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Profeta não é aquele que prevê o futuro, mas aquele que anuncia o projeto de 

Deus que é a salvação. Deus criou o mundo bom e cheio de felicidade, Nele 

colocou as pessoas para que fossern felizes, O egoísmo, porém, levou a 

criatura humana pelos caminhos do mal, Através dos profetas, Deus quer 

mostrar a todos como alcançar a 

felicidade. Deus não abandona seus 

filhos e filhas. Mesmo quando não 

somos fiéis, Ele nos oferece novas 

oportunidades para reencontrarmos a 

vida. Esse é o projeto divino de 

salvação que os profetas anunciaram 

para reconduzir as pessoas ao 

caminho do bem.   

 

 

  
 Para iniciar nosso encontro, será acesa uma vela lembrando que Jesus 
é a luz para iluminar nossos caminhos, que os profetas anunciaram, 
dizendo: "Uma luz brilhará nas trevas"; 
 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai 
é Pai, Filho e Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 
 

 Leitura do texto bíblico: Isaias 7, 14-17 
 

 

 Como a Igreja chama o tempo de espera do nascimento de Jesus? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10° encontro – Jesus é anunciado e esperado  
Marlos Matos 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

3 – Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 
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Cada um faz sua oração: O que esta Palavra me faz dizer a Deus? 
 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 

 

Senhor Jesus, obrigado por ser nosso amigo, queremos viver 
sempre unidos a ti. Ajuda-nos a preparar a tua chegada. Que o 
nosso coração esteja sempre aberto para a vida, para o bem, 
para a paz. Que nós saibamos fazer muitos gestos de 
fraternidade, pois Tu estás presente em todas as pessoas e aqui 
em nossa casa. Vem! Senhor Jesus! O mundo precisa de ti! 
Amém. 

 
 

 

 Pensar juntos um gesto concreto 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai...  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

Oração 


