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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

ATENÇÃO: PEDIMOS QUE AS FAMÍLIAS OU GRUPOS
 FAÇAM REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
DE SEUS ENCONTROS.



7. Gesto 
concreto

Como gesto concreto vamos nos comprometer 
a estar do lado da vida em todas as situações, 

principalmente em relação à pandemia.

1
Prepare uma mesa com toalha, vela acesa, Bíblia, uma imagem de Jesus, 
e se possível uma jarra com água e copos para a família.

CATEQUESE EM FAMÍLIA - Jesus, esperança salvadora. Deus caminha com seu povo.

2

Membro da família 1: Para revelar de forma plena sua presença amorosa em nosso meio, 
Deus envia seu próprio Filho Jesus Cristo, conforme prometera por meio do profeta:
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel, 
o que traduzido significa: ‘Deus está conosco’” (Mt 1,23) 
Membro da família 2: Jesus, portanto, foi a grande notícia enviada por 
Deus que devemos acolher sem medo e com muita alegria, porque Ele é o 
Salvador de nossas vidas. 
Membro da família 3: Assim foram as palavras 
do Anjo do Senhor aos pastores quando Jesus nasceu 
em Belém de Judá: “O Anjo, porém, disse-lhes: Não temais! 
Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo 
o povo: Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor” 
(Lc 2,10-11). 
Membro da família 1: Cantemos com alegria: “Nós somos a família de Deus, 
caminhando na estrada de Jesus”.
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 Lucas (Lc 4, 14-21)

4 Escuta da Palavra

6 Diálogo da família com Deus

5 Aos olhos de Jesus

Membro da família 1: Para compreender Jesus como salvação e presença na caminhada 
do povo, temos que ter um olhar bem atento para suas palavras e atitudes contidos nos 
Evangelhos. Ele se dedicou a percorrer as aldeias da Galiléia pregando e anunciando a 
Boa Nova do Reino de Deus e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo 
(Mt 4,23). 
Membro da família 2: Percebemos que Jesus foi essa presença amorosa e salvadora no meio 
do povo simples das aldeias, restituindo a saúde, a alegria e a dignidade das pessoas. 
Esta era a salvação concreta trazida por Jesus, experimentada na carne e na vida por essas 
pessoas vítimas de um sistema imperial causador de injustiças, pobreza, violência e morte. 
Membro da família 3: Jesus é a expressão do Amor infinito de Deus, esse amor está 
presente em nós e nos impulsiona a gerar vida. O que está atrapalhando a nossa via em 
família? O que tem gerado tristeza no mundo, na comunidade, em nosso país? 

Membro da família: Vamos olhar para a água que está na mesa. Jesus é como a água para 
quem está com sede no deserto, sacia e traz vida nova. Façamos um brinde a Jesus, nossa 
fonte de vida nova (Todos bebem a água).

Membro da família 1: Com a força do Espírito de Deus, Jesus é impelido a levar a 
salvação aos pobres, aos presos, aos cegos e aos oprimidos. São essas as pessoas 
com quem ele caminha! Nessas categorias de pessoas, no entanto, estamos cada 
um de nós. Podemos nos identificar como pobres, quando de fato o somos, ou 
quando nos solidarizamos e nos aproximamos dos mais vulneráveis da nossa 
sociedade.
Membro da família 2: Somos presos, quando nos vemos aprisionados em muitos 
tipos de prisões, seja a prisão no cárcere, seja a prisão do consumismo, do egoísmo, 
do pecado, entre outras; somos cegos, quando preferimos não enxergar 
determinadas realidades e situações para não nos comprometermos. 
Membro da família 3: somos oprimidos, todas as vezes que formos submetidos 
a algum tipo de opressão ou injustiça causadas por um poder governamental sem 
compromissos com a dignidade e a vida de seu povo.
Membro da família 1: O Espírito que ungiu Jesus e o conduziu a caminhar com o 
povo mais simples de sua sociedade, é o mesmo Espírito que recebemos no batismo. 
Por isso é dever de cada uma e cada um de nós caminhar na mesma direção de Jesus 
e assim como ele sermos sinal da presença e da salvação de Deus. 
Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”.
Reza-se a Ave-Maria e o Pai-nosso

Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama 
espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, 
e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se 
havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga, 
e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta 
Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: 
«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou 
com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me 
para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação 
 da vista; para libertar os oprimidos, 19 e para proclamar um ano de graça 
do Senhor.» Em seguida Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante, 
e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos 
nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: «Hoje se cumpriu essa passagem 
          da Escritura, que vocês acabam de ouvir.» 

Como fazer para sermos como Jesus e gerar vida?
(Momento de partilha entre os membros da família)
Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando 
na estrada de Jesus”.


