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O que signiﬁca que Deus
se fez homem?
ORE
Meu Senhor e meu Deus!
Quão perto você chegou de nós!
Você fez-se criança,
Tão desamparado e adorável.
Podemos nos aproximar de Ti.
Obrigado, Deus, por ter se feito Homem
E hoje estar em nosso meio.
Amém.

CONTEMPLE

São Lucas 2, 10-11

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

O anjo disse-lhes: “Não temais, eis que vos anuncio uma Boa-Nova que
será alegria para todo o povo: hoje vos nasceu na Cidade de Davi um
Salvador, que é o Cristo Senhor.

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.).

DISCUTA
Por ﬁm, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

74

O que significa dizer que Jesus é o «Filho Unigênito de Deus»?

Quando Jesus Se declara como «Filho Unigênito de Deus» [ﬁlho único ou
ﬁlho nascido unicamente de Deus (Jo 3,16)], como testemunham São
Pedro e os outros discípulos, ﬁca expresso que, em toda a humanidade,
apenas Jesus é mais que um ser humano, permanecendo numa relação
única com Deus, Seu Pai. [441-445, 454]
Em muitas passagens do Novo Testamento (Jo 3,16.18; 1 Jo 4,9), Jesus é
chamado «Filho». Quando do Batismo e da Transfiguração, a voz celeste
chama Jesus de «Filho amado». Jesus inicia os discípulos na Sua relação
única com o Pai do Céu: «Tudo Me foi dado por Meu Pai. Ninguém
conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e
aquele a quem o Filho O quiser revelar.» (Mt 11,27) Pela ressurreição,
torna-se evidente que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus.

1. Como as Escrituras nos dizem que Jesus é mais que apenas um ser
humano?
2. Por que Deus enviou seu filho à terra? No céu é muito mais confortável.
3. O que podemos aprender sobre Deus Pai quando analisamos o fato de
Ele ter enviado seu filho para viver os nossos problemas terrenos?
4. Para você, o que significa este ditado: "Faça como Deus, torne-se
homem"?

CHALLENGE
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

Pesquisem juntos na internet e procurem a melhor imagem de Jesus
Cristo. Dialoguem sobre o que as diferentes fotos de Jesus expressam.
Perguntem a si mesmos com qual foto vocês podem rezar melhor. Vocês
não precisam chegar a uma decisão conjunta - porque talvez haja
muitas imagens bonitas... ou, às vezes, nenhuma delas nos mostre o
verdadeiro Senhor.
Você aceita esse desafio?

Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org
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