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O que quer dizer 
‘acreditar’?

Guia de Estudo
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São Marcos 9, 22-24

E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água, para o matar. Se tu, 
porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós!” Disse-lhe 
Jesus: “Se podes alguma coisa!... Tudo é possível ao que crê”. Imediata-
mente exclamou o pai do menino: “Creio! Vem em socorro à minha falta 
de fé!”.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

22 Como se crê?

Quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e está pronto a crer em 
tudo o que Ele revelou acerca de Si mesmo. [150-152]

Quando a fé nasce, ocorre com frequência uma perturbação ou um 
desassossego. O ser humano apercebe-se de que o mundo visível e o 
decurso normal das coisas não correspondem a tudo o que existe. 
Sente-se tocado por um mistério. Persegue as pistas que o remetem 
para a existência de Deus e encontra-se cada vez mais confiante em 
abordar Deus e, por fim, ligar-se a Ele livremente. Diz-se no Evangelho 
segundo São João: «A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho Unigênito, que 
está no seio do Pai, é que O deu a conhecer.» (Jo 1,18) Portanto, temos de 
crer em Jesus, o Filho de Deus, se queremos saber o que Deus nos quer 
comunicar. Assim, crer significa aderir a Jesus e entregar a nossa vida 
inteira nas Suas mãos. 

Meu Senhor e meu Deus!
Você é a luz.
Nada está escuro em você.
Faça brilhar em mim também a Sua luz.
Toca o meu coração, ó Deus!
Dissipa as minhas dúvidas!
Ilumine meus pensamentos!
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Para você, o que significa "acreditar em Deus"?

2. O que distingue uma pessoa que crê de uma  pessoa incrédula?

3. Por que a fé é mais um relacionamento com Deus do que uma 
    doutrina?

4. Como você pode fortalecer sua fé?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Faça um carta motivando uma pessoa a acreditar em Deus. Entregue-a 
para alguém do seu grupo de estudo.

Você aceita esse desafio?
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    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

22 Como se crê?

Meu Senhor e meu Deus!
Você é a luz.
Nada está escuro em você.
Faça brilhar em mim também a Sua luz.
Toca o meu coração, ó Deus!
Dissipa as minhas dúvidas!
Ilumine meus pensamentos!
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Para você, o que significa "acreditar em Deus"?

2. O que distingue uma pessoa que crê de uma  pessoa incrédula?

3. Por que a fé é mais um relacionamento com Deus do que uma 
    doutrina?

4. Como você pode fortalecer sua fé?

Faça um carta motivando uma pessoa a acreditar em Deus. Entregue-a 
para alguém do seu grupo de estudo.

Você aceita esse desafio?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

O que quer dizer 
‘acreditar’?

Quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e está pronto a crer em 
tudo o que Ele revelou acerca de Si mesmo. [150-152]
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desassossego. O ser humano apercebe-se de que o mundo visível e o 
decurso normal das coisas não correspondem a tudo o que existe. 
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para a existência de Deus e encontra-se cada vez mais confiante em 
abordar Deus e, por fim, ligar-se a Ele livremente. Diz-se no Evangelho 
segundo São João: «A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho Unigênito, que 
está no seio do Pai, é que O deu a conhecer.» (Jo 1,18) Portanto, temos de 
crer em Jesus, o Filho de Deus, se queremos saber o que Deus nos quer 
comunicar. Assim, crer significa aderir a Jesus e entregar a nossa vida 
inteira nas Suas mãos. 


