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Viver para o Amor
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Salmo 102 (103), 1-13.17-18 

Deus é amor
Refrão: Bendiga o Senhor, ó minha alma, e todo o meu  

 ser ao seu nome santo!

Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa suas culpas todas, e cura todos os seus males.
Ele redime da cova a sua vida, e a coroa de amor e compaixão.
Ele sacia seus anos de bens e sua juventude se renova, como a da águia.

 Refrão

O Senhor faz justiça e defende todos os oprimidos.
Revelou seus caminhos a Moisés, e suas façanhas aos filhos de Israel.
O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor.
Ele não vai disputar perpetuamente, e seu rancor não dura para sempre
Nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo as 
nossas culpas.

 Refrão

Como o céu se ergue por sobre a terra, seu amor se levanta 
por aqueles que o temem.
Como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta 
de nós as nossas transgressões.
Como um pai é compassivo com seus filhos, Javé é compassivo 
com aqueles que o temem:
O amor de Javé existe desde sempre, e para sempre existirá 
para aqueles que o temem. 
Sua justiça é para os filhos dos filhos, para os que observam 
a sua aliança e se lembram de cumprir as suas ordens.

 Refrão



7. Gesto 
concreto

Como gesto concreto vamos exercer o perdão 
para com alguém que estejamos 

em conflito ou magoados.

1
Prepare uma mesa com toalha, vela, Bíblia, uma imagem de Jesus, e se 
possível fotos da família e de amigos.

CATEQUESE EM FAMÍLIA - Viver para o Amor

2

Membro da família 1: Viver para o Amor é um resumo da proposta que Jesus nos faz: 
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei (Jo 13, 34). 
Membro da família 2: Ninguém havia proposto de tal forma a vivência do amor entre 
as pessoas. O compromisso com a vida e o bem estar do outro.
Membro da família 3: Dizemos que Jesus nos liberta do pecado porque quem faz tudo 
por amor e com amor não peca. Ele nos ensinou a amar, sacrificando a própria vida em 
prol do Reino de Deus. Vamos olhar para as fotos da nossa família e de 
nossos amigos. Estamos sabendo amar?
(Momento de partilha entre os membros da família)
Membro da família 1: Cantemos com alegria: 
- Prova de amor maior não há / 
que doar a vida pelo irmão (2x)
Membro da família 2: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém

Preparação do ambiente 

Oração Inicial

3 Acolhendo uns aos outros

Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 3, 1-8.17-21)
Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi 
encontrar-se de noite com Jesus e disse: “Rabi, sabemos que tu és um Mestre vindo da parte 
de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais  que tu fazes, se Deus não está com ele.” 
Jesus respondeu: “Eu garanto a você: se alguém não nasce do alto, não poderá ver o Reino de 
Deus.” Nicodemos disse: “Como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? 

4 Escuta da Palavra
6 Diálogo da família com Deus

5 Aos olhos de Jesus

Membro da família 1: Nicodemos pergunta a Jesus como um homem pode nascer de novo? 
Jesus responde que é preciso nascer da água e do espírito, que é preciso nascer do alto, 
nascer do espírito e não da carne. O que significam essas palavras de Jesus? Como podemos 
iluminar nossa vida por meio dessas palavras? 
Membro da família 2: Nascer da água significa dispor-se a mudar de vida. A água purifica, 
limpa e é fonte de vida. Receber o Batismo é aceitar fazer parte do Amor de Jesus. É o amor 

Membro da família 1: “Como podemos nascer de novo?” A pergunta de Jesus a Nicodemos, 
também deve ser a nossa pergunta. 
Vamos parar por um instante e contemplar a imagem de Jesus. 
Pensemos no convite que Ele nos faz: Aceitamos nascer de novo para uma vida de amor? 
Como colocar esse amor em prática tendo Jesus como exemplo?

(Momento de partilha da família)

Membro da família 2: Ser livre do pecado não é ser moralista, é assumir com maturidade 
critérios sólidos de responsabilidade e de bondade em nossos planos e ações. 

Louvemos a Deus com o Salmo102 que está na 
contracapa deste folheto.

Membro da Família 3: Toda a família: “Nós somos a família de Deus, 
caminhando na estrada de Jesus”.

Reza-se a Ave-Maria e o Pai-nosso

Membro da família: Como família cristã que sabe amar, façamos uma rápida acolhida: Vamos 
falar no ouvido uns dos outros uma palavra de incentivo e de apoio. Só a pessoa com a qual 
falamos deve ouvir a mensagem. Todos devem falar no ouvido de todos. Não deixemos 
ninguém de fora.

Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer?” Jesus respondeu: 
“Eu garanto a você: ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nasce 
da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito 
é espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. 
O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, 
nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. [...] 
De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim 
para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele, não está 
condenado; quem não acredita, já está condenado, porque não acreditou no 
nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas 
os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. 

Quem pratica o mal tem ódio da luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam 
desmascaradas. Mas quem age conforme à verdade se aproxima da luz, para que suas ações 
sejam vistas, porque são feitas como Deus quer.” 
- Palavra da Salvação. - Glória a vós, Senhor.

que nos purifica e nos faz levantar, pedir perdão e ir em frente, 
mesmo quando erramos. Nascer do Espírito não significa desprezar 
o corpo, mas que temos de dar importância àquilo que é essencial, 
que é eterno e nunca morre: as relações de amor que vamos 
construindo em nossa vida.
Membro da família 3: O pecado nos impede de caminhar nesse 
processo de nascimento para o amor, de nos tornarmos mulheres 
e homens novos em Cristo. Isso acontece porque amar não é fácil. 
Exige compromisso, renúncia, olhar crítico para ver o que está 

errado e mudar. Jesus disse e mostrou com seu exemplo que onde o Amor está não há espaço 
para o Pecado e que a Vida sempre supera a morte, pois a misericórdia de Deus é infinita.
Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”.


