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APRESENTAÇÃO
Caríssimos irmãos e irmãs, paz!
Toda pastoral de evangelização, nos seus mais diversificados
aspectos, tem que ser animada pela força da Palavra de Deus. As
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil (DGAE)
2015-2019, coloca isso como urgência na ação evangelizadora.
A Palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras, assim se torna
para nós, - Palavra de Deus - quando deixa de ser algo que
simplesmente está escrito, mas torna-se vida em nossas vidas. A
Leitura Orante da Bíblia, que vem sendo implantada em toda a nossa
diocese, é um instrumento para que isso aconteça.
A Bíblia para nós, torna-se Palavra de Deus, pois nos fala no hoje e
agora da nossa existência. A Palavra encarna-se em nossa
existência histórica. Ela também foi escrita dentro de um contexto
histórico. Não podemos perscrutá-la sem levar em consideração este
fato. Ninguém precisa ser “doutorado” em Bíblia para fazer a Leitura
Orante ou aproximar-se com o coração das Escrituras. No entanto, é
necessário um mínimo de informações para que se possa ler a Bíblia
no seu contexto. Até mesmo para um estudo mais aprofundado dos
livros das Escrituras, faz-se necessário este mínimo.
A nossa 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral, realizada em 14 de
novembro de 2015, escolheu como prioridade na urgência “Igrejalugar da animação bíblica da vida e da pastoral”, fomentar as Escolas
da Palavra nas Foranias.
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Este subsídio, preparado com zelo pelo Pe. Eder Monteiro, quer ser
esta formação mínima para ser realizada nas paróquias e
comunidades, como momento prévio às Escolas da Palavra. Na
realidade, temos irmãos e irmãs em nossas comunidades que já
fizeram o mais importante: deixar-se tocar pela Palavra de Deus. No
entanto, para o estudo – que ajuda na abertura à Palavra – muitos
não sabem sequer manusear a Bíblia.
Que ninguém se envergonhe por ter que aprender! Toda nossa vida é
um aprendizado!
Espero que todos os irmãos e irmãs aproveitem este serviço da
diocese às nossas comunidades.

+Edmilson Amador Caetano, O.Cist.
Bispo Diocesano
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1º ENCONTRO
«No princípio já existia o Verbo,
e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus (…)
e o Verbo fez-Se carne» (Jo 1, 1.14)

AMBIENTE
•
•
•
•

Preparar ambiente acolhedor com ambão ou mesa para
apoiar a Bíblia de onde se farão todas as leituras.
Incentivar as pessoas a levarem bíblia no encontro.
Escolher bons leitores para ajudar no encontro.
Prever também vela e flores.

ACOLHIDA
Este povo chegou, que beleza oba!
Seja sempre vem vindo, venha com seu sorriso
Solidão vai saindo e por isso eu quero cantar!
•

Se for necessário, fazer uma apresentação dos participantes.

Dirigente:
Venham ó nações, ao Senhor cantar. (bis)
Povos do Universo, venham festejar. (bis)
Seu amor por nós firme para sempre. (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito! (bis)
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Dirigente: Iniciamos hoje mais uma jornada de encontros e desta
vez será sobre a BÍBLIA: Vamos compreender como utilizá-la para
melhor entender e transmitir sua mensagem.

Procissão da Bíblia: Fazer um gesto de contemplação da Bíblia
aberta passando-a de mão em mão até chegar no local onde ficará
apoiada em todos os encontros.

Enquanto isso se CANTA:
É como a chuva que lava, é como
o fogo que arrasa, tua palavra é assim,
não passa por mim, sem deixar um sinal.
Tenho medo de não responder,
de fingir que não escutei, tenho medo
de ouvir teu chamado, virar do outro
lado e fingir que não sei. (bis)
Tenho medo de não responder e não ver teu
amor passar, tenho medo de estar distraído,
magoado e ferido, e então me fechar. (bis)
Tenho medo de estar a gritar e negar-te meu
coração, tenho medo do Cristo que passa e
oferece uma graça e eu lhe digo que não. (bis)

Ao chegar ao último um leitor pega a BÍBLIA e lê a seguinte
passagem: Jo1,1-5
Leitor: Jesus é a palavra que revela Deus aos homens.
LEITURA Jo1,1-5;
SILÊNCIO…………..

Todos: A palavra do Senhor permanece eternamente.
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Dirigente: A PALAVRA é a sabedoria de Deus vislumbrada nas
maravilhas do mundo. Jesus, Palavra de Deus, é luz que ilumina a
consciência de todo homem.
LEITURA Jo1, 10-12
SILÊNCIO..............

Todos: A palavra do Senhor permanece eternamente.
Dirigente: A Bíblia toda diz que Deus é amor e fidelidade. Deus quis
introduzir aos homens onde jamais teriam pensado: partilhar a
própria vida e felicidade de Deus. E para isso a Palavra se fez
homem e veio à sua própria casa, neste mundo.
LEITURA Jo1, 14.16
SILÊNCIO…………..

Todos: A palavra do Senhor permanece eternamente.
Dirigente: Deus pronunciou a sua Palavra eterna de modo humano;
O seu Verbo «fez-Se carne» (Jo 1, 14). Esta é a boa nova. Este é o
anúncio que atravessa os séculos, tendo chegado até aos nossos
dias.

Todos: A Palavra do Senhor permanece eternamente.
Leitor 1: A expressão “PALAVRA DE DEUS” indica aqui a pessoa
de Jesus Cristo, Filho eterno do Pai Feito Homem.
Leitor 2: «Nós vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que
nos foi manifestada – o que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para
que também vós tenhais comunhão conosco. Quanto à nossa
comunhão, ela é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo» (1Jo 1, 2-3).
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Dirigente: O Apóstolo fala-nos de ouvir, ver, tocar e contemplar (cf.
1Jo 1, 1) o Verbo da Vida, já que a Vida mesma se manifestou em
Cristo. E nós, chamados à comunhão com Deus e entre nós,
devemos ser anunciadores deste dom.

E NÓS…..
1. De que maneira tomamos conhecimento da Palavra de Deus?
Temos hábito de ler a Bíblia? Quando? Com quem?
2. Como percebemos o diálogo de Deus conosco através da
Palavra?
3. Tem alguma experiência em que percebeu que a Palavra
falou mais forte?
Incentivar a PARTILHA
Canto: É como a chuva que lava, é como
o fogo que arrasa, TUA PALAVRA é assim,
não passa por mim, sem deixar um sinal. (bis)
Dirigente: Sabendo que a Aliança com Deus é puro DOM, somos
chamados a fazer parte desta Aliança – diálogo de amor – por uma
resposta LIVRE. Deus nos torna capazes de OUVIR e RESPONDER
à sua Palavra. Neste diálogo, Deus OUVE o ser humano e responde
às suas perguntas.
Leitor 1: A palavra divina não se contrapõe ao ser humano, mas
ilumina, purifica e realiza os seus anseios mais profundos.
Todos: .Deus não é alheio aos problemas humanos (Ex 3, 7) e sua
presença não ameaça a liberdade humana. Ele intervém na historia
“para que todos tenham a vida em abundância” (Jo 10,10)
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Dirigente: Para que possamos entender a Palavra é preciso também
saber como manuserar este instrumento de diálogo de Deus
conosco.
1.
2.
3.
4.

O que você sabe sobre a Bíblia?
Quais as divisões?
Quem escreveu?
Em que lingua foi escrita?

PARTILHAR ....................
Dirigente: VOCÊ SABIA.....
Que o autor da Bíblia é Deus, mas não foi Ele, quem a escreveu?
Essa tarefa coube aos homens e mulheres que, movidos pelo
Espírito Santo, foram aos poucos escrevendo tudo o que a eles era
inspirado que escrevessem.
Leitor 1: Os autores humanos da BÍBLIA não "copiaram" o que Deus
"ditou" a eles, mas apenas receberam a inspiração de Deus e
usaram das próprias palavras - e dos próprios conhecimentos para
redigir os textos inspirados.
Leitor 2: A BÍBLIA foi composta "A DUAS MÃOS": por Deus, que a
inspirou, e pelos homens e mulheres que a escreveram. Não
sabemos quantos são os autores humanos da Bíblia, mas sabemos
que são muitos. Daí afirmarmos que a Bíblia foi escrita em "mutirão".
Canto: Na Bíblia está a Palavra de Deus
Semeada no meio do povo
Que cresceu, cresceu e nos transformou
Ensinando-nos viver um mundo novo.
Leitor 1: A palavra "Bíblia"é de origem grega e quer dizer "LIVROS".
São, ao todo, 73 livros: 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo
9

Testamento. Ela foi escrita entre o ano 1250 antes de Cristo e o ano
100 depois de Cristo, aproximadamente. Ou seja, ela levou mais de
mil anos para ficar pronta.
Leitor 2: O ANTIGO TESTAMENTO foi escrito
• na Palestina (a terra de Jesus),
• na Babilônia (onde o povo judeu, num determinado momento
de sua história, esteve exilado)
• no Egito (para onde muitos judeus foram depois do cativeiro
na Babilônia).
Leitor 1: Os livros do NOVO TESTAMENTO foram escritos
• na Palestina (a terra de Jesus),
• na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália (lugares estes
onde haviam sido fundadas as comunidades cristãs).
Canto: A Palavra de Deus é Luz
Que nos guia na escuridão
É semente de paz, de justiça e perdão! (bis)
Que a tua palavra Senhor
Renove nosso coração
Frutifique a nossa esperaça
E nos faça viver como irmãos! (bis)
Todos: Mas, afinal, em que língua ela foi escrita?
Dirigente: A Bíblia foi escrita em HEBRAICO, ARAMAICO e
GREGO e já foi traduzida para aproximadamente DOIS MIL
IDIOMAS. As cópias mais antigas estão na Biblioteca do Vaticano, no
Museu Britânico (Londres, Inglaterra) e no Museu de Jerusalém
(Israel).
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Vamos observar abaixo as imagens de materiais onde a Bíblia já foi
escrita:
Os livros da Bíblia foram escritos em:

•CERÂMICA (tijolos de argila),

•PAPIRO (tiras de papel feitas a partir
da árvore de papiro, originária do
Egito)

•PERGAMINHO (couro curtido e
preparado de carneiro, chamado de
pergaminho por ter sido usado pela
primeira vez na cidade de Pérgamo,
200 anos antes de Cristo).
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Todos: Então a Bíblia é uma Biblioteca de livros. Mas como ela está
organizada?
Leitor 1: Ela está organizada em Capítulos e Versiculos.
•

•

A divisão em capítulos é da autoria do inglês Estévão
Langton, arcebispo de Cantuária, e foi realizada no ano de
1214.
Já a divisão dos capítulos em versículos foi feita, em
definitivo, em 1551, pelo tipógrafo Roberto Stefano.

Todos: A Bíblia tem 1.328 capítulos e 40.030 versículos.
Canto: Toda Bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração!
ATIVIDADES
Dirigente: Para ajudar em nosso aprendizado formulamos 3
atividades para fazer em casa:
1ª atividade: QUESTÕES
responder em casa as seguintes questões:
1. Qual a citação que diz que a Palavra do Senhor permanece
para sempre?
2. Quem são os autores da Bíblia e em que ano foi escrita?
3. Onde foi escrito o antigo testamento?
4. Onde foi escrito o novo testamento?
5. Em que lingua foi escrita a Bíblia?
6. Quais os materiais em que foi escrita a Bíblia?
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2ª atividade: GRUPO no Whatsapp
Criar um grupo no Whatsapp para compartilhar o conteúdo e também
imagens que mostrem a contemplação da Palavra de Deus.

3ª atividade: SALMO
Ler e contemplar o salmo 33 e destacar a parte que fala da Palavra.
Dirigente: Rezemos com confiança a oração que o Senhor nos
ensinou:
PAI NOSSO...
Oração: Abençoai Senhor, nossa vida, nossa união, nossas familias.
Aguce nossos sentidos para ouvir, entender, saborear, se encantar e
anunciar a tua PALAVRA de amor. Por Cristo nosso Senhor, amém.
Benção: Deus de amor e de bondade nos abençoe em nome do Pai,
do filho e do Espírito Santo. AMEM.

Canto: Lei soberana do Senhor,
Livre eu serei se praticá-la com amor! (bis)
Tua palavra é para sempre, eu cantarei.
Tão duradoura quanto os céus, proclamarei...
Fidelidade que os tempos atravessa,
Como esta terra que criaste e que não cessa!
Aleluia, aleluia! (bis)
De tuas leis são todos hoje devedores,
Todos os seres são assim teus servidores...
Se tua lei não fosse meu maior prazer,
Em minha miséria eu haveria de morrer.
Aleluia, aleluia! (bis)
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Jamais irei me esquecer dos teus preceitos,
Pois é por eles que viver tu me tens feito...
Eu te pertenço, meu Senhor, vem me salvar,
Pois teus preceitos estou sempre a procurar!
Aleluia, aleluia! (bis)
Os malfeitores tramam mi’a destruição
Mas eu procuro aprender tuas lições...
Vi o limite, o fim de toda perfeição,
Teus mandamentos, infinita imensidão!
Aleluia, aleluia! (bis)
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2º ENCONTRO
A PALAVRA E NOSSO COMPROMISSO

AMBIENTE
•
•
•
•
•

Preparar ambiente acolhedor com ambão ou mesa para
apoiar a Bíblia de onde se farão todas as leituras.
Incentivar as pessoas a levarem bíblia no encontro.
Escolher bons leitores para ajudar no encontro.
Prever tambem vela e flores.
Se precisar fazer apresentação de quem não veio antes

ACOLHIDA
Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo o lugar!
Na cultura, na história, vamos expressar.
Levando a Palavra de Deus em todo o lugar. Vamos lá!
Com o negro e com o índio, vamos louvar,
e com a comunidade vamos festejar. Vamos lá!
Com o pandeiro e com a viola, vamos cantar.
Animando a nossa luta em todo lugar. Vamos lá!
Com atabaque e com tambor, vamos celebrar
a palavra de Deus em todo o lugar. Vamos lá!
O Evangelho é a palavra que Jesus proclamou.
Só Ele é o caminho, a verdade, a vida e amor. Vamos lá!

Canto: Venham ó nações, ao Senhor cantar. (bis)
Povos do Universo, venham festejar. (bis)
Seu amor por nós firme para sempre. (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito! (bis)
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Dirigente: Deixamos 3 tarefas no outro encontro, será que alguem
fez alguma coisa e poderia nos mostrar?
MEMÓRIA DO ENCONTRO ANTERIOR
Qual foi o assunto do nosso primeiro encontro? O que aprendemos?
Fazer uma pequena memória do encontro anterior.
Dirigente: Hoje o nosso assunto vai avançar mais um pouco e vamos
procurar entender nosso compromisso a partir da PALAVRA. Cada fiel
que CRÊ e ACOLHE a Palavra Divina é chamado a modelar sua vida
segundo os critérios de Cristo, o Verbo Encarnado. Vamos ouvir um
trecho da Palavra de Deus que vai iluminar este assunto.

LEITURA: Mt 25, 31–46: (ler pausadamente)
SILÊNCIO..............

Repetir uma frase do texto
Fazer um cochicho em pequenos grupos para responder a seguinte
questão:
•

O que Jesus nos ensina nesta missão?

Dirigente: Jesus nos convida a serví-lo nos pequenos. Vamos
cantar ou declamar esta canção que é um convite à missão de
Jesus.
Canto: Venham todos, amigos de meu Pai,
participar do seu reino de amor, o que
fizerem ao pobre e ao pequeno
é a mim que estão fazendo.
Se alguém tem sede, dê-lhe de beber,
Se alguém tem fome, dê-lhe de comer.
Sede e fome também de justiça
de amor e paz e de alegria.
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Se alguém foi preso, vá encontrá-lo
Se alguém está triste, vá consolá-lo.
Deus fez o homem com liberdade,
Ele os quer todos na verdade.
Se alguém enfermo, vá visitá-lo
Se maltrapilho, não vá deixá-lo
Todos querem a sã bondade,
sempre viver na igualdade.
Se peregrino, sem o seu lar,
procure sempre o abrigar
vivam unidos, filhos de Deus Pai,
irmãos em Cristo, buscando a paz.
Por que existe tal realidade:
fome, doença, tanta maldade?
Quem permite a opressão,
faz sofrer Cristo no seu irmão.
Dirigente: Cada momento de nossa existência é importante e deve
ser vivido intensamente, pois um dia prestaremos conta de toda a
nossa vida. O critério do julgamento final é este: o que fizemos e o
que deixamos de fazer aos pequeninos!
Leitor 1: A palavra divina nos recorda a necessidade de nosso
compromisso com o mundo e responsabilidade diante dele:
Leitor 2: Compromisso com a justiça – papel dos fiéis leigos e da Igreja;
Canto: Lei Soberana do Senhor, livre eu serei
Se praticá-la com amor!
Leitor 1: edificar a reconciliação: nós, os católicos, devemos ser
exemplos; exercitar uma caridade ativa, após uma escuta amorosa
da Palavra de Deus, desenvolvendo um serviço desinteressado em
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favor dos outros (1Cor 13) e lembrar a máxima de Santo Agostinho:
"a plenitude da Lei é o Amor.” (Santo Agostinho);
Leitor 2: Os jovens podem tornar-se agentes da Palavra Divina, pela
sua abertura espontânea e sincero desejo de conhecer a Jesus;
Canto: Lei Soberana do Senhor, livre eu serei
Se praticá-la com amor!
Leitor 1: Dar assistência pastoral aos migrantes para fortalecer a fé
dos que crêem;
Leitor 2: Acolher os doentes e sua situação de sofrimento FÍSICO,
PSÍQUICO E ESPIRITUAL.
Canto: Bendita, Bendita, Bendita a Palavra do Senhor
Bendito, Bendito, Bendito quem a vive com amor!
Todos: Nosso compromisso é colocar em prática a mensagem de
Deus mas precisamos entender ainda um pouco mais este livro tão
magnífico!
Dirigente: Então vamos lá: A Bíblia está dividida em duas grandes
partes:
O ANTIGO TESTAMENTO que começa com o livro de Gênesis e
termina com o livro de Malaquias.
• PENTATEUCO (05 1º livros, do Gênesis ao Deuteronômio);
• livros HISTÓRICOS (16 livros, de Josué a Macabeus);
• livros POÉTICOS ou SAPIENCIAIS (07 livros, de Jó a
Eclesiático)

•

livros PROFÉTICOS ( 18 livros, de Isaías a Malaquias).
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Bíblia Católica

Bíblia Hebraica

PENTATEUCO

05 livros

TORAH

05 livros

HISTÓRICOS

16 livros

SAPIENCIAIS

07 livros

KETHUVIM

12 livros

PROFÉTICOS

18 livros

NEBIIM

22 livros

46 livros

39 livros

Canto: A palavra de Deus é luz
Que nos guia na escuridão
É semente de paz, de justiça e perdão! (bis)

Leitor 1: E o NOVO TESTAMENTO que vai do Evangelho escrito por
São Mateus até o livro do Apocalipse de São João.
➢ livros HISTÓRICOS (os 4 Evangelhos mais o Atos dos apóstolos);
➢ CARTAS DOS APÓSTOLOS (21 cartas, de Romanos a Judas)
➢ livro PROFÉTICO (apenas um, o Apocalipse é o último livro da
Bíblia).

EVANGELHOS

04 livros

ATOS DOS APÓSTOLOS

01 livro

EPÍSTOLAS

21 livros

APOCALIPSE

01 livro
27 livros
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Canto: Terra boa é aquele que ouviu
E a Palavra de Deus praticou
A semente na terra caiu
E de terra tão boa brotou (bis)
Todos: Qual a diferença de Bíblia Católica e Bíblia Protestante?
Dirigente: A Bíblia Protestante tem 66 livros, 7 a menos que a Bíblia
Católica. Os livros de Baruc, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico,
1º e 2º Macabeus e parte dos livros de Ester e Daniel fazem parte da
Bíblia Católica mas não da Bíblia Protestante.
Leitor 1: Razões teológicas e históricas levaram os judeus - e depois
os protestantes - a considerar esses livros como livros apócrifos.
Todos: O que são livros apócrifos?
Leitor 2: Livros Apócrifos são aqueles livros que foram escritos pelo
povo de Deus, mas que não foram considerados revelações do
Espírito Santo, portanto, não fazem parte do cânon (índice) da Bíblia.

Leitor 1: O termo "apócrifo" foi criado por Jerônimo, no quinto
século, para designar basicamente antigos documentos judaicos
escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas
Dirigente: O mais importante nisso tudo é considerar que o centro
da Bíblia é Jesus. Tudo nela aponta para o Filho de Deus feito
homem. O Antigo Testamento (antiga aliança) prepara a sua vinda; o
Novo Testamento (nova aliança) a realiza.
Todos: O que Deus quer é que sejamos unidos pela causa do Reino!
Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça
E tudo mais vos será acrescentado, Aleluia, Aleluia.
Todos: Para interpretar a Biblia é preciso um coração puro e para
isso contamos com a ajuda do Espírito Santo.
20

Dirigente: ISSO MESMO!
Só a Igreja, instituída por Cristo, pode interpretar corretamente a
Bíblia. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é
quem ajuda a Igreja nessa interpretação.
O católico que participa das celebrações de sua comunidade vai,
com o tempo, entendendo o sentido e o significado dos
ensinamentos da Palavra de Deus; assim ele aprende a interpretar a
Bíblia junto com a Igreja.
Todos: Então não basta apenas decorar os versículos?
Dirigente: Não! Isso qualquer estudioso da religião pode fazer.
Decorar não quer dizer que a palavra está dentro de nós!
É bom memorizar ou decorar trechos da Bíblia, desde que quem os
memorize também os pratique. Quem conhece passagens da Bíblia
"de cor" mas não se esforça por vivê-las é um falso cristão.
Leitor 1: Existem muitos caminhos para ouvir, experimentar e
contemplar a Palavra de Deus. Por ex: um grupo de reflexão (Círculo
Bíblico) pode ser um modo seguro e privilegiado de estudar e
interpretar a Bíblia em comunidade. É no grupo de reflexão e
vivência que os católicos "misturam"a vida com a fé e aprendem a
ser solidários uns com os outros.
Todos: ”A fé vem da pregação e esta vem pela Palavra de
Cristo” (Rm 10,17).
Canto: Toda Bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração!
Todos: E os SALMOS, onde entram na divisão da Bíblia?
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Leitor 1: Os Salmos fazem parte dos livros sapienciais. Podemos
dizer que os salmos são uma coleção de orações pessoais e
comunitárias do povo hebreu. O “Salmo” é uma palavra que vem do
grego e significa: ORAÇÃO CANTADA e acompanhada de
instrumentos musicais. Ao todo são 150 salmos e formam o mais
extenso livro da Bíblia, chamado livro dos Salmos.
Leitor 2: Nos Salmos, encontramos a expressão dos sentimentos
humanos: alegria e sofrimento, angústia e esperança, medo e
perplexidade; tudo é colocado em oração diante de Deus.
Leitor 1: Pelo Antigo Testamento, sabemos que o povo se valia dos
Salmos para entrar em contato com Deus. Através dos Salmos, o
Povo de Deus fazia orações de súplica, louvores e agradecimentos.
Todos: Somente pela fé o ser humano responde a Deus e abre-se a
compreensão da Palavra Divina.
ATIVIDADES
Dirigente: Para ajudar em nosso aprendizado formulamos 3
atividades para fazer em casa:
1ª atividade: QUESTÕES
responder em casa as seguintes questões:
1. Em que versículo de Mt 25 Jesus pede para visitar os presos?
2. O que diz o versículo da 1Cor13?
3. Em quantas partes a Bíblia é dividida? Quais são?
4. Quantos livros tem o antigo testamento? Quais são?
5. Quantos livros tem o novo testamento? Quais são?
6. Que são livros apócrifos?
7. Basta decorar os versículos da Bíblia? Porque?
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2ª atividade: SALMO
Escolher um Salmo para rezar durante a semana (seguir a
numeração maior):
Socorro: 13, 26, 31.
Agradecimento e Louvor: 18, 21 e 30.
Confiança: 23, 27, 121.
Ensinamentos da sabedoria: 1, 36 e 119.
Meditações: 8,9 e 11.
Louvores: 7, 19, 29 e 145.
Lamentações: 22, 31 e 35.
Ação de Graças: 33, 65 e 102.
Obra da Criação: 8, 33, 84 e 150.

3ª atividade: PESQUISA
Pesquisar na internet ou em outras fontes, algumas curiosidades e
outras informações a respeito da Bíblia. Trazer para partilhar com o
grupo.
Dirigente;. O cristão que crê concebe e gera em si mesmo o Verbo
de Deus como disse Santo Ambrósio: "Cristo é o fruto de todos os
que o testemunham após acolher sua Palavra.”
E nós queremos pedir ao Pai que nos acompanha que nos ajude
sempre a ter a sabedoria para acolher e testemunhar a sua Palavra.
Rezemos: PAI NOSSO....
Oração: Ó Deus de amor e de bondade conceda-nos sua graça
para que o nosso coração entenda a sua palavra e a coloque em
prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Amém.
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Bênção: Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai filho e Espírito
Santo. Amém
Canto: Em águas mais profundas
Vamos lançar as nossas redes
E, sem mais descansar saciaremos nossa sede
De sermos uma Igreja toda ministerial
Na graça recebida junto à fonte batismal
Assembléia dos chamados
Escolhidos e enviados em missão,
pela trindade coração deste mistério
Formamos um só corpo Vocacionado
á santidade Diversos nos carismas
mas a serviço da unidade doando
a nossa vida em favor da humanidade
Discípulos do mestre vida entregue, oblação!
A graça recebida no sacramento do batismo
Nos faz seguir Jesus povo fiel, ressuscitado
fazendo-nos ao largo sempre ousando
o mais além surpresas do amor que
nos convoca uma vez mais!
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ANEXO
LIVROS DEUTEROCANÔNICOS
Não existem na BÍBLIA HEBRAICA e nem na BÍBLIA
PROTESTANTE.

Judite

Jt

Tobias

Tb

Baruc

Br

1º Livro dos Macabeus

1Mc

2º Livro dos Macabeus

2Mc

Sabedoria

Sb

Eclesiástico

Eclo

Observações: Deuteronômio 3, 24-90

e
13-14
são
considerados também textos Deuterocanônicos, assim como
algumas partes de Ester (1, 1a-1r; 3, 13a-13g; 4, 8a-8b; 4, 17a-17z;
5, 1a-1f. 2a-22b; 8, 12a-12v; 9, 19a; 10, 3a-3l) e estão ausentes na
Bíblia Judaica e na Bíblia Protestante.
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3º ENCONTRO
APRENDENDO A ENCONTRAR A PALAVRA NA BÍBLIA
AMBIENTE
•
•
•
•
•

Preparar ambiente acolhedor com ambão ou mesa para
apoiar a Bíblia de onde se farão todas as leituras.
Incentivar as pessoas a levarem bíblia no encontro.
Escolher bons leitores para ajudar no encontro.
Prever tambem vela e flores.
Se precisar fazer apresentação de quem não veio antes

ACOLHIDA
Na Bíblia encontramos a história
do povo de Deus e hoje formamos
A grande família de irmãos
Mudando a história o povo de Deus
sempre vai vivendo o Evangelho
Em busca do Pai.
Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus
Transforma a sua vida
Também transfigura os seus
Estamos reunidos presentes às nossa missão
De sermos profetas da paz e da libertação.

Canto: Venham ó nações, ao Senhor cantar. (bis)
Povos do Universo, venham festejar. (bis)
Seu amor por nós firme para sempre. (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito! (bis)
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Fazer uma pequena memória do encontro anterior
Dirigente: Deixamos 3 tarefas no outro encontro, será que alguém
fez alguma coisa e poderia nos mostrar?
• Responderam as questões?
• Tem dúvidas?
• Foi difícill localizar os versículos na Bíblia?
• Escolheram o salmo?
• Alguém descobriu alguma curiosidade sobre a Bíblia?
Qual foi o assunto do nosso segundo encontro? O que aprendemos?
Dirigente: Quanto mais utilizamos a Bíblia mais nos apossamos da
Palavra de Deus para que se torne viva e eficaz na evangelização.
Hoje vamos entender e exercitar o seu manuseio.
Pra começar vamos tirando as dúvidas que aparecem toda vez que
vamos procurar um versículo.
Incentivar a PARTILHA
Canto: Tua Palavra é luz no meu caminho,
Luz no meu caminho, tua Palavra é
Tua Palavra é, luz no meu caminho meu Deus
Tua Palavra é.

Dirigente: Vamos retomar algumas informações importantes:
O total de Livros na Bíblia católica é de 73 Livros e suas citações têm
sempre ordem:
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Título do Livro (abreviado) , depois o CAPÍTULO E VERSÍCULO.
Exemplo: Jo 10,10. Esta citação lê-se assim:
Evangelho de São João, capítulo dez, versículo dez.
➢ Vamos procurar? Jo 10,10. (quem encontrou lê)
A vírgula( , ) separa o capítulo do versículo.
Exemplo: Jo 6,50 = Evangelho de São João, capítulo seis, versículo
cinqüenta.
➢ Vamos procurar? Jo 6,50 (quem encontrou lê)
O ponto ( . ) indica um pulo entre os versículos. Neste caso, lê-se o
número que vem antes e depois do ponto.
Exemplo: Jo 1,3.9 = Evangelho de São João, capítulo um, versículos
três e nove.
➢ Vamos procurar? Jo 1,3.9 (quem encontrou lê)
O traço ( - ) indica que devemos ler de um versículo até o outro.
Exemplo: Jo 17,20-26 = Evangelho de São João, capítulo dezessete,
versículos de vinte a vinte e seis. O traço pode também indicar uma
seqüência de capítulos.
➢ Vamos procurar? Jo 17,20-26 (quem encontrou lê)
Exemplo: Jo 17,20-18,12 = Evangelho de São João, do capítulo
dezessete, versículo vinte, até o capítulo dezoito, versículo doze.
➢ Vamos procurar? Jo 17,20-18,12 (quem encontrou lê)
O ponto e a vírgula( ; ) separam uma citação de outra, ou um livro
de outro livro.
Exemplo 1: Jo 1,5;16,14 = lê-se o versículo cinco do capítulo um e o
versículo quatorze do capítulo dezesseis.
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➢ Vamos procurar? Jo 1,5;16,14 (quem encontrou lê)
Exemplo 2: Jo 1,5;Mt1,22: neste caso, deve-se procurar as duas
citações pedidas, uma no Evangelho de São João e a outra no
Evangelho de São Mateus.
➢ Vamos procurar? Jo 1,5;Mt1,22 (quem encontrou lê)
Um “esse”( s ) indica o versículo imediatamente posterior ao citado.
Exemplo: Jo 1,5s = Evangelho de São João, capítulo um, versículo
cinco e seguinte, seis. Ou seja: Jo 1,5s = Jo 1,5-6.
➢ Vamos procurar? Jo 1,5s = Jo 1,5-6 (quem encontrou lê)
Dois “esses” ( ss ) indicam os versículos seguintes ao citado.
Exemplo: Jo 1,5ss = Evangelho de São João, capítulo um, versículos
cinco e seguintes, até onde interessar a citação.
➢ Vamos procurar? Jo 1,5ss (quem encontrou lê)
a, b ou c - Às vezes encontramos um a, ou b, ou ainda um c depois
da citação do versículo.
Exemplo: Jo 1,18a = lê-se a primeira parte do versículo dezoito.
Quando a letra que vem logo após a citação do versículo é a b, devese ler a segunda parte desse versículo e, quando é a letra c, lê-se a
terceira parte do versículo. Isso acontece porque um versículo pode
ser formado por uma, duas ou até três frases.
➢ Vamos procurar? Jo 1,18a (quem encontrou lê)
Quando o livro tem um só capítulo, omite-se a indicação do
capítulo, e cita-se só o versículo.
Exemplo 1: Jd 3 = Carta de São Judas, versículo três.
➢ Vamos procurar? Jd 3 (quem encontrou lê)
Quando o livro tem mais de um capítulo, o número que vem logo
após a indicação do livro é a do capítulo. Exemplo: Jo 2 = deve-se
ler todo o capítulo dois do Evangelho de São João.
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OLHANDO CADA LIVRO E SUAS ABREVIAÇÕES
Vamos começar pelo PENTATÊUCO no Antigo Testamento.

Bíblia Católica

Pentateuco - 5 livros

Gn

Gênesis

Ex

Êxodo

Lv

Levítico

Nm

Números

Dt

Deuteronômio

Dirigente: O Pentatêuco é uma palavra derivada do grego que
significa “cinco livros”. Os judeus chamam essa parte da Bíblia de
TORÁ que significa LEI.
Leitor 1: Gênesis significa nascimento, origem. Nele distinguimos
duas partes: A origem do mundo e da humanidade e a origem do
povo de Deus. E ainda os temas que nos ajudam a entender melhor:
O bem e o mal e a fraternidade.
Vamos procurar em nossa Bíblia, uma citação deste livro: Gn 1,1-2

Leitor 2: A palavra Êxodo significa Saída. A pergunta fundamental do
livro do Êxodo é: Qual é o verdadeiro Deus? A mensagem central é a
Revelação do nome do Deus verdadeiro.
Vamos procurar em nossa Bíblia, uma citação deste livro: Ex 14,15-16

Leitor 1: Levítico provém do nome Levi, a tribo de Israel que foi
escolhida para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo.
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Vamos procurar em nossa Bíblia, uma citação deste livro: Lv 25,35

Leitor 2: No livro de NÚMEROS fala do recenseamento do povo
hebreu no deserto. Neste livro a caminhada se transforma em
majestosa marcha organizada de todo um povo.
Vamos procurar em nossa Bíblia, uma citação deste livro: Nm 20,10-11

Dirigente: Enfim completando os livros do pentatêuco, chegamos ao
livro do deuteronômio que é uma palavra grega que significa
segunda lei. A idéia central é que Israel viverá feliz se for fiel à
aliança com Deus.
Vamos procurar em nossa Bíblia, uma citação deste livro: Dt 8,1

TODOS: VAMOS FALAR DOS LIVROS HISTÓRICOS!

Livros Históricos

Abreviaturas

Josué

Js

Juízes

Jz

Rute

Rt

1º Livro de Samuel

1Sm

2º Livro de Samuel

2Sm

1º Livro dos Reis

1Rs

2º Livro dos Reis

2Rs
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1º Livro das Crônicas

1Cr

2º Livro das Crônicas

2Cr

Esdras

Esd

Neemias

Ne

Ester

Est

Judite

Jt

Tobias

Tb

1º Livro dos Macabeus

1Mc

2º Livro dos Macabeus

2Mc

Dirigente: Os LIVROS HISTÓRICOS ocupam a maior parte do
Antigo Testamento. Nele encontramos a historia de Israel e do
judaismo desde a conquista da terra prometida até quase a epoca do
novo testamento.
Vamos localizar em nossa Bíblia o primeiro e o último livro (Josué e 2
Macabeus).

TODOS: Os LIVROS SAPIENCIAIS são os livros de Sabedoria?
Livros Sapienciais

Abreviaturas

Jó

Jó

Salmos

Sl

Provérbios

Pr

Eclesiastes

Ecl

Cântico dos Cânticos

Ct
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Sabedoria

Sb

Eclesiástico

Eclo

Digente: Livros sapienciais é o nome dado a cinco livros do Antigo
Testamento que são:
Todos: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria.
Dirigente: E ainda são acrescidos dois livros poéticos:
Todos: Salmos e Cântico dos Cânticos.
Todos: LIVROS PROFÉTICOS!
Livros Proféticos

Abreviaturas

Isaías

Is

Jeremias

Jr

Baruc

Br

Lamentações

Lm

Ezequiel

Ez

Daniel

Dn

Oséias

Os

Joel

Jl

Amós

Am

Abdias

Ab

Jonas

Jn
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Miquéias

Mq

Naum

Na

Habacuc

Hb

Sofonias

Sf

Ageu

Ag

Zacarias

Zc

Malaquias

Ml

Dirrigente: Os livros Proféticos testemunham a vida e atividade de
homens que possuem fé profunda e vigorosa, que procuram levar o
povo a um relacionamento sempre renovado e responsável com o
Deus.
Leitor 1: As atividades do profeta variam de acordo com seus
ouvintes e com o momento histórico em que ele vive. Cada profeta
tem o seu estilo próprio, e pronuncia anúncios e denúncias diante de
situações bem determinadas.
Leitor 2: Existem duas grandes vertentes na atividade dos profetas:
✓ Exigência da Conversão para mudar o sistema social.
Predominante nas atividades dos profetas antes do exílio da
Babilônia.
✓ Exigência de Esperança, para encorajar e estimular o povo
a recuperar sua fé e os seus valores depois do exílio da
Babilônia.
Canto: Conversão, Justiça, Comunhão
e alegria do cristão é missão de cada dia.
Dirigente: Ficou alguma dúvida de como manusear a Bíblia? Escutar
dúvidas e se possível, resolvê-las.
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ATIVIDADES
Vamos propor algumas atividades para fazer em casa, assim cada
um pode aperfeiçoar os seus conhecimentos.
1ª atividade:
Pesquisar a diferença entre a biblia hebraica, católica e protestante.
2ª atividade:
Fazer uma entrevista com alguém com as seguintes questões:
•
•
•
•
•

O que voce conhece sobre a Bíblia?
Costuma ler a Bíblia? Quando? Com quem?
Que curiosidade voce gostaria de saber sobre a Bíblia?
Tem alguma participação na comunidade? Na missa?
Já fez algum curso relacionado ao assunto?

3ª atividade:
Escolher um livro do Pentatêuco e separar algum versículo que lhe
chamou atenção!
Dirigente: Os livros proféticos testemunham a vida e atividades de
homens que possuem fé profunda e vigorosa. E são eles que
finalizam o antigo testamento. No próximo encontro começaremos o
nosso estudo do novo testamento. Vamos pedir ao nosso Pai que
que nos dê sabedoria para compreender sua Santa Palavra.
PAI NOSSO
ORAÇÃO: É Deus de sabedoria e amor. Conceda-nos a alegria de
aprender com humildade para transmitir ao teu povo com carinho.
Por nosso Senhor na unidade do Espírito Santo. Amém!
Bênção: Deus nos abençoe Deus nos dê a paz
A paz que só o amor é nos traz
A paz que só o amor é que nos traz.
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Canto: Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade
nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar
com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar.
Com a fé e a união nossos passos, um dia, vão chegar.
O espírito é vento incessante que nada há de prender
Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver.
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4º ENCONTRO
AMBIENTE
•
•
•
•

Preparar ambiente acolhedor com ambão ou mesa para
apoiar a Bíblia de onde se farão todas as leituras.
Escolher bons leitores para ajudar no encontro.
Prever tambem vela e flores.
Se precisar fazer apresentação de quem não veio antes

ACOLHIDA
Canto: Põe a semente na terra,
não será em vão. Não te preocupe
a colheita, plantas para o irmão.
Toda semente é um anseio de frutificar.
E todo fruto é uma forma da gente se dar.
Toda palavra é um anseio de comunicar,
e toda fala é uma forma da gente se dar.
Todo tijolo é um anseio de edificar,
e toda obra é uma forma da gente se dar.

Canto: Venham ó nações, ao Senhor cantar. (bis)
Povos do Universo, venham festejar. (bis)
Seu amor por nós firme para sempre. (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Bendito! (bis)
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Dirigente: Deixamos 3 tarefas no outro encontro:
• Será que alguem fez alguma coisa e poderia nos mostrar?
• Fizeram a entrevista?
• Quais as dificuldades?
• O que descobriram de interessante na pesquisa?
• Alguém escolheu o versículo e poderia ler para nós?
MEMÓRIA DO ENCONTRO ANTERIOR
Qual foi o assunto do nosso terceiro encontro?
O que nós aprendemos?
Fazer uma pequena memória do encontro anterior
Dirigente: Hoje em nosso quarto e último encontro falaremos do
NOVO TESTAMENTO e faremos uma experiência de LEITURA
ORANTE colocando de forma prática a vivência da palavra.
Leitor 1: O novo testamento ou nova aliança é a parte da Bíblia onde
encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Sua mensagem
central é o próprio Filho e Deus, que veio ao mundo para estabelecer
a aliança definitiva entre Deus e os homens.
Dirigente: O novo testamento agrupa 27 livros assim divididos:
Quatro Evangelhos – que anunciam Jesus em ambientes de
comunidades diferentes.

EVANGELHOS
Evangelhos

Abreviaturas

Mateus

Mt

Marcos

Mc

Lucas

Lc

João

Jo
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ATOS DOS APÓSTOLOS
Os Atos dos Apóstolos – são continuação do Evangelho de Lucas,
O Evangelho apresenta o caminho de Jesus e o livro dos Atos
apresenta o caminho da Igreja.
Atos dos apóstolos

At

EPÍSTOLAS PAULINAS
Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As
informações sobre sua vida estão nos Atos dos Apóstolos e nas
cartas que escreveu.
Epístolas Paulinas

Abreviaturas

aos Romanos

Rm

1ª. aos Coríntios

1Cor

2ª. aos Coríntios

2Cor

aos Gálatas

Gl

aos Efésios

Ef

aos Filipenses

Fl

aos Colossenses

Cl

1ª aos Tessalonicenses

1Ts

2ª aos Tessalonicenses

2Ts

1ª a Timóteo

1Tm

2ª a Timóteo

2Tm

a Tito

Tt

a Filêmon

Fm
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EPÍSTOLA DOS HEBREUS
Muitos cristãos atribuem a autoria da epístola ao apóstolo Paulo, mas
percebe-se que o modo como ela foi elaborada difere das epístolas
paulinas.
Epíst. aos Hebreus

Hb

EPÍSTOLAS CATÓLICAS
As Epístolas universais são as epístolas que não foram escritas pelo
apóstolo Paulo. São chamadas católicas, no sentido de universais
porque são dirigidas às comunidades cristãs como um todo. Foram
nomeadas de acordo com os seus autores.
EPÍSTOLAS CATÓLICAS

Abreviaturas

Epíst. de São Tiago

Tg

1ª Epíst. de São Pedro

1Pd

2ª Epíst. de São Pedro

2Pd

1ª Epíst. de São João

1Jo

2ª Epíst. de São João

2Jo

3ª Epíst. de São João

3Jo

Epist. de Judas

Jd

APOCALÍPSE
O livro do Apocalipse ("O livro da Revelação") e também chamado de
Apocalipse de João, é o último da seleção do Cânon bíblico, e que foi
escrito por João na ilha Patmos. A palavra apocalipse, do grego
significa “revelação”. Um "apocalipse", na mesma terminologia do
judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até
então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus.
Apocalipse

Ap
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Leitor 1: Depois que se converte, Paulo começa a anunciar o
Evangelho aos judeus. Mas eles o perseguiam e criavam uma séria
de obstáculos. Paulo tem consciência de ter sido destinado a levar a
Palavra de Deus aos pagãos, pois, em Cristo, o Pai chama todos à
salvação. A esse projeto Paulo dá o nome de mistério, e ele é seu
principal executor.
Canto: Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei
Eu sei eu sei em quem acreditei!
Leitor 2: Ele escreve às comunidades e sua pregação é sempre
pedindo que todos sejam fiéis a Deus. Ele ama a todos os membros
de todas as comundiades, sem distinções.
Canto: Aquele que vos chamou,
aquele que voc chamou
É fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou
Dirigente: O Apóstolo Paulo falava aos pagãos e sempre os
advertiam que nem todas as manifestações de entusiasmo religioso
provém de Deus:
“Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, e
o Espírito é vida por causa da justiça”
Dirigente: A leitura orante que faremos agora vamos conversar um
pouco mais sobre a mensagem do Apóstolo Paulo.
Antes de tudo vamos organizar o espaço e para isso deixar uns
10 minutos de intervalo.
Para leitura orante é muito importante que:
• Todos estejam sentados de forma confortável,
• Ambiente tranquilo e silencioso,
• Tenha hora de começar e finalizar, cuidado para não exceder
o tempo principalmente porque as pessoas já tiveram uma
primeira parte de reflexão.
• Escolher 4 leitores bem preparados para a proclamação da leitura.
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LEITURA ORANTE
Mantra: Deus é amor arrisquemos viver por amor
Deus é amor! Ele afasta o medo!
1º MOMENTO - LEITURA
Acima de tudo o amor!
LEITURA - 1Cor 13,1-13
O que diz o texto? Repetir uma frase, uma palavra
(não é momento de interpretação do texto)

Quais as palavras que se repetem no texto?
Incentivar a PARTILHA
Dirigente: O caminho que ultrapassa a todos os dons e ao qual
todos os membros da comunidade devem aspirar é o amor. “Deus é
amor” (1Jo4,8).
Canto: Deus é amor, arrisquemos viver por amor
Deus é amor ele afasta o medo!

2º - MOMENTO – MEDITAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA, pausadamente!
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O que esta palavra diz pra mim?
Incentivar a PARTILHA
Dirigente: O amor é a fonte de qualquer comportamento
verdadeiramente humano pois leva a pessoa a discernir as situações
e a criar gestos oportunos, capazes de responder adequadamente
aos problemas.
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Canto: O amor é paciente, tudo crê...
É compassivo, não tem rancor.
Não se alegra co’a injustiça e com o mal.
Tudo suporta, é dom total...

3º - MOMENTO: ORAÇÃO
Momento de falar com Deus
O que o texto me leva a dizer a Deus?
Após algumas orações cantar:
Canto: Onde reina amor, fraterno amor
Onde reina amor, Deus aí está!
Dirigente: O amor é a força de Deus e tambem a força da pessoa
aliada a Deus. Somente um coração livre é capaz de acolher, de
perdoar e de amar. Jesus ama o Pai e ama a cada um de nós.
Convida-nos a espalhar essa alegria sem medo e sem preconceitos.
4º - MOMENTO - CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA - pausadamente
Qual o meu novo olhar a partir da Palavra?
O que essa palavra provoca em minhas ações no dia a dia?
Dirigente: Disse o Papa Francisco na Bolívia: Vocês são
semeadores de mudança. E que a Igreja não pode e nem deve ser
alheia ao anúncio do evangelho.O amor transcende tempo e espaço,
porque é a vida do próprio Deus, da qual o cristão já participa.
Canto: Aquele que vos chamou,
aquele que voc chamou
É fiel, é fiel,
fiel é aquele que vos chamou
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Dirigente: Sabemos que Deus perguntará a cada um de nós: Que
fizeste do teu irmão? (cf. Gen 4, 9-10). Deus não esconde seu amor
eterno e verdadeiro aos seus filhos e filhas. Então rezemos com
alegria e fé esta oração que nos une para fazer o bem comum.
PAI NOSSO
Oração: Pai amado confirma em nós o teu amor, a tua confiança
para que inspirados pelo Espírito Santo possamos descobrir a tua
vontade e caminhar, sem medo, ao teu encontro para realizar teu
projeto e paz e justiça. Por nosso Senhor na Unidade do Espírito
Santo. AMEM.
Benção: Deus te abençoe. Deus te proteja
Deus te dê a paz, Deus te dê a paz

Canto: Ainda que eu fale a língua dos homens,
ainda que eu fale a língua dos anjos,
serei como o bronze que soa em vão:
se eu não tenho amor, amor aos irmãos.
O amor é paciente, tudo crê...
É compassivo, não tem rancor.
Não se alegra co’a injustiça e como mal.
Tudo suporta, é dom total...
Ainda que eu tenha vigor de profeta
E o dom da ciência, firmeza na fé,
ainda que eu possa transpor as montanhas,
se eu não tenho amor de nada adianta.
Ainda que eu doe meus bens para os pobres,
que eu deixe meu corpo em chamas arder;
será como um sonho, será tudo em vão,
se eu não tenho amor, amor aos irmãos.
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LER A BÍBLIA
FASES DO NASCIMENTO DA BÍBLIA
1 - ACONTECIMENTOS – FATOS = (sitz in liebem = contexto)
2 - TRADIÇÃO ORAL (T.O.) = FONTES
Transmitidas de geração em geração
(filtro) = seleção de ditos/fatos
3 - TRADIÇÃO ESCRITA = REDAÇÃO
-Texto Primitivo = filtro
-Texto Final = o que lemos

QUANDO LER A BÍBLIA
Quando somos perseguidos ou caluniados:
Sl 10; 12; 120; 140; Jr 20,7-13;
Quando somos tentados:
Sl 73; 141; Dt 8,1-6; Mt 4,1-11; Tg 1,12-15
Quando estamos profundamente arrependidos:
Sl 51; Jó 42,16; Lc 15,1-32; 1Jo 3,3-24
Quando não sabemos que rumo tomar:
Sl 1; Dt 30,15-20; Mq 6,1-8; Jo 3,1-21; Rm 7,14-25
Quando achamos a vida inútil e sem sentido:
Sl 90; Ecl 4,1-12; Lc 24,12-35
Quando estamos revoltados contra a injustiça e a opressão:
Sl 58; 94; 101; Is 33,1-6; Hab 2,5-20; Jo 10,1-21
Quando sentimos dificuldades em perdoar alguém:
Sl 130; Jn 1,3; Mt 18,23-35; 1Cor 13,1-13
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Quando Deus nos parece distante:
Sl 139; Mt 6,25-34; Fl 4,4-9
Quando necessitamos de confiança e refúgio:
Sl 3; 27; 42; 56; 61; 63; Dt 32,1-4; Mt 11,28-30
Quando achamos que não adianta rezar:
Sl 4; 6; Lc11,1-13; Jo 17
Quando estamos doentes:
Sl 38; 88; 102; Tg 5,11-15
Quando conseguimos sair vitoriosos numa dificuldade ou
reivindicação:
Sl 18; 118; Ex 15,1-21; Jt 16,1-17; Is 42,10-17
Quando queremos agradecer:
Sl 40; 113; 138; Dn 3,57-88; Lc 1,46-55; Ap 15,3-4
Quando vamos participar da missa ou celebração na Igreja:
Sl 15; Is 1,10-20; Lc 18,9-14; Tg 2,14-26
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