor 2: Ela vai-se fazendo vida em nós. De certa forma, é como o “sim” de Maria, que permitiu à Palavra 

gerar-se nela.  

Todos: Deus ama a vida! Ele quer apenas a vida! 

 

Dirigente: 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: Ter uma fé que não perde a esperança é o que somos chamados a rezar neste nosso encontro 

cuja celebração é do nosso 13º Domingo do Tempo Comum. 

 

Leitor 1: Enquanto Jairo conversava com Jesus, no meio da multidão surge uma mulher enferma, que há 

12 anos sofria com uma hemorragia! Ela já havia tentado todas as coisas para ficar curada! Seus recursos 

haviam acabado! Depois de tanto sofrimento e sem dinheiro, ela podia ter perdido a esperança!  

 



Leitor 2: Normalmente é assim conosco, não é? Tentamos de tudo para resolver nossas crises e quando 
os recursos acabam, com eles se vão nossas esperanças.  

 

Todos: Mas ao ouvir falar a respeito de Jesus, seu coração se enche de fé e esperança. 

 

Animador: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos – (Hebreus 

11,1).  
 

Leitor 3: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. 

(Salmo 146,5) 

 

Todos: Porque em esperança fomos salvos.  
 

Leitor 1: Ora a esperança que se vê não é esperança; porque o que alguém vê como o esperará? (Romanos 

8,24) 

 

Canto de Aclamação:  

 

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 

 

Leitor 2: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos 5, 21-43 

(Tomar na Bíblia). 

 

Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

 

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

 

1- Jesus estava voltando para Cafarnaum.  

2- No caminho, uma multidão o apertava e duas pessoas vivendo imensas crises estavam no 

meio delas: o líder da sinagoga Jairo e a mulher com fluxo de sangue.  

3-  Duas histórias em uma 

4- Jairo e a mulher com o fluxo de sangue eram duas pessoas diametralmente opostas – Jairo 

um líder religioso na sinagoga e a mulher, desconhecida.  

5- Jairo com uma filha que há 12 anos lhe dava alegrias, mas que agora estava morrendo.  

6- A mulher estava há 12 anos com uma hemorragia que a impedia de viver (além de dores, 

desconforto, havia a impossibilidade de conviver, de adorar, pois era cerimonialmente impura). 

Animador: Nestes tempos de crise que estamos vivendo, podemos perceber que as crises mais doídas e 

que nos desestabilizam não são as políticas, ainda que sejam agudas, mas todas aquelas que nos atingem 

na vida pessoal, no íntimo do nosso lar e do nosso ser! 

Todos: Duas pessoas que estavam passando por crises pessoais distintas, mas ambas eram 

necessitadas! 

Animador:  As ações desses dois personagens podem nos ajudar hoje! É possível ver nessas duas histórias 

atitudes para superar as crises e encontrar restauração! 

 



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

Animador:  Jairo era um pai em desespero pela situação de enfermidade de sua filha. Seu amor e sua dor 

por ela, o moviam a interceder diante de Jesus em favor dela! 

Leitor 1: Embora o texto não esteja falando especificamente sobre a oração, ele fala claramente sobre a 

intercessão!  

Todos: Jairo foi a Jesus interceder pela vida de sua filha. 

Leitor 2: Para vencer as crises deste tempo, precisamos aprender com Jairo a termos a atitude de fé da 

INTERCESSÃO. 

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

 

1- Hoje, é preciso ter em nosso meio homens que intercedam por seus lares! 

2- Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fora a sua própria. 

3- Hoje é preciso ter mulheres que busquem ocupar espaços na sociedade, mas que abracem a   

missão de interceder por uma sociedade melhor, que tema a Deus. 

4- Hoje Deus quer levantar no meio do seu povo gente que se importa com o próximo a ponto 

de sofrer, chorar, abraçar, mas também crer que o Senhor quer usá-las para a salvação e 

restauração de muitas almas. 

 

Animador: Enquanto Jairo conversava com Jesus, no meio da multidão surge uma mulher enferma, que 

há 12 anos sofria com uma hemorragia!  

Leitor 3: Ela já havia tentado todas as coisas para ficar curada! Seus recursos haviam acabado!  

Animador:  Depois de tanto sofrimento e sem dinheiro, ela podia ter perdido a esperança! Normalmente 

é assim conosco, não é? Tentamos de tudo para resolver nossas crises e quando os recursos acabam, com 

eles se vão nossas esperanças.  

Leitor 1: Mas ao ouvir falar a respeito de Jesus, seu coração se enche de fé e esperança – “Se ao menos 

eu puder tocar na capa dele, ficarei curada”! 

Todos: Ter uma fé que não perde a esperança! 

 

                   (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.  

 

Senhor, vós que sois o Deus dos vivos e não dos mortos, atendei benignamente os pedidos que 

confiantes vos dirigimos. 

 

                           Todos: - Deus, promotor da vida, acolhei nossos pedidos! 

 

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

presença de Deus 

 



Animador: Foi assim, cheia de fé que alimentava sua esperança, que essa mulher vai ao encontro de Jesus 

e mesmo apertada pela multidão, toca nas vestes de Jesus e recebe a cura!  

 

Leitor 1: Como falta em nossa vida essa fé tremenda, que é capaz de transformar a crise em tempos de 

esperança!  

 

Todos: O que Deus deseja é incutir em nós essa fé que crê mesmo sem ver, antes de receber! 

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: Nossa celebração nos faz acompanhar Jesus em sua missão. O Tempo Comum é para nos 

animar neste caminho.  

 

Todos: Jesus tem um caminhar atencioso e sua visita a uma família é transformadora. 

 

Leitor 1: O caminho do cristão valoriza as iniciativas da fé.  

 

Leitor 2: A família de Jairo tem, no resgate de sua filha, a vida para todos.  

 

Leitor 3: Fazendo o caminho do cristão, nos dias de hoje, valorizemos cada dia na certeza de que com 

Jesus venceremos todas as intempéries da vida. 

 

Todos: A atitude de fé alimenta a esperança e nos permite ver a graça de Jesus!   

 

Animador:  No texto é possível notar algumas barreiras que se levantaram para ambos os personagens 

em crise:  

 A posição de líder da sinagoga (judaísmo), buscar ajuda de Jesus? O que as pessoas iriam dizer? 

(v. 22)  

 A multidão que espremia Jesus e que trazia dificuldade para que a mulher e Jairo se aproximassem 

de Jesus (v. 24)  

 Por vezes, são os próprios discípulos de Jesus  que podem se tornar impedidores ou barreiras por 

não compreenderem o que o Senhor quer fazer na vida das pessoas – não ter a percepção espiritual! 

 

Todos: É necessário ter Fé perseverante – que não desiste diante das dificuldades! 

 

Leitor 1:  Quando há fé em nossos corações, tocamos o coração de Jesus!  

 

Leitor 2:  Quando há fé, recebemos palavras de Jesus que nos fortalecem nas crises!  

 

Leitor 3:  Quando a mulher se ajoelha diante de Jesus ele diz a ela: Filha, tua fé te salvou (cura e salvação).  

 

Todos: Quando há fé em nossos corações, recebemos dele a graça, o derramamento do poder, que 

é suficiente para nos restaurar, para dar vida! 

 



Animador:  Para Jairo – palavra de encorajamento no momento mais crítico na morte da filha - creia, ela 

apenas dorme!  

 

Todos: Uma palavra de esperança em meio ao desespero da morte 

 

 Leitor 1:  Jesus disse: tallita cumi - menina, levante!   

 

Todos: Quando há fé, o Senhor glorifica o seu nome intervindo em nossa história!  

Leitor 1: Você está em busca do favor, da graça, da restauração que Deus pode dar para as crises da sua 

vida? Então tenha fé! 

 

Animador:   Uma boa tarefa para nós hoje é esta, gravar em nossos corações o convite de Jesus a Jairo: 

“Não tenha medo; tenha fé”.  Se alguém estiver em uma situação em que não vê saída, em que olha para 

todas as direções e não enxerga solução, mesmo se a pesada sombra da morte se abater sobre o coração, 

lembre-se de Jesus dizendo:  

 

Todos: “Não tenha medo; tenha fé”.  

 

Animador:    As coisas podem não sair como nós pensamos, porém, a ação de Deus está presente. Ele age 

sempre que nos colocamos abertos à sua graça. Para Jairo e sua filha, não havia mais soluções humanas 

possíveis, contudo, abriram-se para a ação de Jesus e a menina ouviu: “Talitá cumi!”, levantou-se e se pôs 

a comer. 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


