
ENCONTRO 3 

A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS  

PREPARAR 

• Bíblia 

1. SINAL DA CRUZ  
 

2. ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS 
 

Nada te perturbe, Nada te espante, 

Tudo passa, Deus não muda, 

A paciência tudo alcança; 

Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta.  

Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. 

A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te 

espante. 
 

3. LEITURA- 2ª TIMÓTEO 3, 15-17 
 

4. MEDITAÇÃO- Ler nas páginas 15-16, o parágrafo: A BÍBLIA  
 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura das páginas 15-

16 a Bíblia e como encontrar texto na Bíblia?) 

a. O que diz Paulo a Timóteo sobre a Bíblia? 

b. Qual é o poder da Bíblia? 

c. Para que a Bíblia foi escrita? 

d. A pessoa valoriza a Bíblia em seu dia a dia está preparada para quê? 

(enviar as repostas para os catequistas) 



 

6. ORAÇÃO – página 17  
 

7. ATIVIDADE  

Vamos aprender a usar a bíblia, procurando 1Jo 4, 7-9 e seguindo os 

passos: 

1. Procure no índice da bíblia o nome do livro e a abreviatura 1Jo= Primeira 

Carta de João. Está no Novo Testamento. Abra a Bíblia na primeira 

página da Carta de João. Fique atento: há duas cartas de João; estamos 

procurando na primeira;  

2. Em seguida, veja que há números grandes e pequenos que marcam o 

texto. Números grandes são os capítulos (grupo de frases), e números 

pequenos são os versículos (frases ou parte de frase); 

3. Procure, então, o capítulo 4 da Primeira Carta de João; 

4. Em seguida, localize o versículo 7 e sublinhe-o até o ponto final do 

versículo 9. 

Recordando a citação: 1Jo 4, 7-9) 

• A abreviatura é o nome do livro: 1Jo (Primeira Carta de João) 

• O primeiro número é o capítulo do livro; é sempre o número que vem antes da vírgula: 4, 

(capítulo 4) 

• O segundo número é o versículo, e quando há o hífen, indica-se até qual versículo deve-

se ler: 7-9 (versículos dos 7 ao 9) 

 

8. VIVER O BATISMO- IDE BATIZAI! 

Quando somos batizados, a Palavra de Deus é proclamada. 

Geralmente, lê-se o Evangelho, no qual o próprio Jesus manda os apóstolos 

anunciarem o amor de Deus que se revela em Cristo e a batizarem todas as 

pessoas. Procuremos na Bíblia: Mt 28, 19-20.   

a) Quem fala neste texto? 

b) A quem se dirige? 

c) O que pede? 

d) Em nome de quem se deve batizar? 

e) O que se deve observar? 

f) Até quando Jesus estará com os que foram batizados? 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

10. Para ouvir e cantar a música acesse: Para ouvir e cantar a música acesse: 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer, encontro 3. 

 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

