
Diocese de Macapá 

Pastoral de Animação Bíblico-Catequética 

 

Catequese em Casa 
 

 

 

 

Preparando o encontro 

Objetivo: Despertar nos cristãos católicos maior interesse na prática da Leitura da Palavra 
de Deus, fazendo-os experimentar por meio da meditação da Palavra de Deus, o grande 
amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. O Filho Amado.  
Ambiente: Organizar um pequeno altar, Bíblia, castiçal ou pires como suporte para velas, 
água (se possível benta), flores... 

 

 

 

 

 

 
Refrão Orante: Tua Palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal! (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

               MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS EM NOSSA IGREJA DOMÉSTICA 

Mãe/ Pai: Querida família, estamos vivendo o segundo domingo do mês de setembro, 

semana passada fomos introduzidos na reflexão sobre a Palavra de Deus. Ao longo deste 

encontro iremos nos aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. Iniciemos nosso 

encontro cantando sinal de nossa fé! 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo estamos aqui... 
 

 
 
Animador: Pai/ Mãe: A origem etimológica da palavra Bíblia 

A palavra Bíblia se origina do grego: biblos, que significa "livro"; no diminutivo, bíblion, 

"livrinho" ou "livrete", que no plural fica bíblia, isto é, "vários livrinhos". 

19º Encontro – A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS 
Irmã Kelly Simone (IMST) 

 

Momento de acolhida e oração 

CONHECENDO A PALAVRA 
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A Bíblia é, portanto, um conjunto de vários pequenos livros, redigidos em épocas e 

circunstâncias diversas, por distintas comunidades ou autores. 

Filhos/a: A divisão da Bíblia 

Para os judeus, a Bíblia é composta apenas pelos livros do Antigo Testamento e está 

dividida em três partes: a Lei, os Profetas e os Outros Escritos. (ver Eclo. 1,1). 

a) A Lei ou TORAH - para os hebreus esta palavra (Lei) é mais abrangente do que para nós, 

pois para eles, a Lei inclui a história. Através da Torah Deus dá a direção, traça a trajetória 

para a história do seu povo. A Lei, portanto, não é letra morta, mas tem sentido dinâmico. 

A Torah é formada pelos cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 
e Deuteronômio. Esse conjunto de livros é também chamado de Pentateuco (de Penta= 

cinco e Teukos= vasos de barro onde eram guardados os rolos da lei). A Lei é o núcleo 
fundamental da bíblia para os hebreus. 
b) Os Profetas ou NEBYIM - São livros complementares à Lei. Os profetas são pessoas que 

orientam o povo nos caminhos da Lei. Dos que deixaram livro escrito, conhece-se 4 

grandes profetas e 12 profetas menores, porém muitos mais devem ter sido os profetas 

em Israel. 

c) Os Escritos ou KETUBYIM - são os demais livros, dentre os quais se incluem alguns dos 

que hoje chamamos Históricos e Sapienciais. 

 

PAI/MÃE: Para nós católicos a Bíblia completa possui 73 livros e está dividida em duas 

grandes partes: o ANTIGO TESTAMENTO e o NOVO TESTAMENTO.  

I - O Antigo Testamento possui 46 livros, assim subdivididos: 

d) O Pentateuco (5 livros), que corresponde à Lei ou Torah dos judeus e que, portanto, é 

formado pelos mesmos cinco livros: Gn, Ex, Lv, Nm e Dt. 

e) Os Livros Históricos (16 livros) - JOSUÉ, JUÍZES, RUTH, I e II SAMUEL, I e II REIS, I e II 

CRÔNICAS (ou Paralipômenos), ESDRAS, NEEMIAS, TOBIAS, JUDITE, ESTER, I e II 

MACABEUS. 

f) Os Livros Sapienciais (7 livros) - JÓ, SALMOS, PROVÉRBIOS, ECLESIASTES (ou COÉLET), 

CÂNTICO DOS CÂNTICOS, SABEDORIA e ECLESIÁSTICO (ou SIRAC). 

g) Os Livros Proféticos (18 livros) - ISAÍAS, JEREMIAS (+ LAMENTAÇÕES e BARUC), 

EZEQUIEL, *DANIEL (os chamados profetas maiores), OSÉIAS, JOEL, AMÓS, ABDIAS, 

JONAS, MIQUÉIAS, NAUM, HABACUC, SOFONIAS, AGEU, ZACARIAS e MALAQUIAS. 

 

Filhos/a:  O Novo Testamento possui 27 livros, assim distribuídos: 

h) Os 5 livros históricos - Os 4 Evangelhos (MATEUS, MARCOS, LUCAS e JOÃO) e o livro dos 

ATOS DOS APÓSTOLOS. 
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i) As 21 Cartas dos Apóstolos - 14 de São Paulo (ROMANOS, 1ª e 2ª CORÍNTIOS, GÁLATAS, 

EFÉSIOS, FILIPENSES, COLOSSENSES, 1ª e 2ª TESSALONICENSES, 1ª e 2ª TIMÓTEO, TITO, 

FILEMON e a Carta aos *HEBREUS); 1 de São Tiago, 2 de São Pedro, 3 de São João e 1 de 

São Judas Tadeu. 

j) Um livro profético, o APOCALÍPSE DE SÃO JOÃO. 

 A Bíblia compreende, portanto, um conjunto de escritos diversos e, se esses escritos tão 

diversos foram reunidos para formar um único livro é porque existe um fato comum a todos 

eles, que levou o povo judeu a reuni-los. E esse fato é a Aliança pessoal e comunitária feita 

entre Deus e o seu Povo (e por ele, com toda a humanidade). Por isso esses escritos 

continuam a ter valor para nós que queremos continuar a manter essa Aliança com Deus. 

COMO MANUSEAR E LER A BÍBLIA 

Pai/Mãe: Para ler com proveito a Bíblia é preciso considerá-la sob quatro aspectos que 

se complementam: 

k) Ter noção sobre os gêneros e as particularidades literárias da obra. (Não se pode ler e 

interpretar da mesma forma um poema e um relato histórico); 

l) Situar o escrito em seu contexto histórico, levar em consideração as circunstâncias 

que o causaram, seus destinatários; 

m) O ensinamento religioso transmitido pelo escritor aos seus contemporâneos; 

n) Colocar esse ensinamento no contexto da revelação total, em vista da perfeição 

cristã. 

Não é recomendável ler a Bíblia página por página de forma mecânica e indiscriminada. 

Pai/Mãe: Abaixo indicamos um roteiro para leitura, de acordo com a marcha 

ascendente da revelação rumo a Cristo e seguindo a ordem cronológica dos escritos: 

1) Das origens à Realeza: Os cinco livros do Pentateuco, Josué, Juizes, I e II Samuel, I e II 

Reis. 

2) No período da Realeza: Os profetas antigos (Oséias, a primeira parte do livro de Isaías 

(cap. 1-39), Miquéias, Naum, Sofonias, Habacuc e Jeremias) 

3) No tempo do Exílio: As Lamentações, Ezequiel, Abdias e a 2ª parte do livro de Isaías. 

4) Após o Exílio: O I e II Paralipômenos (Crônicas), Esdras e Neemias, Ageu, Zacarias, 

Malaquias, Joel e Jonas, Rute, Tobias e Éster e os escritos sapiencias: Jó, Eclesiastes, 

Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. 

5) À época dos Macabeus: Sabedoria, Baruc, Daniel e I e II Macabeus. 

6) Para o Novo Testamento: 

7) Os Evangelhos sinóticos, 

8) Os Atos dos Apóstolos, 

9) As dez primeiras cartas de São Paulo, 

10) As outras 4 cartas de São Paulo (as Pastorais), 

11) As 7 epístolas católicas, 

12) O evangelho de São João e o Apocalipse. 
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Filho/a: Os livros dos Salmos não têm época determinada e pode ser lido como meditação 

e oração independente de qualquer ordem cronológica. 

 Uma prática excelente é ler simultaneamente o Antigo e o Novo Testamento, 
procurando descobrir as relações que há entre eles. 
 Em síntese, deve o leitor do livro sagrado desenvolver em si a consciência dos 5 
sentidos, necessários para uma boa e proveitosa leitura da Bíblia: o sentido da fé, o 

sentido da história, o sentido do movimento progressivo da revelação, o sentido da 

relatividade das palavras e o bom senso. 

Pai/Mãe: Como ler as citações bíblicas: 

As citações dos textos bíblicos são feitas da seguinte maneira: abreviatura do título do 

livro seguindo o capítulo e versículo. É importante também saber distinguir a importância 

dos sinais de pontuação: 

• A vírgula separa o capítulo dos versículos (Mc 8,27; Mc 8,1-3; o versículo inicial e o 

versículo final podem estar em capítulos diferentes, Ex.: Mc 8,34-9,1); 

• O ponto indica um salto entre os versículos. Lê-se somente os números indicados (Ex.: 

Mc 8,1-3.34-36); 

• O ponto e vírgula separam citações dentro de um mesmo livro ou de um livro para outro 

(Ex.: Mc 6,34-37; Mt 5,1-12); 

• O hífen é o contrário do ponto e lê-se de um versículo até o outro (Ex.: Jo 6,53-58); 

• Um s indica o versículo imediatamente seguinte ao que o precede (Ex.: Mc 8,27s); 

• Dois ss indicam os dois versículos imediatamente seguintes ((Ex.: Mc 8,27ss). Para 

mais de três versículos usa-se o hífen; 

• Quando não se indica o versículo, trata-se do capítulo inteiro (Ex.: Mc 8-10). 

 

Filho/a: Conforme vimos no encontro passado é importante ler a Palavra com: Pés na 

realidade, Olhos no texto e contexto, ouvidos atentos para escutar Deus que nos fala pela 

Palavra, com o coração livre para amar a Deus revelado em Jesus. A Palavra se fez carne e 

habitou entre nós. E com a boca para anunciar a Alegria do Evangelho que é Jesus Cristo.  

Pai/ Mãe:  A Bíblia é o grande livro do amor a Deus e a vida. Com essa união assumimos o 

compromisso de realizarmos o projeto do amor de Deus e construirmos um mundo mais 

irmão e fraterno para todos nós á Luz da Palavra de Depara todos. Para a leitura do texto 

da Bíblia é importante observamos os passos da Leitura Orante da Palavra:  Leitura, 

Meditação, Oração e Contemplação.  

 
Canto para a escuta da Palavra: Eu vim para escutar, tua Palavra. Tua Palavra. Tua Palavra 

de amor! Eu quero entender melhor tua Palavra, tua Palavra. Tua palavra de amor... 

Ou à escolha. 
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  Fazer a Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – Rm 14, 7-9  

(se possível fazer a leitura do texto 2 vezes).  

                Quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor.  

  

 

  O que entendemos dessa Palavra? Qual parte do texto mais me chamou atenção  

(cada um pode repetir a palavra ou o versículo que mais lhe tocou?  

 

 

     O que queremos dizer a Deus a partir desse dessa Palavra?  Cada um faça seu propósito 

e deixe que brote de seu coração uma oração a Deus. 

 

 

 

- Durante essa semana fazer meditação da Palavra de Deus, procurando observar a 

maneira de como manusear sua bíblia. 

- Procure deixar organizado em sua casa um pequeno altar para a Bíblia em sua casa. 

  

ORAÇÃO E BENÇÃO 

 

Pai/Mãe: Ó Deus de ternura, envia sobre nós teu Santo Espírito para que eu compreenda 

e acolha sempre a Tua Santa Palavra.  

Todos: Amém! 

Pai/Mãe: Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça 

servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas.  

Todos: amém! 

Pai/Mãe: Faze ó Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos 

perseverem na graça e todos consigam a vida eterna.  

Todos: Amém!  

 

Canto Final: Toda bíblia é comunicação, de um Deus amor, de um Deus irmãos, é feliz que 

crer na revelação. Quem tem Deus no Coração. 

- Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade. A suprema 

caridade.  

Que tua Palavra Senhor fortaleça e seja luz para toda a família Catequética de nossa 

Diocese: Adultos, Jovens, Crianças, adolescentes e todas as suas famílias, assim como 

nossos catequistas e todas as comunidades eclesiais de base. 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

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

Compromisso 


