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Há muitas razões para lermos a Bíblia nos tempos de hoje 

A Bíblia é como se fosse um manual de sobrevivência com dicas e relatos 
escritos por pessoas, assim como nós, normais. Exemplo: como o advogado 

tem que conhecer leis, o carpinteiro tem que saber usar a madeira e as 
ferramentas, no cristianismo, o cristão tem que conhecer e saber ler e usar a 

Bíblia. É fundamental conhecê-la o melhor possível.  

Como vamos seguir Jesus se 
não  conhecemos a Bíblia?  
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É preciso ter contato com a Bíblia 
desde pequeno. Isto é tarefa dos 

familiares.  Eles devem passar 
para a criança, a curiosidade para 

conhecer e aprender a vida de 
Jesus e a sociedade da época, 





Crianças que têm contato 
com a Palavra de Deus 
desde pequeninas, serão 
mais tarde, pessoas mais 

centradas, mais capazes de 
gratuidade, de 

solidariedade, de amizades 
fieis e felizes. 



1ª - É uma das aspirações humanas: 
O homem é um ser totalmente social e naturalmente procura a 
convivência. Do relacionamento com várias pessoas, surge a idéia 
de grupo. 
O homem é um ser para o 
 outro, exige  
complementariedade ,  
sente uma vocação para  
a relação inter-pessoal.  
A pessoa sente necessidade  
de dar e de receber, e no  
dar-se e no receber é que ela  
se realiza plenamente. 
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Todos sabemos que 
somos muito 

limitados e ainda, que 
as relações humanas 

nem sempre são 
fáceis. Nenhum ser 
humano se realiza  
sem o diálogo e o 

encontro com  
     o outro.  

2ª - Para superar as nossas dificuldades e limitações: 



Por isso 
acreditamos que o 
grupo é um grande 
meio para superar 
dificuldades, para 
serenar ânimos, 

para despertar em 
cada um a 

necessidade e a 
capacidade de 
compreender o 

outro. 



 
 

 

O homem foi feito para a verdade e só a verdade o libertará.  
 

Juntar todas as parcelas  
de verdade 

de cada um, pode 
aproximar-nos da  

verdade que é Jesus 
Cristo. 

Vive procurando a 
verdade e só estará 
tranquilo quando a 
possuir plenamente.  

Mas não é fácil  
descobri-la. 

3ª - Para nos ajudar na procura da verdade: 

Eu luto pela 
verdade! 



 
 está 

despertando 

na Igreja um 

grande 

desejo da 

vivência da 

Fraternidade. 

Todos 

querem o 

Bem. 

4ª - Para formarmos uma comunidade de Amor: 

Viver no Amor é o objetivo de todo grupo cristão. 
Sentimos que, nestes últimos tempos, o Espírito de Deus 



Viver o amor é viver na caridade, na fraternidade.  É saber ser amigo. 
 Quando amamos, sabemos o momento de ajudar, de servir,  de 
socorrer, de estar presente, de dizer uma palavra carinhosa. 
 Quando amamos, sabemos nos colocar no lugar dos que sofrem, dos 
que lutam e então, compreendê-los com o coração.  Estas são práticas do 

Nada nos dá 
tanta alegria 
como fazer o 

Bem ! 



Como sabemos que as pessoas estão procurando 
mais as coisas de Deus? 

 
 



Reconhecemos que ainda estamos longe de formar uma 
verdadeira comunidade humana. 

O grupo é o meio indispensável para fazer das nossas comunidades 
fermento de caridade e testemunho. 

O homem está 

cansado de 

desuniões e 

de brigas, e 

aspira cada 

vez mais à 

Paz e à alegria 

da convivência 
fraterna.  



5ª -  Para facilitar o nosso diálogo com Deus. 
 

"Quando dois ou três se  
reunirem em Meu Nome,  
Eu estarei no meio deles.”   

 
 
 
 
 

Deus fala-nos 
muitas vezes 

através dos outros.  
O grupo é um 
espaço vital da  
Salvação das 

pessoas em todos 
os sentidos.  



O diálogo com Deus não 
é tão diferente daquele 
que é feito entre nós.  Só 
é preciso estar atento. 

Mas, saber  
escutar as pessoas, ajuda e 
ensina a escutar a voz de  
Deus e a dar-lhe uma  
resposta livre e consciente. 

 



6º - Para sermos felizes, que é a vontade de Deus. 

Felicidade  é estar de bem com a vida, isto é, estar de bem 
com os outros.  E para isso, é necessário assumir as coisas 

boas e ruins da caminhada e procurar ajudar-nos 
mutuamente.  



7º - Para entendermos que no tempo de Jesus a vida 
 era bem parecida com a de nossos dias 

Jesus viveu com a 
família, com a 
política,  economia e 
sociedade de sua 
época. 
 
Ele encarou tudo 
como qualquer outro 
homem do lugar. 
Tanto que custaram a 
acreditar que ele era 
o Filho de Deus. 



Resumindo:- 

Por que devemos ler a Bíblia nos tempos de hoje? 

1º - Porque é uma das aspirações humanas. 
2º - Para superar as nossas dificuldades e limitações. 
3º - Para nos ajudar na procura da verdade. 
4º - Para facilitar o nosso diálogo com Deus. 
5º - Para formar uma comunidade de amor. 
6º - Para sermos felizes, que é a vontade de Deus. 
7º - Para entendermos que no tempo de Jesus  a vida 
era bem parecida com a de nossos dias. 

Amém!   Aleluia!  



1 – O que mais impressionou você neste 
conteúdo? 
 
 
2 – Você acredita, de verdade, que Deus quer 
nossa felicidade? 
 
 
3 – Você acredita , de verdade, que Deus fala 
com você diretamente? 
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