
VÍDEO 03 – “E EM JESUS CRISTO, SEU FILHO ÚNICO, NOSSO
SENHOR”

1º) CONSAGRAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

2º) FORMAÇÃO - TÓPICOS DO VÍDEO

2.1. A fé em Deus Pai nos leva à fé em Nosso Senhor Jesus Cristo.

2.2. É necessário crer que Deus é Pai e que Jesus Cristo é seu verdadeiro Filho
(cf. §432). Esse mistério não é um mito (cf. §444).

2.3. No momento  mais  dramático  da sua vida terrena,  Jesus  nunca perdeu a
confiança no Pai, e sempre O invocou com a intimidade do Filho amado. Fomos
adotados como filhos de Deus por Jesus (cf. §443).
 
2.4. A ausência do pai, o problema de um pai não presente na vida do filho é
uma grande chaga do nosso tempo.

2,5. Pedro chega a colocar um nome em Jesus, isto é, a dizer quem Ele é: “Tu és
o Messias, o filho do Deus vivo.” 

2.6. É preciso, redescobrirmos os conteúdos da fé que professamos, celebramos,
vivemos e rezamos.

2.7. O nome de Jesus significa“Deus salva”, pois é Ele que salva o povo de seus
pecados (Mt 1,21). (cf. §430).

2.8. Aprendamos apreciar em nossa oração a beleza de sermos filhos de Deus, de
poder invocá-lo com a confiança que uma criança tem em relação aos pais que o
amam. 

3º) PONTOS PARA REFLEXÃO DA SEMANA:

Anote em um caderno o conteúdo de sua reflexão semanal deste vídeo e partilhe, se
possível com um irmão. Abaixo alguns tópicos que poderão ajudar:

3.1. Para você: ainda há um sentido para a fé em um mundo cuja ciência e a técnica
abriram horizontes até pouco tempo impensável?

3.2. O que significa crer hoje, para o mundo e pessoalmente para você?

3.2. Se alguém perguntasse a você: “Quem é Cristo para você?” O que diria?

“A  atribuição  do  nome  Cristo  a  Jesus  de  Nazaré  é  o  testemunho  de  que  os
Apóstolos, a Igreja primitiva haviam reconhecido que n'Ele se tinham cumprido os
desígnios do Deus da Aliança e as expectativas de Israel. Pedro proclamou no dia
do  Pentecostes  ‘Saiba  toda  a  casa  de  Israel,  com  absoluta,  certeza,  que  Deus
estabeleceu como Senhor e Messias, esse Jesus por vós crucificado’” (São João
Paulo).
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