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Jesus é LIBERDADE!
 

João 8, 32
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.

Gálatas 5, 1
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou! Portanto, 
permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um 

jugo de escravidão.

2 Coríntios 3, 16-17
16Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu 

é retirado. 17O Senhor é o Espírito; e onde quer que o 
Espírito esteja, ali há liberdade.

Gálatas 5, 13
Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, 

não useis da liberdade como desculpa 
para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. 

Pelo contrário, disponham-se 
a serviço uns dos outros através do amor.

ATENÇÃO: 
PEDIMOS QUE AS FAMÍLIAS OU GRUPOS

 FAÇAM REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
DE SEUS ENCONTROS.



7. Gesto 
concreto

Como gesto concreto vamos assumir o 
compromisso de levar uma palavra de apoio a 

alguém de nossa família ou comunidade.

1
Prepare uma mesa com toalha, vela acesa, Bíblia, uma imagem de Jesus, 
e se possível pequenos retângulos de papel com as seguintes letras: JHS

CATEQUESE EM FAMÍLIA - Jesus, salvador da humanidade.

2

Membro da família 1: Podemos encontrar nos templos católicos e nas celebrações 
as letras JHS em alguns lugares e vestimentas. São as iniciais da expressão em Latim 

, isto é, Jesus Salvador dos Homens.Iesus Hominum Salvator
Membro da família 2: O próprio nome JESUS já é um programa e uma promessa, 
pois em hebraico, significa: Deus salva. 
Membro da família 3: Nos Atos dos Apóstolos, Pedro afirma que “Em nenhum 
outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, 
dado à humanidade, pelo qual possamos ser salvos” 
(At 4,12). Isso significa que com a vinda do Filho de Deus 
em nosso meio nós não estamos mais sozinhos diante 
dos eventos deste mundo. 
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 João (Jo 15, 7-17)
«Se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam 
o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando 
vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Assim como meu Pai me amou, 
eu também amei vocês: permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus 
mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos 
do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que minha alegria 
esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: 
amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que 
dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. 
Eu já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que seu patrão faz; eu 
chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. 
Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei 
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para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês 
qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: 
amem-se uns aos outros.» 

Membro da família: Vamos escrever uma palavra de acolhimento 
uns para os outros (Todos escrevem no verso dos retângulos de papel 
uma mensagem para outro membro da família).

Membro da família 1: Jesus salvou a humanidade pela obediência de amor ao 
Pai e amor aos homens de forma extrema, entregando a sua vida por nós. 
E ensinou aos seus discípulos a fazerem o mesmo. A colocarem-se a serviço uns dos 
outros, amando-se, perdoando-se para a maior glória de Deus. 
Membro da família 2: A glória e a alegria de Deus é o ser 
humano vivente, ou seja, aquele ser humano que configurado 
à pessoa do seu Filho, Jesus de Nazaré, tem vida plena, é uma 
pessoa de verdade. 
Membro da família 3: Leiamos e meditemos os trechos 
bíblicos da contracapa e agradeçamos a Cristo pela 
nossa Liberdade.
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 1: Foi da vontade de Deus Pai que seu Filho Unigênito viesse 
ao mundo para gerar comunhão entre a humanidade e Deus. Com o seu exemplo 
de vida e sua mensagem, Jesus de Nazaré inaugura o Reino de Deus que, iniciando 
aqui e agora, será pleno na vida eterna. 
Membro da família 2: Não há realidade humana que não possa ser abarcada pela 
graça divina. Até o ângulo mais obscuro da intimidade do homem pode ser 
iluminado pela Graça de Deus, e Jesus Cristo, Palavra viva de Deus, que faz nova 

todas as coisas, transforma essas realidades de morte em 
uma vida nova, uma vida salva, uma vida ressuscitada. 
Membro da família 3: Após sua ressurreição, Jesus nos 
dá o Espírito Santo, o Espírito do Amor entre o Pai e o Filho. 
Será que nós nos deixamos guiar por este Espírito de 
Amor? Nos deixamos santificar pelo amor? O que 
poderíamos fazer para entrarmos, nós também, nessa 
comunhão de amor?
(Momento de partilha entre os membros da família)

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


