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A Bíblia nos ajuda a conhecer JESUS. 
O centro de toda a Sagrada Escritura é Jesus. O Povo de Deus  sempre 

esperou por esse Messias. 

No Primeiro Testamento o 

povo esperava por um 

enviado de Deus que viria 

libertar o povo de toda 

opressão. Os profetas 

anunciam o Servo de Javé, 

que viria para servir ao povo. 

Essa convicção foi 

crescendo, lentamente, na 

maneira de pensar e agir das 

pessoas. Quando chegou 

Jesus, o povo simples e 

humilde foi, aos poucos, percebendo que Ele era esse Messias. E Jesus 

mesmo se declara o Filho do Pai, enviado de Deus para salvação do mundo. 

 Tudo o que se fala de Jesus pode ajudar a conhecê-lo e amá-lo.   

 

 

  
 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. 
 
 Partilhar uns com os outros: 
o Você se lembra quando escutou a Palavra de Deus na comunidade 

pela primeira vez e o que significou esse momento para cada um? 
o O que mais chamou atenção de cada um neste momento? 

 

 
 

 Leitura do texto bíblico: Lucas 4,16-21 

8° encontro 
Marlos Matos 

1 - Momento de acolhida e oração 

2 – Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 
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 Jesus participa do encontro na sua comunidade. Em nosso encontro 
porque a Palavra de Deus é importante? 
 Que orientação a Palavra de Deus, que ouvimos hoje, nos dá para a 
vida? 
 O que esta Palavra de Deus nos ensina? 

 

Canto: Toda bíblia é comunicação. De um Deus amor, de um Deus irmão. 
É feliz quem crê 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. 
 
 
 

 A partir do que conversamos sobre a palavra de Deus e olhando nossa 
experiência com a Bíblia em nossa casa: 

• O que queremos dizer a Deus hoje? 
 

• O que temos para agradecer? 

 

 Em silêncio, cada um faz sua oração pessoal. Depois, em família todos 
rezam juntos: 
] 

 

Jesus, nós somos teus amigos e por isso queremos conhecer este 
livro, que nos mostra como Deus nos ama e nos quer bem. Ajuda-nos 
a lê-lo e a meditá-lo para alimentar nossa vida em nossa casa. Amém! 
 
 

 

 Conversar pelos meios de comunicação com seus familiares, amigos 
e colegas da catequese e sua/seu catequista sobre o que é a Bíblia e 
o que você aprendeu no encontro de hoje. 
 Mande uma foto ou vídeo de seu encontro em família para sua/seu 
catequista e compartilhe nas redes sociais. Vamos divulgar as 
maravilhas da Palavra de Deus em família. 

 

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

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

3 – Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

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

5 – Compromisso 


