
PARÓQUIA SÃO JOSÉ   –  ESTUDO BÍBLICO - 2014 
 

Nome:           Fone:      

 

Esta Gincana tem o propósito de ser um pequeno Estudo Bíblico com a família. Por isto organize-se 

com seus pais e marquem um horário do dia ou um dia da semana para estudar a Bíblia e responder as 

questões propostas. 

Regras: 

1- Início da Gincana: 10 de setembro na Catequese. 

2- Término da Gincana: 27 de setembro na Catequese 

3- Fases da Gincana: 

a. Primeira fase: realizar e entregar este Estudo Bíblico na catequese até a data estipulada 

acima; 

b. Segunda fase: dia 27 de setembro, no horário da Catequese, em família, acontecerá a 

Gincana (pedimos que a criança venha acompanhada com pelo menos um de seus pais) 

4- A Gincana é gratuita, aberta para toda comunidade e de caráter familiar. 

5- Se o casal tem mais de um filho, coloque o nome de todos eles e façam juntos. 

6- Para participar basta acessar o site da Paróquia, imprimir, responder e trazer no dia 27, na Ca-

tequese. 

7- No dia 27 de setembro, no horário da Catequese (9h), cada família sentará com seus filhos e 

cumprirão as tarefas que serão propostas. Neste momento vale a agilidade e o acerto do que foi 

proposto. 

8- Como não temos a intenção da disputa, mas do estudo e da alegria de estarmos juntos, poderá 

ter mais de um ganhador. 

9- Os Prêmios serão simbólicos. 

10- Antes de iniciar o estudo leia as tarefas no final, assim você poderá trabalhar pensando nelas. 

11- O Estudo Bíblico valerá 40 pontos. Cada item ou subitem vale 1 (um) ponto. 

12- A Gincana valerá 10 pontos. 

 

Primeira fase – Estudo Bíblico: 

 

1- Leia Gn 1, 1 – 2, 3. Encontramos neste trecho bíblico duas narrativas a respeito da Criação 

do mundo e do homem. Registre as diferenças das duas narrativas e justifique-as. 

2- Leia agora Gn 3 – 11.  Quais as formas de pecado que o homem pode cometer contra 

Deus que aparecem nestes capítulos e por que estas ações humanas são pecaminosas. Justifique 

cada uma em separado. 

3- Leia Gn 12 – 24. Aqui temos a história do grande Patriarca Abraão. Leia a história e separe 

três fatos ou episódios que lhe chamou a atenção e descreva por que os escolheu. 

4- Leia Mt 1. A) O que nos garante ser Jesus descendente de Davi? Justifique. B) A profecia 

de Isaías (Is 7, 14-16) se cumpriu? Explique como. C) Poucas são as vezes que José aparece 

nos Evangelhos e esta é uma delas. Quem é ele? Como é apresentado? E como reage ao saber 

da gravidez de sua esposa? 

5- Leia Mt 2. Os reis do oriente vieram visitar Jesus que acabara de nascer. A) Você sabe o 

nome deles? B) Quais os presentes que trouxeram e o que cada um significa? (Dica: tem homí-

lia do padre falando sobre isto). C) José teve um sonho e recebeu um aviso. Conte rapidamente 

o sonho de José e as consequências dele. 

6- Leia Mt 3. Narre o batismo de Jesus. 

7- Leia Mt 4. Descreva as três tentações sofridas por Jesus no deserto e as respectivas respos-

tas dada por ele. O que cada uma destas tentações representa? Por quê? 

8- Leia Mt 5. Escolha uma Bem Aventurança, transcreva em sua folha de resposta e justifique 

sua escolha. 

9- Leia Mt 6. A) Ao nos ensinar a rezar Jesus dá alguns conselhos. Liste os conselhos. B) Je-

sus também nos ensina como deve ser nosso jejum. Repita os ensinamentos de Jesus com suas 



palavras. C) Mateus conta-nos duas histórias para falar sobre o Reino de Deus. Escolha uma 

delas e explique-a. 

10- Leia Mt 8 – 9.  Aqui Mateus nos mostra muitos milagres e curas, escolha um deles e ex-

plique-o. Por que você escolheu este? 

11- Leia Mt 13. Aqui encontramos muitas parábolas. A) O que são parábolas e por que Jesus as 

usa para ensinar o povo? B) Num desses domingos passados (dia 20 de julho) lemos na missa a 

parábola do joio e do trigo e nosso padre fez uma bela explicação sobre ela. Vá até a homilia 

desse dia e compare a parábola com a homilia do padre. C) Quais os pontos que o padre mais 

chamou a atenção? Por quê? D) Se você tivesse que fazer uma homilia com este tema como ela 

seria? Escreva-a. 

12- Pulemos para o Cap. 22 de Mateus, leia-o. A) Três fatos nos chamam a atenção aqui: A pará-

bola do banquete de casamento e do traje de festa; O imposto pago a César e A fala a respeito 

da ressurreição dos mortos. Escolha um deles e aponte o que ele nos ensina para os dias de ho-

je. B) Um quarto ponto diz respeito aos mandamentos. Desde Moisés (Ex 20, 1-17) até hoje 

guardamos 10 Mandamentos para bem viver. Jesus, no entanto nos disse que podemos resumir 

estes 10 mandamentos em apenas 2. Quais são eles e por que é possível fazer essa redução? 

Explique. 

13- Leia Mt 24 – 25. A) Estes capítulos são chamados de escatológicos. O que isto quer dizer? 

B) O que Jesus quis dizer com: “Não estais vendo tudo isto? Em verdade nos digo: não ficará 

pedra sobre pedra. Tudo será destruído”. Explique. C) Jesus nos aponta vários sinais de dores 

e perseguições que antecederão a nova vinda de Jesus, aponte dois deles. D) Como será a nova 

vinda de Jesus, descreva-a. E) Jesus agora faz duas comparações do Reino dos Céus. Leia as 

duas e responda: o que é preciso fazer para merecer o Reino dos Céus? Por quê? 

14- Leia novamente e mais atentamente o Cap. 25, versículos de 31 a 46. Por que os da direita 

entrarão no Reino dos Céus e os da esquerda não? O que representa ter dado de comer, ter dado 

de beber, ter acolhido em casa, ter dado de vestir, ter curados os males, ter visitado na prisão? 

15- Leia Mt 26 – 28. A) Quando Jesus orava no Getsêmani solicitou que seus discípulos orasse 

com ele. O que aconteceu? Há semelhança deste fato com a história das Dez Virgens ou com o 

dos Talentos lidos no capítulo anterior? Explique. B) Mt 27, 45-56 narra o momento da morte 

de Jesus. O que nos leva a acreditar que de fato Jesus é o Filho de Deus? Por quê? C) Quem fo-

ram as únicas pessoas que permaneceram observando Jesus na cruz? Por que será que só estas 

pessoas ali permaneceram? 

16- Volte ao Cap. 28, versículos 16 a 20. A) Que missão nos deixou o ressuscitado? B) Es-

tamos preparados para a volta final de Cristo? C) O que temos feio para este dia acontecer de 

forma gloriosa para todos? 

17- Para finalizar: Leia At 2. A) Assim que receberam a força do Espírito Santo, os Apóstolos 

enfrentaram a multidão sem medo e Pedro faz um belíssimo discurso (versículos 14 ao 36). 

Destaque o trecho que te chama mais a atenção e explique por que. B) Cite as características 

das primeiras comunidades cristãs e, levando em conta toda a modernidade e todas as mudan-

ças da sociedade atual, como você acha que deveriam ser as comunidades cristãs hoje? Expli-

que. 

Tarefas para o dia 27 de setembro 

18- Muitas pessoas se destacaram neste estudo bíblico que fizemos: Abraão, José. Jesus, Pedro e 

outros. Se eles viessem visitar a Igreja São José hoje, como estariam vestidos? Escolha um de-

les e venha vestido como você acredita que ele estaria. 

19- De tudo o que estudamos destaque duas coisas que mais te chamaram a atenção. Faça uma re-

presentação dela e traga para nós no dia 27. 

20- Cada família deve escolher um Salmo para recitar juntos. 

21- Todos da família deverão trazer sua Bíblia. 

 

Que a proteção e a sabedoria paciente de São José estejam sempre a nos guiar 

Valei-nos, São José! 


