
 

 

CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                              Período de 18 de outubro a 22 de outubro 2021 

 

4º Encontro:  «Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim» 

 

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

Cruz, Flores, Velas.  Uma bacia com água perfumada para o momento de pedido 

de perdão.  

 

1º Momento: Acolhida:  

 

Alguém da família: A nós, reunidos para nosso Encontro Bíblico, 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! 

 

Outro membro da família: Jesus Mestre, que dissestes: "Onde dois ou mais estiverem 

reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles", ficai conosco, aqui reunidos para 

melhor meditar e comungar com a vossa Palavra.  

 

Todos:  Sois o Mestre e a Verdade: iluminai-nos, para que melhor compreendamos 

as Sagradas Escrituras. 

 

Animador: 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... 

 

 

Façamos a Oração do Mês Missionário: 

 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te 

suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a 

solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. 

 



Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e crendo que 

ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário 

do Pai. 

Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos 

missionários da compaixão e da esperança.  Amém. 

 

2º Momento: Leitura – Abrir os olhos para ver  

 

Animador:  Bartimeu, cego, marginalizado, "sentado à beira do caminho, pedindo 

esmola", percebe o que outros não percebem: Jesus de Nazaré que passa. 

 

Leitor 1: A sua fé, mesmo se imperfeita, é um órgão mais luminoso do que a vista dos 

que enxergavam.   

 

Leitor 2: É através desta fé que ele receberá de Jesus o dom da recuperação da visão. 

Curado "porque teve fé", Bartimeu "segue" Jesus pelo caminho. 

 

Todos: O itinerário deste cego é um forte testemunho de fé, iluminação, chamado 

e seguimento do Mestre. 

 

 

Canto de Aclamação:  

 

Eu vim para escutar/ Tua palavra, Tua palavra/ Tua palavra de amor 

 

Eu gosto de escutar/ Tua palavra, Tua palavra/ Tua palavra de amor 

 

Eu quero entender melhor/ Tua palavra, Tua palavra/ Tua palavra de amor 

 

O mundo ainda vai viver/Tua palavra, Tua palavra/ Tua palavra de amor 

 

 

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

Marcos 10,46-52 (Tomar na Bíblia). 

 

Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

 

O que diz o texto? 

 

(Não é momento de interpretação do texto e sim constatar) 

 

Animador: Percebam esse cego mendigo, sua vida dependia exclusivamente da 

bondade das pessoas, que alguém o alimentasse, guiasse. Ele, com certeza, já ouvira 

falar de Jesus, das curas que ele fazia, do quanto sua presença transmitia amor, por isso, 



quando ele ouvia que Jesus estava passando perto de onde ele estava a mendigar, seu 

coração começa a sentir esperança. 

 

Leitor 1: Os "cegos" faziam parte do grupo dos excluídos da sociedade palestina de 

então. As deficiências físicas eram consideradas - pela teologia oficial - como resultado 

do pecado. 

 Leitor 2: Segundo a concepção da época, Deus castigava de acordo com a gravidade 

da culpa. A cegueira era considerada o resultado de um pecado especialmente grave: 

uma doença que impedisse o homem de estudar a Lei era considerada uma maldição de 

Deus por excelência. 

Leitor 3: Pela sua condição de impureza notória, os cegos eram impedidos de servir de 

testemunhas no tribunal e de participar nas cerimônias religiosas no Templo. 

Todos: O cego da nossa história está sentado à beira do caminho, provavelmente a 

pedir esmola. O estar sentado significa acomodação, instalação, conformismo. 

1- Ele está privado da luz e da liberdade e está conformado com a sua triste 

situação, sabendo que, por si só, é incapaz de sair dela. 

2- O pedir esmola o texto refere explicitamente a sua condição de mendigo – 

(verso 46) indica a situação de escravidão e de dependência em que o homem se 

encontra. 

3- Contudo, a passagem de Jesus de Nazaré dá ao cego a consciência da sua 

situação de miséria, de dependência, de escravidão. 

4- Bartimeu percebe o sem sentido da sua situação e sente a vontade de apostar 

numa outra experiência. 

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

 

Animador: A passagem de Jesus na vida de alguém é sempre um momento de tomada 

de consciência, de questionamento, de desafio, que leva a pôr em causa a vida velha e a 

sentir o imperativo de ir mais além ... 

Leitor 1: Bartimeu está consciente da sua debilidade e sente que, sem a ajuda de Jesus, 

continuará envolvido pelas trevas da dependência, da escravidão, da instalação...  

Todos:   Por isso, pede: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim" (vers. 47).                         

 

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

 

Animador: A vista é a vida. A vista não tem preço. É o caminho do cego à procura de 

Jesus, da vista, da vida...   

1- O cego, na sua cegueira física, vê mais longe, mais profundamente, com o 

olhar interior da fé. 



2- Não vemos com clareza; muitas vezes somos pessimistas, deixamos o mundo 

interferir no que de fato é importante enxergar, repetidas vezes preferimos resolver 

nossos próprios problemas a deixá-los na mão de Deus. 

3- Somos cegos. E pior de tudo, cegos que não querem ver, porque nossa 

cegueira vem do egoísmo, falta de fé, fraqueza e tantos outros sentimentos que nos 

afastam da Luz, que nos fazem caminhar cada vez mais nas trevas, aumentando 

nossa dificuldade em enxergar. 

4- Peçamos a Graça de também sermos levados ao encontro de Cristo, para 

curarmos nossa cegueira, para que possamos enxergar nitidamente o mundo ao 

redor, que necessita de caridade, atenção, perdão. 

5- Enxergar e ver os fatos e acontecimentos é um dom natural a todos que não 

são cegos. E há cegos que enxergam bem mais que os sãos. O pior cego é aquele que 

não quer enxergar, mas também é aquele que não quer escutar. 

               (Momento de silêncio e interiorização dos questionamentos para mim) 

Leitor 2: Na vida, há coisas que podemos ver e há coisas que não queremos ver, 

enxergar os fatos e acontecimentos, compreendê-los e transformá-los, dando um sentido 

para a nossa vida, é Dom de Sabedoria. 

 

 

                      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.  

 

Deus, nossa força e proteção, atende as nossas preces e guia-nos em teus caminhos, 

liberta os prisioneiros, restitui a luz aos cegos, ouve, Senhor, o clamor do teu povo 

que sofre a humilhação da cegueira do seu espírito: 

 

R: Jesus, intercede agora por todo o seu povo junto do Pai, fazendo brilhar vossa 

luz. 

 

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

Permanecer na presença de Deus 

 

Animador: Na saída de Jericó, a multidão faz obstáculo à atenção de Jesus, procura 

fazer calar um mendigo cego. Felizmente, Jesus escuta o grito deste homem e pede aos 

seus próximos para serem o trampolim entre Ele e o doente: "Chamai-o! 

 

Todos: “Eu quero ter necessidade de vós”. 

 



Leitor 1: Temos estas três palavras, as palavras da Igreja que tem por missão levar os 

homens a Cristo: "confiança... não tenhas medo, Ele vai certamente fazer-te bem... 

Levanta-te... 

 

Leitor 2: Ele respeita demasiado a nossa liberdade, façamos nós mesmos o caminho. 

 

Todos: É Ele que toma a iniciativa e, se Ele nos chama, é para nos salvar 

 

Leitor 3: Jesus não pede ao homem para se calar. Pelo contrário, dá-lhe a palavra, e esta 

palavra torna-se para Jesus ato de fé, uma fé que salva.  

 

Todos: O homem é de tal modo salvo que não somente vê, mas segue Jesus no 

caminho, tal é a sua dupla cura. 

 

 

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

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

              

                  Comprometer-se com a Palavra: Assumir compromissos concretos 

                                        (Quando feito em grupo ou em família) 

 

Animador: Quem encontra Cristo e aceita o desafio para viver como discípulo tem, a 

partir daí, um caminho fácil? 

 

Todos: De forma nenhuma! 

 

Leitor 1: Tem de abandonar a vida cômoda e instalada em que vivia e enfrentar uma 

nova realidade, num desafio permanente, num questionamento constante; tem de 

aprender a enfrentar as críticas, as incompreensões, os confrontos com aqueles que não 

compreendem a sua opção. 

 

Leitor 2:  Tem de percorrer, dia a dia, o difícil caminho do amor, do serviço, da entrega, 

do dom da vida...  

Leitor 3:  É preciso, no entanto, que o discípulo esteja consciente de que o caminho de 

Jesus não é um caminho que leva à morte, mas é um caminho que leva à ressurreição, à 

vida verdadeira e eterna. 

                                                 (Tempo para partilhar) 

Constatações: 

 

 

Animador: Bartimeu largou seu manto, deu um salto e foi até Jesus, que lhe perguntou 

“o que queres que eu te faça?” Bartimeu disse ao Senhor que queria enxergar e Jesus lhe 

responde que sua fé o curou e então Bartimeu começa a enxergar. 



 

Leitor 1: Veja a esperança e fé de Bartimeu em Jesus para no meio de uma multidão, 

daqueles que seguiam a Jesus, ele começar a gritar, com certeza muitos o tiveram por 

louco, escandaloso. Mas ele estava convicto daquilo que fazia, como ninguém guiaria 

um mendigo, cego, até o mestre para ele lhe fazer seu pedido ele teria que gritar, teria 

que chamar a atenção de Jesus. 

 

Leitor 2: Bartimeu tinha que se prontificar, não poderia levar seu manto de mendigo, 

tinha que ir às pressas, então ele dá um pulo, larga seu manto sem pensar duas vezes, 

sem pensar que o mestre poderia não o curar que ele não teria com o que se aquecer de 

noite, mas deixa tudo que era de sua antiga vida e vai prontamente até Jesus. 

 

Leitor 3: Com certeza, Jesus sabia o que ele desejava, mas, mesmo assim, pergunta-o, 

pois queria ouvir dele mesmo. Jesus, por mais que saiba do que necessitamos, ele deseja 

que nós o digamos, porque ele deseja falar conosco, que lhe contemos nossas 

necessidades, abramos a ele nosso coração... 

 

Animador:  1- Tenho coragem de largar o meu manto? 

                  2- Preocupo-me em deixar minhas coisas para seguir Jesus? 

                  3- Confio-me a Jesus e, mesmo sabendo que Ele tudo sabe, apresento 

minhas necessidades? 

                   4- Ele deseja falar conosco, temos nosso momento para falar com Ele? 

                   5- Ele quer dialogar conosco. Então Bartimeu lhe conta o que queria e 

Jesus o atende.  Você expõe sua cegueira a Jesus?  Quais são? 

  

 

Todos: A primeira visão que Bartimeu teve foi a da face de Jesus, daquele que o 

curou e o amou.  

 

Animador:   Devemos tomar o exemplo desse mendigo, a partir do momento que ele 

teve fé e confiou em Jesus sua vida mudou, devemos deixar o que é velho em nós, nossos 

pecados, e irmos até Jesus, devemos deixar nosso manto como Bartimeu deixou o dele, 

e irmos confiantes até o Mestre.  

 

Fazer um silêncio e rever seus pecados (Exame de Consciência), os que desejarem 

podem fazer súplicas de perdão, depois cantando ir até a bacia com água 

perfumada, lavar as mãos significando o desejo da vida nova – Ser o odor de Cristo. 

 

Pelos pecados erros passados por divisões na tua igreja ó Jesus. 

 

Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor piedade! Piedade de nós 

Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor piedade! Piedade de nós 

 

Quem não te aceita quem te rejeita pode não crer por ver cristãos que vivem mal. 



 

Cristo piedade! Cristo piedade! Cristo piedade, piedade de nós 

Cristo piedade! Cristo piedade! Cristo piedade, piedade de nós 

 

Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos! 

 

Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor piedade! Piedade de nós 

Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor Piedade! Piedade de nós 

 

Leitor 1:  Meditando sobre esse evangelho, o que chama mais sua atenção? O que toca 

seu coração? O que você necessita fazer? Largar algum manto e ir até o Mestre? Dialogar 

com Jesus e lhe contar o que há em seu coração? Não levar em conta o que as pessoas 

lhe dizem para deixar o mestre e ir ao encontro dele? Coloque um propósito para o dia 

de hoje, para viver o que Jesus lhe diz. 

 

Animador:   Quantas vezes mendigamos afeto das pessoas por tantas carências que há 

no coração do homem, e não se vê a fonte de amor que há em Jesus, que anseia que nos 

acheguemos a Ele e lhe contemos o que há em nosso coração, o que necessitamos.  

 

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. 

 

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

 

 

 

 


