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ENCONTRO 7 

A PALAVRA DE DEUS 
 

PREPARAR 

• Cartões de Natal, Páscoa ou aniversário. 

• Uma carta com envelope. 

• Imprimir um e-mail. 

• Segunda Carta a Timóteo 3,15-17. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista  ou o coordenador : Acolher a todos com alegria mesmo que seja 

em plataforma digital. Partilhar como o grupo celebrou a entrada no 

Catecumenato? Como cada um se sentiu? (Dialogar) 

Iniciaremos um novo tempo no caminho que estamos percorrendo: o 

catecumenato. Trata-se de um período no qual aprofundamos a fé cristã, 

conheceremos melhor a Deus e seu plano de amor e salvação para a 

humanidade e procuraremos nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo, 

escutando a sua Palavra, crescendo em nossa oração e descobrindo os valores 

do Reino de Deus. 

Certamente você já recebeu uma carta, um cartão, um e-mail. 

• Vejamos os cartões, cartas e e-mails que temos na mesa. 

• O que eles dizem? 

• Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? 

• Por que um cartão, uma carta ou um e-mail podem mudar uma vida? 

• Quando isso acontece? 
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Quem pode contar algum exemplo de ter recebido uma notícia por carta ou e-

mail que mudou sua vida? (Dialogar) 
 

O catequista  ou o  coordenador: Continuar com a leitura do número 4, página 

63 e motivar para a oração.  

3. ORAÇÃO  
 

Nós te gradecemos, Jesus, porque nos chamaste perante ti. Tua é a palavra que 

agora escutamos, e não a palavra dos homens; tu falas ao nosso coração. És tu 

que fala com amizade, é a ti que dizemos “obrigado” porque nos concedeste 

tantas coisas. E nós, Jesus, o que te daremos? Faze com que hoje saibamos dar-

te algo importante. Faze com que te conheçamos como tu nos conheces para 

que possamos ser verdadeiramente teus amigos assim como tu és nosso amigo.  
 
 

4. LEITURA – Segunda Carta a Timóteo 3,15-17. 
 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 
 

• Reconstruir o texto. 

• Destacar palavra ou frase. 

• Para que serve a Escritura? 

 
 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 09 a 11, páginas 64 e 65, meditando sobre o que a 

Palavra nos diz.  
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

Aprendendo a usar a bíblia  

Catequista ou o coordenador: Vamos aprender a usar a Bíblia, procurando um 

texto: Mt 19, 13. Siga os passos seguintes: 

a)  No índice da Bíblia encontra-se o nome do livro e sua abreviatura. Temos, 

então, o Evangelho segundo São Mateus, que se abrevia Mt. 

b) Para procurar na Bíblia, precisamos saber: nome do livro, o capítulo e o 

versículo: por exemplo, Mt 19,13.  

 

Nome do livro Capítulo Versículo 

Mt 19 13 

 

 



3 
 

c) Depois de encontrar o nome do livro, procure o capítulo, Os capítulos são os 

números grandes que reúnem uma série de frases, também chamadas “versículos”. 

Procure 19, grande, no Evangelho de Mateus. Depois procure o versículo. Os 

versículos são aqueles números pequenos que se encontram no meio do texto, 

numerando as frases. Procure, agora, dentro do Capítulo 19 do Evangelho de São 

Mateus, o versículo 13. Quando se indica Mt 19, 13-15, lê-se do versículo 13 ao 

versículo 15. 

d) A vírgula, na indicação, separa o capítulo dos versículos - Mt 19,13-15. 

e) O traço indica a sequência dos versículos. O ponto entre números separa 

versículos soltos. 

Exercício: Localizar na Bíblia os textos: 

o Gn 17, 4. 

o Êx 20, 1-3. 

o Mt 8, 1-4. 

o Mc 1, 16-20.  

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Ler o número 13, página 66, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, nn. 

106-108.  

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou coordenador: Rezemos juntos o Salmo 119. 

Senhor, quanto eu amo a tua vontade! Eu medito nela o dia todo. Eu desvio os 

meus pés de qualquer caminho mau, para observar a tua palavra. Jamais me 

desvio das tuas normas, porque és tu quem me ensina. Como é doce ao meu 

paladar a tua promessa, é mais do que o mel na minha boca! Com teus preceitos, 

sou capaz de discernir e destacar qualquer caminho mau. Tua palavra é lâmpada 

para os meus pés, e luz para o meu caminho (Salmo 119[118]). 
 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Durante a semana localize, leia e transcreva o texto de Hb 1,1. Reflita: de que 

forma procuro escutar a voz de Deus no meu cotidiano? 

• Leia o item 17 da página 67 e responda: 
 

1. Por que não somos apenas a religião do Livro? 

2. E o que significa dizer que somos a religião da Palavra de Deus? 

3. Em que Livro e Palavra se diferenciam? 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo da página 68. Onde se encontra a Palavra de Deus?  


