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O QUE QUEREMOS 

1. Oportunizar aos catequistas a 
formação bíblico-catequética 
na metodologia de 

inspiração catecumenal à 
luz da obra clássica 
catequética, De Catechizandis 
rudibus, de Santo Agostinho; 



O QUE QUEREMOS 

2. Deixar que a Palavra fale ao 
coração dos ouvintes, 
conduzindo-os no caminho da 
Palavra de forma interativa, para 
que  o interlocutor perceba a 
pedagogia da Palavra presente de  
geração em geração; 



O QUE QUEREMOS 

3. Proporcionar a vivência do 
“caminho” formativo, através 
do texto do Evangelho de Lucas 
24, 13-35; 

 

4. Favorecer a interação 
pedagógica para melhor 
envolvimento e assimilação do 
conhecimento bíblico. 



METODOLOGIA 

De Inspiração Catecumental (um Símbolo, 
uma citação bíblica, a exposição de forma 
interativa e uma dinâmica) 



Bíblia 1 
Antigo Testamento 

 

Acolhida 

Leitura orante do 
texto de Lucas  

24, 13-35 



Dinâmica Aquecendo  

O que é a Bíblia para você?  

Qual foi o seu primeiro 
contato com a  Bíblia? Na 

Família? Na catequese 
somente? Na Escola?  



Dinâmica Aquecendo  

• Qual o importância 
que a Bíblia assume na 
sua vida? E na vida da 

Igreja? 



A Bíblia, Palavra de Deus e da 
vida, 

é o lugar 
privilegiado  

para encontrar   

e conhecer  Jesus Cristo.  



Nela encontramos, sim, 
narrativas de experiências 

profundas da fé.  

“Toda Escritura é inspirada por 
Deus e é útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir, para 

educar conforme a justiça. 
Assim, a pessoa que é de Deus 

estará capacitada e bem 
preparada para toda boa obra”  

(2 Tm 3, 16-17) 



O Concílio Vaticano II, acentou esta 
dimensão da inspiração divina e 

escrita da Escritura, afirmando que: 

“As Sagradas Escrituras contêm a 
palavra de Deus, e, pelo fato de 

serem inspirados, são 
verdadeiramente a palavra de 

Deus”  (DV 24). 



A Igreja considera como Palavra de 
Deus, escrita sob inspiração divina e 

humana, tanto o Antigo 
Testamento, como o Novo 

Testamento.  



Os livros do Antigo Testamento 
adquirem e manifestam a sua 
significação completa no Novo 

Testamento, e este os iluminam e 
explicam (DV 16). 



Os livros do Antigo Testamento 
adquirem e manifestam a sua 
significação completa no Novo 

Testamento, e este os iluminam e 
explicam (DV 16). 



É fundamental 
compreender o conjunto 

da pedagogia de Deus 
revelada nas Escrituras.   

 

Aproximar-se dos textos bíblicos, 
sobretudo do Novo Testamento, é 
essencial para o ouvite/discípulo, 
pois ignorar a Escritura é ignorar  

o próprio Cristo (cf. DV 25) 



 
“Tudo o que outrora foi escrito, foi escrito 

para nossa instrução, para que, pela 
constância e consolação que nos dão as 

Escrituras, sejamos firmes na esperança”  
(Rm 15, 4).  

A carta de São Paulo aos 
Romanos afirma que:  

 



Portanto, de Gênesis a Apocalipse 
encontramos  a pedagogia divina. 

Deus, por amor à humanidade se deu a 
conhecer.   

E os sábios e hagiógrafos (escritores) 
procuraram registrar de modo 

harmonioso a pedagogia com que  
Deus se revela ao ser humano como o 
Deus que ama, cuida e salva seu povo.  



De geração em geração, de tempo em 
tempo, Deus nos fala pela sua Palavra 
(Escrituras) e nos acontecimentos da vida. 
Assim nos diz a Carta aos Hebreus:  

 
“Muitas vezes e de muitos modos, Deus 

falou outrora aos nossos pais, pelos 
profetas. Nestes dias, que são os 

últimos, falou-nos por meio do Filho, a 
quem constituiu herdeiro de todas as 

coisas e pelo qual também criou o 
universo.” (Hb 1, 1-2). 



Em Jesus, o Filho de 
Deus, o Verbo 
Encarnado, o 
Crucificado/ 

Ressuscitado 

se dá o cumprimento da 
Palavra revelada.  



A tradição da Igreja nos diz: 

 “O projeto divino da Revelação 
realiza-se ao mesmo tempo "por 

ações e por palavras, 
intimamente ligadas entre si e 

que se iluminam mutuamente”. 

 (DV 25). 



O Projeto Salvífico, comporta uma 
"pedagogia divina" peculiar: 

“Deus comunica-se gradualmente 
com o homem, prepara-o por etapas 
a acolher a Revelação sobrenatural 

que faz de si mesmo e que vai 
culminar na Pessoa e na missão do 

Verbo encarnado, Jesus Cristo”  
(cf. CIC no 50.  



A palavra revelada causa um efeito 
na vida das pessoas:  

 

 “ E como a chuva e a neve que caem do céu para lá 
não voltam sem antes molhar a terra e fazê-la 

germinar e brotar, a fim de produzir semente para 
quem planta e alimento para quem come, assim 

também acontece com a minha palavra: Ela sai da 
minha boca e para mim não volta sem produzir seu 

resultado, sem fazer aquilo que planejei, sem 
cumprir com sucesso a sua missão” (Is 55, 1-11). 



DINÂMICA  

Compor a 
biblioteca da 

Bíblia. 



Banner em 
forma de 
estante.  



Distribuir  tarjetas com os nomes dos 
livros e convidar pessoas para ir 

arrumando a biblioteca na ordem dos 
conjuntos narrativos. 

A Bíblia (catequese com 
leitura- Eucaristia 1- faixa 3). 



Que livro é esse que falam tanto? 
Dedico este canto  

para exaltar a Bíblia 
Ela contém a Palavra de Deus 

com ela vou aprender 
 quais são os planos seus. 



A Bíblia é um  livro santo, é a carta 
de Deus, Ele quer nos falar 

Eu sou criança e com este canto,  
já posso dizer: quero a Deus 

escutar:/ 



Que livro é esse que conta a 
história e quer ser a memória  

do Deus que  ama? 
Ele acompanha os passos do povo 

e quem da Bíblia aprender verá 
mundo novo.  



A Bíblia é um  livro santo, é a carta 
de Deus, Ele quer nos falar 

Eu sou criança e com este canto,  
já posso dizer: quero a Deus 

escutar:/ 



Que livro é esse, que palavras belas! 
Também são singelas, mas fazem 

pensar  
É a boa notícia de Deus para nós Ele 
vai consolar quem escuta sua voz. 



A Bíblia é um  livro santo, é a 
carta de Deus, Ele quer nos falar 
Eu sou criança e com este canto,  

já posso dizer: quero a Deus 
escutar:/ 



Pedagogia da Palavra 

Deus nos fala pelos acontecimentos 
da vida e pela sua Palavra que 

chegou até nós através  um longo 
processo de transmissão.  

 



Pedagogia da Palavra 

Esta experiência foi tão 
significativa que o povo sentiu a 

necessidade de colocar por 
escrito.  



Pedagogia da Palavra 

Assim a tradição oral passa agora 
para o escrito: 

“escreverás sobre as pedras as palavras 
desta Lei com caracteres bem claros”  

(Dt 27, 8).  



Pedagogia da Palavra 

Escrever a Lei de Deus foi importante 
para o povo de Israel, que ele recebe a 

ordem de Deus não somente para 
transmitir verbalmente, mas escrevê-la 
nos umbrais das portas das casas e em 
pedaços de pergaminho que se atavam 

às frontes e nos braços dos israelitas  
(Dt 6, 8-9 e Pr 3, 3).  



Esta palavra foi transmitida em função 
da vivência, de colocar em prática:  

 

“Ao contrário, esta palavra está bem ao 
teu alcance, está em tua boca e em teu 

coração, para que a possas cumprir” 
 (Dt 30, 14).  



“A Bíblia é o centro da doutrina 
cristã, a Suma de toda verdade, a 

fonte da transmissão da fé, o 
centro de toda cultura cristã e de 

toda vida espiritual”  
(Santo Agostinho)  



A exposição mais completa é aquela 
que vai aos fatos admiráveis:  

“Criação, Dilúvio, Aliança com 
Abraão, o Êxodo- Processo e 

libertação, a realeza do sacerdócio- 
Davi, a Encarnação e Ressurreição do 

Filho de Deus e o Tempo da Igreja” 
 (Sto Agostinho) 



Vamos recorrer aos textos 

e buscar 
conhecer 

Jesus Cristo e seu 
Projeto de Salvação. 



“E começando por 
Moisés e passando por 

todos os profetas, 
explicou-lhes, em todas 

as Escrituras, as 
passagens que se 

referiam a ele” 
 (Lc 24, 27).  



Depois de caminhar com os 
discípulos Jesus faz a memória das 

Escrituras, e faz com que os 
discípulos relembrem que o 

caminho por Ele percorrido já 
estava previsto nas Escrituras. 



A caminhada formada por Jesus com os 
discípulos de Emaús, é um modelo da 

verdadeira Iniciação Cristã em seu 
núcleo essencial; de fato, trata-se de 
um encontro vital com o Senhor, a 

audição e compreensão de sua palavra, 
adesão,  celebração e missão. 



Faremos este caminho 
pedagógico, percorrendo o 

Antigo Testamento para 
melhor compreender quem 

é Jesus Cristo e a sua 
proposta de vida e salvação. 



a) Deus cria por 
amor: Criação 

 Gn 1 e 2 

(símbolo árvore da vida-  
compor o cenário) 



(símbolo árvore da vida 
compor o cenário) 



“O Senhor Deus tomou o 
homem e o colocou no 
jardim de Éden, para 
cultivar e guardar”  

(Gn 2, 15).  



1. Deus cria por amor: 
Criação  
Gn 1 e 2 

Leitura do texto Gn 2, 4-24 



O relato da criação foi tão significativo 
para o povo de Deus, que a bíblia 
registrou o mesmo fato, em duas 

narrativas:  
Gn 1, 1-2, 4a e Gn 2, 4b- 25).  



A primeira narrativa está 
organizada no esquema de sete 
dias, ressaltando o sábado que 
propõe o direito ao descanso 

semanal.  
E Deus viu que toda sua obra 

 “era boa”. 



As duas narrativas formam uma 
unidade tanto do ponto de vista 
literário como do ponto de vista 

teológico. 



A primeira narrativa da criação 
 (Gn 1,1-2,4) foi escrita durante o exílio 

na Babilônia (586-538 AC). 
 

 
 O autor procura acentuar que Deus é o 

único Deus verdadeiro e o criador do 
universo.  



O relato é organizado em sete 
dias, ressaltando o sábado que 
propõe o direito ao descanso 

semanal.  
Deus viu que toda sua obra 

 “era boa”. 



A segunda narrativa (Gn 
2,4-25) foi escrita após o 
exílio, por volta do ano  

400 aC. 



O acento maior do texto está no fato, 
de que Deus “modelou” o ser 

humano e este, por sua vez, participa 
da criação, cultivando e cuidando do 

jardim e dando nome aos outros 
seres vivos.  



O ser humano é o instrumento 
de Deus na obra da criação.  

É através dele que a benção é 
multiplicada na descendência 

(Gn 12, 2).  



Como imagem de Deus, o ser 
humano torna-se distinto dos 

outros seres criados.  
 

Todas as obras da criação de Deus 
têm uma sequência harmoniosa.  



O ser humano é colocado pelo o 
Senhor no jardim do Éden para 

cultivar e guardar a criação  
(Gn 2, 15).  



Do Senhor o ser humano 
recebe não só o dom da vida, 

como também o dom que 
significa o jardim, nossa casa 
comum, a ser trabalhado e 

guardado.  



O ser humano pertence à terra 
(Adam- Adamah- que significa terra) 
é criatura de Deus, não é divino, mas 

recebe do Senhor o sopro de vida 
(ruah- espírito), que o torna um ser 

vivente  (alma-nefesh).  



Por ser criado à imagem e 
semelhança de Deus, o 
homem e a mulher são 

chamados a colaborar na 
obra da criação.  



Por ser criado à imagem e 
semelhança de Deus, o homem e 

a mulher são chamados a 
colaborar na obra da criação.  



Por ser criado à imagem e 
semelhança de Deus, o homem e 

a mulher são chamados a 
colaborar na obra da criação.  

Da costela do homem Deus 
modelou a mulher. 



Por ser criado à imagem e 
semelhança de Deus, o homem e 

a mulher são chamados a 
colaborar na obra da criação.  



b) Deus forma e elege um povo:   
Abraão e Sara Gn 12,1- 5; 17,  3-9 

(símbolo cajado-  
Compor o cenário) 





“doravante não te chamarás 
mais Jacó, mas Israel, porque 

lutaste com Deus e com os 
homens, e venceste”  

(Gn 32, 30). 



Deus escolhe os 
Patriarcas/Matriarcas e a 
eles se revela como como 
Deus único e verdadeiro.  







Jacó e Raquel 



Nos capítulos 12 a 50 do Livro 

de Gênesis,  

encontramos as narrativas 
que falam dos patriarcas e 

matriarcas 

nossos pais e 
mães na fé 



A história de Abraão e Sara, Isaque e 
Rebeca e Jacó e Raquel, está 
relacionada com as Alianças de Deus.  

A eles Deus promete:  
 

 Terra,  
 Descendência, 
 Bênçãos.  



De Patriarca Jacó vem o nome do 
Povo de Deus, o povo de Israel:  

“doravante não te chamarás 
mais Jacó, mas Israel, porque 

lutaste com Deus e com os 
homens, e venceste”  

(Gn 32, 30). 



Nos relatos sobre os patriarcas e 
matriarcas, já emergem os temas 

principais da religião de Israel: 
 o culto a um único Deus, a 

revelação, a eleição, a aliança, a 
promessa e o dom da terra. 



Gn 12, 1-9; 13, 1-4 

Fomar e eleger um 
povo faz parte da 

ação divina 
(pedagógica) de 

Deus. 



Gn 12, 1-9; 13, 1-4 

Saída (v. 1) 
 

Promessa  
 

1. Grande povo 
2.  Terra 
3. Benção   



Perceber-se no texto a ação pedagógica 
de um Deus  que decide  formar e eleger 

um povo, como SEU POVO 

Eu vos tomarei por meu povo, e Eu serei o 
vosso Deus. Assim, sabereis que eu sou o 
Senhor, vosso Deus, que vos liberta dos 

trabalhos impostos pelos egípcios” 
(Êx 6, 6) 



A terra em que vives como estrangeiro, 
toda terra de Canaã, eu te darei como 

propriedade perpétua a ti e teus 
descendentes. Eu serei o Deus deles” 

(Gn 17, 8) 

Deus elege para si um povo 



Habitarei no meio dos Israelitas 
e serei o seu Deus”  

(Êx 29, 45) 

Deus elege para si um povo 



“Pois tu és um povo consagrado ao 
Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus 
te escolheu dentre todos os povos da 

terra para seu povo particular” 
(Dt 7, 6) 

Deus elege para si um povo 



“E ele será o meu povo e eu serei 
o seu Deus, porque eles 

retornaram a mim de todo o 
coração” 

 (Jr 24, 7; 32,38).  
 



 

Este povo chamado da família 
de Abraão e Sara, nosso pai na 

fé, é para nós uma herança 
bíblica, patrimônio da fé. 

 ( Gn 12, 1-9; 13, 1-4).  



O povo é educado na fé e recebe a 

missão de transmitir aos filhos.  

Dt 6, 1-13: Pr 
3, 1-12; Sl 78, 

1-12) 



Dos Patriarcas a Moisés 



c) Deus se dá a conhecer pelo nome: 
Moisés Êx 3, 13-15 

- Símbolos: Sandálias  
- as Tábuas [LEI]- compor o cenário)  



Eu sou aquele que sou”.  
Este é o meu nome para sempre, 

e assim serei lembrado de 
geração em geração.  

(Êx 3, 14. 15).  



No caminho salvífico de Deus para 
com seu povo, após os Patriarcas e 
Matriarcas, surge Moisés, o grande 

líder e mistagogo que recebe de 
Deus a missão de conduzir o povo  à 

terra da promessa.  



A ele, Deus revela  o seu 
nome e garante estar 

presente na vida e 
caminhada do seu povo. 



Leitura dos textos:  
Êx 20, 1-20; Dt 5, 1-22;  

 
- Reconstruir o texto;   

- Sinalizar os elementos 
significativos do texto. 



O Decálogo ou o 
mandamento é parte 

constitutiva do Povo de Deus. 
Faz parte do cerne da Aliança 

entre Deus e seu povo.  



Os mandamentos foram tão 
marcantes na vida do Povo de Israel, 

que o autor sagrado registrou em 
dois livros:  

Êxodo e Deuteronômio.  
O Decálogo faz parte da essência 

formativa do povo.  



É o próprio Deus que no Monte 
Sinai (a montanha de Deus) indica 

ao povo o caminho da vida e da 
felicidade apresentados no 
Decálogo como condição 

necessária de ser povo de Deus.  
 



 
Não se trata simplesmente de leis 
mas de princípios que orientam 
para uma nova compreensão da 
justiça, do amor e da liberdade.   



Moisés, ao fazer a experiência de Deus, 
coloca-se na dinâmica do caminho e, 

como líder conduz o povo na 
experiência da fé.  

Organiza-se em pequenos grupos 
(tribos), cada tribo tem um Juiz que, em 

nome de Deus, organiza o povo.  



Em torno do ano 1250aC  os 
descendentes do povo da 

Promessa estão no Egito. São 
escravos do Faraó. Eles gritam ao 
Deus da Promessa (seu Deus) e 

Deus responde com generosidade , 
ternura e  cuidado. 



Deus desce para libertar o povo e conduzir 
à Terra Prometida” (cf. Ex 3,7-10).  

Moisés foi o líder que conduziu o povo 
pelo deserto. Deus revela seu Nome (Ex 
3,13-15): Eu sou Aquele que Sou (Sou o 

Existente): YHWH (Iahweh, Senhor).  

Êx 3, 7-10. 13-15.  



d) Deus santifica e abençoa o 
seu povo: Lv 19, 1-2; Nm 6, 22-27 

(símbolo: Altar- Incenso 
compor o cenário) 





Leitura dos 
textos: 

 Lv 19, 1-2;  
Nm 6, 22-27  



Nos escritos dos Livros de  Levítico e 
Números encontramos os 

elementos narrativos e legislativos 
sobre : 

Memória, Sacrifício, Sacerdote, 
Cultos, Código de Lei e Santidade. 



 e) Deus caminha com seu 
povo (Livros históricos- 

Símbolo 
 12 pedras. 





Leitura do texto Js 4, 1-24 – 
Pedras- memória e 

fundamento 
 

Reconstruir o texto; e sinalizar os 
elementos significativos do texto. 



No capítulo 4 do livro de Josué 
está a narrativa da travessia em 

busca da terra prometida. 
Travessia, escolha e direção 

são as marcas profundas desta 
passagem.  



Para além da simbologia do 
milagre no Rio Jordão, a 

dimensão mais significativa 
deste capítulo é a Arca da 

Aliança.  



A sua evidência é destacada ao 
longo dos capítulos 3 e 4 (nove 

vezes, no capítulo 3, e sete vezes, 
no capítulo 4).  

 

A Arca no imaginário da fé do 
povo representava a Pessoa e 

promessas de Deus.  



É de Deus  que vem a vitória.  
 

É  feita a escolha de doze 
homens, doze tribos, 

recordando a totalidade dos 
povos.  



Esta passagem servirá de Sinal 
e memória da presença de 

Deus na vida do povo. 
Carregar a pedra era como 

marco da memória que 
perdurará para sempre. 



As pedras retiradas do meio 
do Rio Jordão serviriam para 
recordação da passagem do 

povo pelo meio do Rio, como 
manifestação da presença do 

Senhor com seu povo.  



Ao mesmo tempo, acentua 
a aprovação divina da 

liderança de Josué, como 
sucessor fidedigno de 

Moisés.  



O que encontramos no conjuntos 
dos Livros Históricos? 

Na realização da Aliança 
proposta no Pentateuco 

encontra-se os livros 
chamados de históricos.  



Eles narram a caminhada histórica 
do povo através de sucessivas etapas, 
desde a chegada na terra prometida 

(por volta de 1200 antes de Cristo) 
até o início da dominação romana 
(por volta de 63 antes de Cristo).  



Os juízes, junto com o povo 
planejavam, decidiam as 
etapas da caminhada em 

forma de assembleias feitas 
desde os núcleos menores 

até os maiores.  



Este tempo, significou um 
grande passo para a 

construção de novas relações 
entre as famílias (tribos) e a 

sociedade de Israel.  



Narrando os fatos e os 
acontecimentos de personagens 

como Josué, Samuel, Débora, 
Gedeão, Saul, Davi e Salomão, 

eles revelam o plano salvífico de 
Deus em favor do seu povo.  



Para esses homens e mulheres 
pertecentes a diferentes etapas da 

formação do povo de Israel, a vida é 
marcada por sua realidade histórica e 

pela escolha de pessoas como 
instrumentos de Deus no cumprimento 

do seu Projeto de Salvação. 



f)- Deus escuta a oração do seu 
povo: (Sapienciais 

- Símbolo- Instrumentos 
musicais- compor cenário) 







Ler o Salmo 1 e 150 
 e destacar expressões 

e ou palavras que 
chamaram  atenção.  



O povo de Israel era um povo que 
sabia dialogar com seu Deus de 

forma orante.  
Todo este conjunto de livros está o 

registro de como o povo olhava 
para a realidade com o ohar 

contemplativo.  



O Terceiro conjunto de livros 
que compõe a Bíblia é 

intitulado de Livros Sapiencias 
ou Literatura Sapiencial.  



O saltério abre o conjunto de 
salmos afirmando que o ser 

humano é feliz porque medita 
a palavra noite e dia e anda 

nos caminhos dos justos. 
 E fecha com uma grande 

liturgia festiva. 



Estes dois salmos descrevem o 
ponto de partida e o ponto de 
chegada da oração e revelam a 
tensão que existe entre as duas 
motivações mais profundas que 

nos levam a rezar.  



O Salmo 1 fala da meditação e da 
observância da Lei do Senhor, 
enquanto o Salmo 150 fala do 

louvor e da festa.  
 

Luta e Festa!  
Eficiência e Gratuidade!  
Os dois polos da oração. 



          O Salmo 1 fala da prática da 
justiça e da observância da Lei de 

Deus.  

E o Salmo 150 fala do 
 louvor e da festa.  



   O povo de Deus celebra sua caminhada. 
 Toda oração é, ao mesmo tempo, meio e 

fim, 
 observância e gratuidade,  

pedido e louvor,  
conversão e gratidão, compromisso e 

amizade, caminhada e chegada,  
luta e festa! 



Aqui, no início do Livro dos 
Salmos, a oração aparece 

como “meditar dia e noite na 
Lei do Senhor” e encontrar 
nela o seu prazer (SI 1,2).  



A oração está intimamente ligada à 
luta entre o bem e o mal, entre a 

justiça e a injustiça, pois ela é vista 
como um meio que ajuda o povo a 
romper com o caminho da injustiça 

e a se manter no rumo da Lei do 
Senhor (SI 1,1-2).  



O Salmo 150 descreve, 
como num painel 

luminoso, o ponto de 
chegada do caminho da 

oração.  



Concluindo o Livro dos Salmos, a 
oração aparece como louvor e 

festa.  
 

Aleluia! Louvai o Senhor!  
(SI 150,1.6).  



É o templo (SI 150,1), isto é, o 
lugar onde Deus reside no 
Santo dos Santos e onde a 

comunidade se reúne diante 
de Deus; 



É o firmamento (SI 150,1), 
isto é, a natureza onde se 
revela a presença de Deus 

como Criador; 



São as façanhas (SI 150,2), 
isto é, a história onde Deus se 

revela, como Libertador e 
Salvador, nas maravilhas que 

operou para o povo. 



Comunidade, Natureza, 
História!  

As três são expressão de "sua 
imensa glória" (SI 150,2) que 

deve ser louvada.  



 

O salmo convida a todos, sem 
distinção, a participar do 

louvor:  
“Tudo que vive e respira louve  

o Senhor!” 
 (SI 150,6).  



g). Deus fala com seu povo 
por meio dos Profetas 

(Profetas- Símbolo-  
VELA Grande com as palavras: 





A profecia sempre acompanhou 
o povo de Israel em sua 

travessia.  
Ela ocupa um lugar importante 
nos livros narrativos da Bíblia. 



É o caso de Samuel, Natã, 
Elias e Eliseu, os quais 

tiveram uma significação 
especial na história de Israel. 



O profeta e uma pessoa que fez a 
experiência de Deus e vive em 

sintonia com o projeto de Deus. 
Significa também, chamar, anunciar, 

proclamar, mostrar, falar como 
profeta,  

Da raiz grega profeta vem de profetès, 
que significa “porta voz”.   



Encontramos na bíblia todos os 
livros proféticos em sequência, 

mesmo havendo entre eles uma 
distância muito grande, em 

termos de tempo.  



O verdadeiro profeta é 
confirmado diante da realidade. 
E é a partir dos critérios da fé 
que ele elabora os critérios de 
justiça e que julga o povo e os 

seus líderes.  



Na boca dos profetas está 
sempre a palavra de 
Deus, e suas palavras 

estão no coração do povo  
(Is 50, 4-6).  



 A profecia é sempre um 
conteúdo de expectativa, 
confiança, encorajamento 

e vida.  



A mística da profecia 
mantinha o povo na 

fidelidade à fé professada 
ao Deus da Aliança. 



• Grupo 1- Abraão e Sara : Gn 3, 1-24 

• Grupo 2- Jacó e Raquel: Gn 4, 1-1 

•  Grupo 3- Isaac e Rebeca: Gn 6, 5-12; 9, 1-17 

• Grupo 4- Samuel:  Gn 12, 1-9; 17, 1-8   

• Grupo  5- Moisés:  Êx 3, 7- 22 

• Grupo  6- Josué: Dt 6, 1-19 



• Grupo 7- Benjamim: Êx 18, 13-27 

• Grupo 8- Judá:  Êx 20, 1-17 

•  Grupo 9-Davi:   Js 24, 1-28 

• Grupo 10- Jeremias:  Ne 8, 1-18  

• Grupo  11- Ezequiel:  Ez 2, 1-10; 3, 1-5 

• Grupo  12- Israel:  Is 49, 1-16 

 



Motivar para que a plenária seja de 
forma bem criativa.  

 
Não precisa se deter nos detalhes 

do texto e sim na mensagem 
central. 



- Síntese concluindo o dia 
Percorrer o caminho das 

Escrituras buscando conhecer 
melhor Jesus Cristo e seu projeto 

de Salvação, é para nós 
fascinante. 



Nosso Deus, por amor nos deu 
a vida e nos delegou uma 
missão no seu paraíso, o 

jardim do mundo, nossa casa 
comum. 



De tempo em tempo, de geração em 
geração, Ele  comunica com o seu povo 

em seu amor e ternura. 

“Nos falou outrora aos nossos pais, pelos 
profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-

nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro 
de todas as coisas e pelo qual também criou o 

universo.” (Hb 1, 1-2). 



Os catequistas são os 
comunicadores da Palavra de 

Deus.  
Falam e agem em nome da 

Igreja. 



Somos herdeiros da 
Promessa divina. 

Esforcemo-nos por transmitir 
com alegria Jesus Cristo, 

Palavra Viva.  





“As Sagradas Escrituras- a 

Bíblia, enquanto contém a 

Palavra de Deus, viva e 

eficaz, nutrem a vocação, 

formação e missão de todo 

discípulo missionário de Jesus 

Cristo”  



Avaliação 
- Motivar o grupo a 
pensar numa palavra 
o que significou o dia.  



Sejamos comunicadores da 

Palavra de Deus: 

ENCANTAMENTO  

ENTUSIASMO  

TESTEMUNHO 

VIVÊNCIA 
EXPERIÊNCIA PAIXÃO 

AMOR 



22O Senhor falou a Moisés: 23“Dize a Aarão e a 
seus filhos: Com estas palavras devereis 

abençoar os israelitas: 24‘O Senhor te abençoe e 
te guarde. 25 O Senhor faça brilhar sobre ti sua 
face, e se compadeça de ti. 26 O Senhor volte 

para ti o seu rosto e te dê a paz’. 27 Assim 
invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu 

os abençoarei”.  
Amém.  

Benção final  
(Nm 6, 23-26) 

 



Após a benção, plantar a árvore 
em mutirão, 

memória e compromisso com a 
transmissão da Palavra, no 

cuidado com a “casa comum”. 



Irmã Maria Aparecida Barboza 
barboza.icm@gmail.com 


