
Animador: No nosso dia-a-dia, muitas palavras 
nos são ditas. Algumas nos entristecem, 
enquanto outras nos trazem animam. Qual 
“palavra” ou frase que, quando te dizem, te 
alegra muito? Quem costuma a dizer? Por que 
ela te causa tanta alegria? Tempo para partilha.
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1.ORAÇÃO INICIAL

Animador: Querida 
família! Seguimos 
nossa catequese em 

família, aprofundando nossa amizade com 
Jesus Cristo. Em setembro a Igreja comemora 
o mês da Bíblia. A Bíblia é o livro que contém a 
Palavra de Deus.

Leitor: A Palavra de Deus é como 
a lua cheia que clareia os 
caminhos à noite. Ela ilumina o 
caminho de nossas vidas. Com a luz que vem 
dela podemos acolher melhor este tempo 
difícil de pandemia que estamos vivendo. 

Animador: É Deus Pai que nos dá sua Palavra. 
É Jesus que se dá à humanidade como Palavra 
Encarnada. É o Espírito Santo que nos faz 
entender a Palavra que o Pai nos dá. Tracemos 
o sinal que nos identi�ca como cristãos: 

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Canto: Quero levar esta Bíblia, ir cantando em 
procissão
Ir feliz como quem leva a luz do céu em sua mão
Ergo bem alto esta Bíblia: ei-la entre nós e o 
bom Deus!
/:É bênção que à terra desce, é prece que   
                        sobe aos céus:/ 

                       2. RECORDAÇÃO DA VIDA

Tema da Semana:

Igreja nas Casas

CATEQUESE  
FAMILIAEM

Reúna sua família 
e reze com a gente!

XV. Bíblia

Texto bíblico: 
Hebreus 4,12-13

Ambientação: Bíblia, 
vela acesa, �ores.
Para a dinâmica: 
Uma tigela 
transparente com 
água, um giz, uma 
pedra e uma esponja.

3. SALMO 118

Refrão: Como é doce ao 
paladar vossa palavra, ó Senhor!

1. Seguindo vossa lei, me rejubilo,
Muito mais do que em todas as riquezas.
Minha alegria é a vossa aliança,
Meus conselheiros são os vossos 
mandamentos. R.

2. A lei de vossa boca, para mim,
Vale mais do que milhões em ouro e prata.
Como é doce ao paladar vossa palavra,
Muito mais doce do que o mel em minha boca! 
R.

3. Vossa palavra é minha herança para sempre,
Porque ela é que me alegra o coração!
Abro a boca e aspiro largamente,
Pois estou ávido de vossos mandamentos. R.
Medite no coração as palavras do salmo e repita uma frase se 
desejar.

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS

  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

Leitura da Carta aos Hebreus (4,12-13).

Momento de silêncio para interiorizar a Palavra. Reler a passagem 
calmamente. A seguir, partilhar de frases ou palavras que tenham 
chamado a atenção.
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5. MEDITAÇÃO

Animador: A Palavra de Deus é 
viva e transforma nossas vidas! 

É Palavra de vida eterna!

Leitor: Deus fala agora para nossa família, 
por meio de sua Palavra. Jesus Cristo é a 
Palavra viva. Ele é nosso Caminho, Verdade 
e Vida.

Todos: “A Palavra de Deus é viva e e�caz, 
mais cortante que qualquer espada de 
dois gumes” (Hb 4,12).

Animador: A Bíblia é o livro das Sagradas 
Escrituras que contém a Palavra de Deus. É 
uma carta de Deus para o seu povo, uma 
aliança para vivermos a vida na fé e no amor. 
Vamos conhecer um pouco mais dela: 

Leitor: O que é a Bíblia?

Animador: A Bíblia é como se fosse uma grande 
biblioteca. É uma coleção de livros, dividida em 
duas grandes partes: Antigo Testamento (AT) e 
Novo Testamento (NT).

Leitor: Quantos livros formam esta biblioteca 
chamada “Bíblia”?

Animador: A Bíblia católica  possui 73 livros, dos 
quais 46 estão no Antigo Testamento e 27 estão 
no Novo Testamento. Gênesis é o primeiro livro da 
Bíblia. Apocalipse é o último. A Bíblia evangélica 
só possui 66 livros. Nós devemos ter e usar a Bíblia 
Católica, pois na Bíblia evangélica faltam livros 
muito importantes para nossa fé.

Leitor: O que está no centro da Bíblia?

Animador: Jesus Cristo. Nele, Antigo e Novo 
Testamento se ligam e se complementam. Os 
livros do Antigo Testamento preparam e 
adquirem pleno signi�cado no Novo Testamento. 

Por sua vez, os livros do Novo Testamento 
iluminam e explicam o Antigo Testamento.

Catequista: As duas grandes divisões da Bíblia 
estão ainda subdivididas de acordo com o 
conteúdo dos livros. Vamos visitar as prateleiras 
desta biblioteca que chamamos de Bíblia, 
conhecer estas subdivisões e os livros bíblicos 
que as compõem.

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS

  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

Leitura da Carta aos Hebreus (4,12-13).

Momento de silêncio para interiorizar a Palavra. Reler a passagem 
calmamente. A seguir, partilhar de frases ou palavras que tenham 
chamado a atenção.

Animador: Agora é sua vez! Coloque AT nos 
parênteses quando o livro for do Antigo 
Testamento e NT quando for do Novo Testamento:

(      ) Romanos
(      ) Gênesis
(      ) Mateus
(      ) Judas
(      ) Eclesiastes
(      ) 2 Macabeus
(      ) Gálatas

(      ) Jeremias
(      ) Apocalipse
(      ) Levítico
(      ) Cântico dos Cânticos
(      ) 1 Pedro
(      ) Atos dos Apóstolos
(      )  Jonas

         6. ORAÇÃO

          Animador: Vamos rezar juntos   
         a oração para ler a Bíblia:

Todos: Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo 
Espírito para que eu compreenda e acolha tua 
Santa Palavra! Que eu te conheça e te faça ser 
conhecido, te ame e te faça ser amado, te sirva 
e te faça ser servido, te louve e te faça ser 
louvado por todos. Fazei, ó Pai, que pela 
leitura da palavra os pecadores se convertam, 
os justos perseverem na graça e todos 
consigamos a vida eterna. Amém.

Canto: Dá-me a palavra 
certa,/ na hora certa/ e do jeito 

certo./ E pra pessoa certa
Dá-me a cantiga certa,/ na 

hora 
certa/e do jeito certo./ E pra 

pessoa 
certa
Palavra é como pedra, preciosa sim./ 
Quem sabe o valor cuida bem do que 
diz. Palavra é como brasa, queima até 
o �m./ Quem sabe o que diz há de ser 
mais feliz. (...vai levar a Palavra)
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7. CONTEMPLAÇÃO

Dinâmica: Viver a Palavra de Deus
Objetivo: Ajudar os participantes a perceberem os diferentes 
modos que a Palavra de Deus é assumida em nossa vida.
Material: Uma tigela transparente com água, um giz, uma pedra 
e uma esponja.
Desenvolvimento: Coloque a tigela com água em um lugar 
visível. Deixe o giz, a pedra e a esponja ao redor da tigela. Um a um, 
mergulhe os objetos na água. Convide os participantes a dizerem 
o que aconteceu com cada um dos objetos ao entrarem em 
contato com a água. Compare o que aconteceu na dinâmica com 
os diferentes modos de se viver a Palavra de Deus, a partir da 
reflexão:

. A água é fonte que restaura, puri�ca e que 
gera vida. Em nossa dinâmica, simboliza a 
Palavra de Deus e o seu agir em nossa vida;

. O giz absorve toda água para si. Simboliza a 
pessoa que recebe a Palavra de Deus, mas que a 
guarda apenas para si. Não a anuncia nem a 
testemunha;
. A pedra é dura e não deixa nada penetrar nela. 
Simboliza a pessoa que se fecha e que não 
deixa a Palavra de Deus transformar e moldar 
sua vida;
. A esponja, depois de molhada, absorve uma 
boa quantidade de água. Quando é apertada, 
derrama o que tem de mais importante dentro 
dela. Simboliza a pessoa que absorve e escuta a 
Palavra de Deus e deixa que ela transforme a 
sua vida. Não guarda a novidade da Palavra 
apenas para si, mas a transmite e testemunha 

aos outros.

Animador: Com qual dos objetos desejo me 
assemelhar quando eu ouvir a Palavra
de Deus? Por quê? Tempo para partilhar..

Todos: É tempo de cuidar! 
Queremos fazer com que a 
Palavra de Deus console as 
pessoas que sofrem com a 
pandemia!
A família pode mandar mensagem 
com um versículo bíblico a alguma 
pessoa que esteja a�ita ou sofrendo 
em razão da pandemia.
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8.ORAÇÃO FINAL 

Animador: Con�antes na 
Palavra de Deus, digamos: 
Todos: Pai Nosso...

9. BÊNÇÃO FINAL
O catequizando toma sua bíblia, a coloca sobre o peito e inclina a 
cabeça para acolher a bênção de Deus. Os pais estendem as mãos 
sobre o catequizando:

Animador:  Deus, nosso Pai, derrama tuas 
bênçãos sobre estes teus �lhos e �lhas, que 
hoje são portadores e anunciadores da tua 
mensagem de amor. Que a tua Palavra seja 
sempre a luz que ilumina os momentos das 
suas vidas. Que eles, renovados pela força da 

Palavra proclamada e acolhida na fé, cheguem 
pela tua graça à plena conformidade com 
vosso Filho Jesus, Palavra Encarnada e 
Salvadora. Ele que convosco vive e reina para 
sempre.
Todos: Amém.

Catequista: Que o Senhor os abençoe e os 
inspire na escuta e na vivência da Palavra. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

Canto: Toda Bíblia é comunicação, de um 
Deus amor, de um Deus irmão,
É feliz quem crê na revelação, quem tem 
Deus no coração!


