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 A Bíbila é o conjunto de todos os 
livros inspirados do Antigo e do Novo 
Testamento. Poderíamos dizer que a Bíblia 
é uma biblioteca.
 O nome ”Bíbila” é a adaptação de 
uma palavra da língua grega: “Biblos”, que 
significava “papiro”, “livro”. 
 Foi surgindo aos poucos, através 
dos séculos, e é obra de muitos autores.

 Abrindo a Bíblia, notamos 
uma divisão: Antigo Testa-
mento e Novo Testamento. 
 A palavra testamento 
significa ”contrato” ou “aliança”. 
Antigo Testamento seria a 
antiga aliança de Deus com 
seu  povo escolhido feita por 
meio de Abraão e Moisés.  Sendo assim, Novo 
Testamento é a história da nova aliança, 
definitiva entre Deus e a humanidade feita por 
meio de Jesus Cristo.

  A p e s a r  d o s  
diversos livros, muitos 
autores humanos e da 
distância de tempo entre 

eles, há na Bíblia uma unidade. 
 No Antigo Testamento é anunciado 
Messias que vai salvar a humanidade e o Novo 
Testamento narra a história e doutrina do 
Salvador, Jesus Cristo.

É a equipe estável, encarregada de preparar 
as celebrações. Faz isto mediante a reflexão dos 
textos bíblicos, comentários, escolha de cantos, 
gestos e símbolos. 

Esta equipe deverá ser composta por 
pessoas com boa formação cristã e engajada na vida 
da comunidade. Fazem parte dessa equipe o Padre 
e representantes de outras pastorais.

Deve atender as exigências:
Planejamento – programar atividades 

litúrgicas;
Reunião da Equipe – para avaliar atividades,  

ter momentos de oração, preparar as celebrações, 
distribuir as tarefas;

Coordenação – deve ser assumida por uma 
ou duas pessoas, que terão como preocupação levar 
a efeito o planejamento e garantir a participação de 
todos.

1. Arrumar o local onde se faz a reunião. Iniciar o    
encontro invocando o Espírito Santo;

2. Situar a celebração dentro do tempo litúrgico. 
Ver a realidade que marca nossas vidas;

3. Ler as Leituras e o Evangelho da Eucaristia que 
preparamos;

4. Ser criativo;
5. Elaborar um roteiro;

1. que se dirigem à Trindade;
2. que expressam os temas das leituras da Liturgia;
3. que exprimem a presença da Comunidade;
4. que são conhecidos pela maioria dos presentes;

Escolha cantar a 
celebração mais do que 
cantar durante a 
celebração.

1. A partir do levantamento organizar e dividir 
a comunidade em grupos de 30/40 
famílias, respeitar o que já existe neste 
sentido;

2. Ao fazer a escalação das famílias, é bom 
fazê-lo de modo salteado, possibilitando 
assim procissões mais longas;

3. Convidar as famílias do setor para       
receber a visita;

4. Marcar a data da visita;
5. Escolher um(a) coordenador(a) e         

um(a) auxiliar para cada grupo=setor;
6. Cada setor prepara o seu andor; nome;     

cor; símbolo; Bíblia; cartaz; faixa;

1. Encaminhar o ofício para as autoridades: 
Polícia, Prefeitura, Juiz, Escolas;

2. Encaminhar as cartazes; fichas da porta da 
Missão nas Famílias; faixas; camisas;

3. Encaminhar a escolha da Coordenação 
Central da Missão;

4. Encaminhar a preparação das Capelas e 
Igrejas para a Missão;

5. Convocar a Equipe de Liturgia;



São Paulo diz que a Escritura Sagrada 
foi “inspirada, soprada, espirada” por Deus, 2Tm 
3,14-17

Isso significa que a Bíblia vem de Deus, 
é a manifestação de Deus para nós. Quem 
escreveu a Bíblia escreveu porque foi movido, 
levado, “soprado, animado” por Deus. É a ação 
divina que levou alguns homens a escrever.

São Pedro também confirma isso na sua 
segunda carta, 2Pd 1,20-21.

Concílio Vaticano II (encíclica Dei Verbum 
n.11) explica e aprofunda o tema dizendo: Os 
livros do Antigo e do Novo Testamento, na sua 
totalidade, foram escritos sob a inspiração do 
Espírito Santo e, portanto, Deus é o seu autor. 
Para que os livros sagrados fossem escritos, 
Deus fez assim: escolheu alguns homens; 

serviu-se deles, 
c o m  s u a s  
f a c u l d a d e s  e  
capacidades; agiu 
neles e por eles 
para que, como 
verdadeiros autores 
escrevessem tudo 
e só aquilo que Ele 
próprio queria.

 Jo 13,34-35 quer dizer: Evangelho São 
João, capítulo 13, versículos 34 a 35. A vírgula 
separa capítulo de versículo. Hífen indica 
seqüencia de versículos.

Contém todos os 
livros inspirados por 
Deus, que são 73 ao 
todo: 46 do Antigo 
Testamento e 27 do Novo 
Testamento.

Traz sempre no 
pé de cada página notas 
explicativas. 

Apresenta  na  
primeira página a palavra 
Imprimatur (ou imprima-
se, de um bispo). Os 
bispos são sucessores 
dos apóstolos.

Contém apenas 
66 livros: 39 do Antigo 
Testamento e 27 do 
Novo Testamento. 

Os sete livros 
que faltam são: Tobias, 
Jud i te ,  Sabedor ia ,  

oEclesiástico, Baruc, 1  
oM a c a b e u s  e  2  

Macabeus. Também 
faltam os capítulos 3,13 
e 14 do Livro de Daniel.

Não traz ne-
nhuma nota e nenhuma 
explicação e não tem 
Imprimatur do bispo.

1. Ter algumas noções básicas sobre Ela;
2. Acreditar que é Palavra de Deus;
3. Leitura da Bíblia deve ser uma oração;
4. Ler não para saber, mas para viver;
5. Interpretar a Bíblia com a comunidade;
6. Ter respeito diante dela;
7. Ser humilde (2Pd 
3,15-16);

A “liturgia” é uma palavra grega e 
significa “serviço, obras, ações em 
favor do povo, em favor das pessoas, em 
favor da comunidade humana, em favor da 
vida humana (2Cor 9,12) (Hb 1,7.14).

Deus Pai é fonte da liturgia, pois Ele age 
na história em favor do seu povo, 

     (Êx 1-40); 
o Filho é o centro da liturgia através da 

sua paixão, morte e ressurreição, 
     (Mc 10,45);
Espírito Santo é a alma da liturgia, pois 

Ele prepara, recorda, manifesta, torna 
presente e atualiza a obra de Cristo.

 A palavra “celebrar” 
signif ica “importante, 
inesquecivel, famoso, 
conhecido. Celebrar a 
L i tu rg ia  ser ia  fazer  
memória de algo muito 
importante que é o 

coração da Liturgia, isto é, o 

“Façam isto em memória de mim” 
(1Cor 11,24-25; Lc 22,19).

Através da cele-
bração dos Sacramentos, 
especialmente a Eucaristia, 
através da nossa oração, os 
nossos sentidos, usando palavras, símbolos, 
expressões corporais, gestos e ações simbólicas, 
música, etc.

Mistério Pascal

1. Escolha o texto;
2. Faça o sinal da cruz;
3. Peça a Deus a luz para meditação
4. Leia o texto escolhido;
5. Sobre o que foi este trecho que você leu?
6. Compare este texto com a sua vida atual;
7. Faça uma decisão concreta na sua vida;
8. Agradeça a Deus;

E como se dá isso ?
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