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São Mateus 4, 4

Jesus respondeu: “Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de 
toda palavra que procede da boca de Deus” (Dt 8,3).

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.). 

16 Como se lê a Bíblia corretamente?

A Sagrada Escritura lê-se corretamente se for lida em atitude orante, ou 
seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu. Ela 
contém a Palavra de Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus para nós. 
[109-119, 137]

A Bíblia é como uma longa carta de Deus dirigida a cada um de nós. Por 
isso, temos de acolher as Sagradas Escrituras com grande amor e 
respeito. Primeiro, devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não 
isolar pormenores sem atender ao todo. Depois, devemos orientar esse 
todo para o seu coração e mistério, ou seja, para Jesus Cristo, de quem 
fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Portanto, devemos ler as 
Sagradas Escrituras na mesma fé viva da Igreja em que elas surgiram.

Meu Senhor e meu Deus!
Que bom que não estás em silêncio. Que bom que és um 
Deus que se utilizou de uma linguagem para que nós, 
humanos, o conhecêssemos. Podemos ver-Te em Teu 
coração. Conhecemos as Tuas palavras e sabemos como Tu 
pensas. Ilumine, cure e liberte-nos através de Tua palavra 
divina.
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. Por que devemos rezar antes de ler a Bíblia?

2. O que Jesus quer dizer quando diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a 
    vida" (Jo 14,6)? Reflita: Ele não diz "Eu tenho a verdade ..."

3. Você tem uma passagem da Bíblia que considera muito importante 
    para você?

4. Como você pode integrar mais a Bíblia a sua vida cotidiana?

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.

Se você ainda não tem uma Bíblia, compre uma ou peça uma de 
presente. E se você não tiver uma edição em bom estado, compre uma 
melhor. Mantenha-a como uma preciosidade. Não a coloque na 
prateleira. Coloque-a ao seu alcance, para que a encontre todos os dias.

Você aceita esse desafio?

Para que serve a Bíblia?
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