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APRESENTAÇÃO – METODOLOGIA DOS ENCONTROS 

Caríssimos catequistas, 
Dentro do processo de revisão do Projeto Alicerce, propomos um novo temário e uma nova 

maneira de aplicação deste temário. 
Cada tema pode ser vivenciado pelos jovens de diversas formas, não necessariamente como 

“um encontro tradicional”. Para cada temática, poderão ser desenvolvidas diversas atividades, 
momentos de oração, aprofundamento e ação.  

Para melhor compreensão, descrevemos abaixo a estrutura dos temas: 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Trata-se de um breve texto de reflexão sobre o assunto proposto. Inicia-se sempre com 
um fato da vida (matéria de jornal, testemunho de algum jovem...) e apresentam-se os pontos 
básicos que o catequista precisa saber para desenvolver a temática.  O texto pode ser 
disponibilizado para os jovens, antes do encontro, a fim de que reflitam sobre o assunto, 
evitando-se assim a leitura durante o encontro, para não torná-lo muito cansativo. 

2. CAMINHOS... 

São diversas propostas de atividades a serem organizadas com o grupo. NÃO SÃO 
PASSOS DE UM ÚNICO ENCONTRO, ao contrário... São sugestões que podem ser combinadas 
ou utilizadas separadamente, de acordo com a realidade do grupo. 

Servem para estimular a criatividade! Não são “receitas” prontas! Apenas servem para 
ajudar o grupo de jovens a refletir! Sugerem-se diversos “Caminhos” para cada encontro: 

A) Palavra de Deus: sugestão de texto bíblico a ser utilizado no encontro, em qualquer 
um dos caminhos propostos. 

B) Nosso espaço: sugestão de símbolos a serem utilizados no encontro. Podem ser 
utilizados apenas os símbolos, ou, associados a qualquer outro “caminho” proposto. 

C) Nossa vida: testemunho de vida, com sugestão de questões que auxiliem os jovens a 
também partilharem suas vidas 

3. PAPO CABEÇA 

Perguntas que levam os jovens a questionar e debater o tema proposto. O encontro 
pode ser realizado apenas com o debate das questões, ou associado a outros modelos de 
encontros de acordo com a criatividade do catequista. 

4. AGITA A GALERA 

Proposta de dinâmica, música ou outra atividade que ajude a aprofundar a temática proposta. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Opções de materiais para aprofundar o assunto do encontro: sites, vídeos, artigos, livros, filmes 
e outros. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Proposta de reunião de oração para o grupo, com o objetivo de aprofundar a temática à luz da 
Sagrada Escritura, com esquemas de pregação ou sugestões para intercessão. Pode ser associada a 
outros “Caminhos” propostos, conforme a necessidade do grupo ou movimento. 

7. MÃO NA MASSA 

Sugestões de atividades evangélico-transformadoras, missionárias e solidárias que brotam da 
reflexão da temática proposta para o encontro.  
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1º TEMA:  ACOLHIDA 

Objetivos: 
Promover no grupo, de forma harmoniosa, um momento de unidade e diálogo, acolhendo-os para o 

início das atividades catequéticas. Receber os catequizandos destacando a importância da caminhada 
de aprofundamento na fé que estão iniciando. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Parabéns catequista! Mais uma turma de catequese está em suas mãos! Mais um ano inicia! 
Quanto do seu tempo, da sua Inteligência e de sua capacidade de amar terá dado à catequese...! Pela 
catequese já sorriu, já sonhou, já chorou, algumas vezes desanimou, muitas vezes recobrou ânimo. 
Mas quem ama o que faz sempre reaprende, sempre constrói e reconstrói. 

Foi esta experiência vivida que inspirou muitos catequistas a repetirem que na catequese mais 
aprenderam que ensinaram. Ofereceram muito, mas foi igualmente muito que receberam.  

É assim mesmo, querido (a) catequista. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Pois 
bem, o que você tem nas mãos são pérolas preciosas, pequenos adolescentes que estão buscando 
caminhar e aprofundar sua fé. Esta pode ser uma oportunidade ímpar para incentivar a fé desses 
catequizandos, que já fizeram a sua 1ª Eucaristia e agora precisam descobrir a alegria de viver em 
comunhão com Cristo e com a Igreja.  A 1ª Eucaristia não é um ponto de chegada, uma conclusão. Ela 
é, mais que isso, um impulso para alçar novos voos, tendo Jesus como companheiro de caminhada e 
parceiro de grandes realizações. 

Chegou a hora de retomar o caminho. Este é um instrumento, mas a experiência de fé vem de 
outra fonte, do encontro com Jesus Cristo. Por Ele vale a pena oferecer o melhor, para juntos 
catequistas e catequizandos cresçam e aprofundam a fé. 

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: Jo 1, 35-51. O Senhor nos ilumina com sua Palavra! Antes de preparar seu 
encontro, leia atentamente o texto bíblico sugerido. Ele também deve ser lido no momento que você 
considerar mais adequado para os jovens que participam do encontro:   

Dicas para uma boa compreensão do texto bíblico:  Algumas pessoas querem conhecer Jesus 
melhor. São seguidores de João Batista. João certamente já lhes falara sobre Jesus. Eles já conheciam a 
fama de Cristo. Desejavam agora conhecê-lo melhor. Eles começaram a seguir Jesus. Jesus percebe e 
quer saber o que desejam. Eles timidamente perguntam como quem não sabe por onde começar a 
conversa: “Mestre, onde moras?” Jesus faz o convite: “Vinde e vede”!  Eles não somente foram conhecer 
onde Jesus morava, mas permaneceram com ele por todo aquele dia. Devem ter conversado muito, 
contado casos. Jesus dever ter falado coisas bonitas e comoventes, que tocaram o coração deles. 

O dinamismo desse encontro é muito interessante: ir até Jesus, conhecê-lo melhor e anunciá-lo 
aos outros. Será que podemos fazer isso também?  

Acolher os jovens com o mesmo amor que Jesus acolheu a todos. Essa é a nossa missão junto 
aos catequizandos. 

B) Nosso Espaço: Sugestão para ajudar seu grupo a refletir sobre o assunto proposto: montar 
um altar com a bíblia, vela, flores, panos coloridos e figuras ou recortes de jornais e revistas que 
mostrem a realidade dos adolescentes da comunidade. 

C) Nossa Vida: Fazer um debate, bem livre e espontâneo, dando aos adolescentes a 
oportunidade de expressar suas dificuldades, suas dúvidas, suas sugestões, suas expectativas diante 
do ano que se inicia.   

Diante desta conversa o catequista terá um material que lhe permite conhecer a sua turma, 
seus conflitos, dúvidas e expectativas. Lembremos que nem todo conflito precisa realmente ser 
resolvido. Até porque os conflitos fazem parte da adolescência. Quando você resolve um, aparece 
outro. Posteriormente, pode-se voltar a estas questões. 
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3. PAPO CABEÇA 

Organizar um debate. Dividir os participantes em grupos (duplas, trios) e escolher algumas 
questões para uma partilha. Sugestão de perguntas: 

 O que vocês esperam da Catequese neste ano? 

 Como está a sua vivência cristã após a 1ª Eucaristia? 

 Como você relata o seu tempo de catequese? 
Comentar com os catequizandos: Você tem a sua vida pela frente. Uma vida de boas 

possibilidades depende de você também. Há algo grandioso em você. Você é de origem divina. Pelo 
Batismo, você é membro de uma grande família: a Igreja. Você é um ser único. Não existe outro como 
você. Você é livre. É especial! Você tem liberdade para querer, escolher, amar. E tudo isso com Jesus 
vale a pena. Você tem consciência desta grandeza? 

4. AGITA A GALERA:  

Dinâmica para ajudar o grupo a refletir sobre a temática do encontro: Teste da catequese. 
Levar a turma para um lugar aberto, onde se possa pular corda, sem risco de acidente. Fazer 

uma fila. Duas pessoas seguram uma corda, que deve ser pulada por todos os que conseguirem, 
passando de um lado para outro. Pular a corda várias vezes, mas a cada vez a corda vai sendo 
levantada, para que fique mais difícil de pulá-la. 

Com a altura crescente da corda, alguns vão desistir de pular. Deixar que cada um desista, na 
hora em que não tiver mais ânimo para pular a corda. No final, levantar a corda o máximo possível, de 
modo que não seja mais possível pulá-la, não havendo vencedores. Ou, se quiser, pode-se ver quem 
conseguiu pular mais alto, com o cuidado de não colocar ninguém em risco. 

Concluir a atividade, conversando sobre a crisma frente aos desafios: quanto mais a corda foi 
ficando alta, mais esforço foi preciso para saltar sobre ela. A vida também é assim e nos apresenta 
obstáculos e desafios cada vez maiores. Alguns desistem logo. Outros se esforçam mais. O segredo da 
persistência é o esforço. Certamente, nem todos os obstáculos podem ser vencidos facilmente. Há 
mesmo coisas invencíveis, na vida. Mas, se quisermos perseverar precisaremos de esforço e ânimo, 
aliado à prudência e a responsabilidade para não tentarmos dar um pulo maior que o possível e 
“quebrarmos a cara”.  

Comentar os dois extremos: os que desanimam logo, deixando de se esforçar, e os que julgam 
poder saltar qualquer obstáculo, sem pensar nos riscos. A sabedoria é esforçar-se, calculando os 
riscos. Não vale desistir sem tentar. Nem vale “quebrar a cara”, tentando enfrentar um problema para 
o qual não estamos preparados. Nesse caso, vale preparar-se mais. 

5. MAIS UM POUQUINHO  

Músicas: Quem é que vai / Ó Pai, dai-me um puro coração / Momento novo 

6. SENTINELA DA MANHÃ 

Organizar um momento de oração com o grupo. Sugerimos os salmos 01, 22, 26, 27, 111, 112. 
Salmos que falam da alegria de viver unidos ao Senhor, num constante encontro com Deus. 

7. MÃO NA MASSA 

Durante a semana pedir à Deus em suas orações que o ajude a assumir a missão de discípulos 
missionários de Jesus. 
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2º TEMA:  IDENTIDADE - SEI QUEM SOU EU?  

Objetivo: 
Conhecer  e a confiar no amor de Deus que nos acolhe com nossas limitações e talentos. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Na adolescência ocorrem muitas transformações devido às inúmeras descobertas. É a fase em 
que se procura aprofundar os conhecimentos sobre seu corpo, sua sexualidade, aprofundar suas 
convivências sociais, conhecer mais o contexto onde vive. Nesse período o adolescente descobre que 
o mundo é muito mais que a sua família. Seu amadurecimento físico e psicológico garante maior 
sensação de segurança para enfrentar a realidade que se abre diante dos olhos (GIL 2001, p.53). 

Porém, a maior e mais fundamental descoberta que o adolescente faz é “da consciência do seu 
eu”, aprofundando assim a sua interioridade. É exatamente por isso que esse período do 
desenvolvimento humano é profundamente marcado pela crise. Toda descoberta provoca mudança, 
desestrutura e leva ao questionamento: “é assim que se deve ser ou será possível a mudança?” Nesse 
momento de incerteza, o adolescente tem a tendência a auto afirmar-se, desabrochando, assim, um 
maior espírito de independência. 

A descoberta do “eu” não se encerra com a adolescência, mas continua por toda a existência 
da pessoa. Porém, o bom desenvolvimento do restante da vida depende profundamente das 
descobertas e opções feitas nesse período. 

A catequese deve levar em consideração todas essas descobertas e transformações É 
importante apresentar os valores e a doutrina cristã com muita segurança, porque nesse período da 
vida o catequizando precisará de referências seguras para poder descobrir-se e projetar seu futuro. 

Nesse sentido é importante ao adolescente descobrir que o coração humano é o templo mais 
sublime do Senhor. É na consciência íntima de cada ser humano que Deus escreve sua lei de amor. 
Descobri-la é descobrir-se como pessoa. 

Voltar-se para dentro de si é voltar-se para Deus, que nos acolhe e nos ajuda em nosso 
desenvolvimento pessoal. Diante do Senhor somos plenamente livres para nos descobrirmos e 
assumirmos nosso eu. A sociedade, por vezes, com suas pressões, pode diminuir nossa liberdade. Não 
é raro perceber certos modismos tanto na mentalidade como nos comportamentos, que, por vezes, 
impedem-nos de sermos verdadeiramente nós mesmos e nos escravizam. É preciso que nos 
descubramos diante de Deus, que nos realiza como pessoas e nos faz sermos autênticos como nosso 
mais profundo íntimo. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: O Senhor nos ilumina com sua Palavra! Antes de preparar seu 
encontro, leia atentamente o texto bíblico sugerido. Ele também deve ser lido no momento que você 
considerar mais adequado para os jovens que participam do encontro:  Mt 25, 14-29 

B) Nosso espaço: Coloque uma Bíblia em lugar de destaque, uma vela, um espelho e 
materiais necessários para confecção de crachás, em cima de uma toalha branca. Pedir aos 
catequizandos para trazer revistas, cola e tesoura. Providenciar folhas sul fite ou outro material.  

C) Nossa vida:  Contar a história de Sílvia, jovem que, aos 20 anos, percebe que nada do 
que faz é suficiente para dar um sentido à sua vida. Angustiada, decide fazer uma longa viagem dentro 
de si mesma. Luta, reflete, busca resposta para novos desafios e, no silêncio, vê nascer uma nova 
Sílvia. Descobre o valor de pertencer a uma nova comunidade e assume concretamente sua missão, 
seu lugar na sociedade. Além das ilusões apresenta os jovens como protagonistas da nova 
evangelização, da promoção humana e da cultura e os convida a serem construtores de um novo 
tempo, de uma nova história. 

O amor de Deus por nós é tão grande que Ele nos faz colaboradores na construção do seu 
Reino. Para isso distribui vários talentos que são as nossas qualidades pessoais que devem ser 
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descobertas e postas a serviço.  Como você tem usado esses dons que Deus lhe deu na catequese: 
como o primeiro, o segundo ou o terceiro servo? 

3. PAPO CABEÇA 

Inicie o encontro conversando sobre as perguntas existenciais: Quem sou eu? De onde venho? 
Para onde vou?  

Fixe mais na questão “quem sou eu”. 
Procure refletir com os catequizandos o fato de que para a pergunta quem sou eu busca-se 

falar do que se faz, do que se sente e não do que se é. 
Pedir para que registrem em uma folha uma definição de si próprio. 
Contar a história – O país dos poços e questionar: Com quais poços nos identificamos? 
O que estamos colocando na boca dos poços que nos impede de olharmos o nosso interior? 

4. AGITA A GALERA 

Pedir para confeccionarem um crachá em papel sulfite. Para isso solicite que recortem três 
figuras de revistas para serem coladas no crachá, identificando: 

O que eu mais gosto; 
Algo que represente a minha família; 
O que eu desejo ser no futuro. 
Todos deverão se apresentar (mesmo que se conheçam), explicando por que escolheram essas 

figuras. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Vídeo: “O país dos poços” – www.youtube.com/watch?:=KTtnAj6LOa 
Texto: O  PA Í S  DO S  PO Ç O S  
“Era uma vez o país dos poços. Qualquer visitante estranho que chegasse àquele país só conseguia 

ver poços: grandes, pequenos, feios, bonitos, ricos, pobres... À volta dos poços, pouca vegetação. A terra 
estava seca! 

Os poços falavam entre si, mas à distância e gabavam-se daquilo que tinham nas suas bocas, 
mas havia sempre um pedaço de terra entre eles. Na realidade, quem falava era a boca do poço e dava 
a impressão que ao falar ressoava um eco, porque na verdade a fala provinha de lugares ocos. 

Como a boca dos poços estava oca, os poços davam a sensação de vazio, de angústia e cada 
um procurava encher esse vazio como podia: com coisas, ruídos, sensações raras, livros, sabedorias... 
Havia poços com a boca tão larga que permitia colocar nela muitas coisas. As coisas, com o tempo, 
passavam de moda: então, com as mudanças, chegavam continuamente coisas novas aos poços, 
coisas diferentes... e quem possuía muitas coisas era o mais respeitado, admirado. Mas, no fundo, o 
poço nunca estava contente com o que possuía. A boca estava sempre ressequida e sedenta. 

Diante desta sensação tão rara, uns sentiam medo e procuravam não voltar a senti-la. Outros 
encontravam tantas dificuldades por causa das coisas que abarrotavam das suas bocas, que se 
punham a rir e logo esqueciam aquilo que se "encontrava no fundo"...  

Até que houve alguém que começou a olhar mais para o fundo do poço e, entusiasmado com 
aquela sensação que experimentou no seu interior, procurou ficar quieto, mas, como as coisas que 
abarrotavam a sua boca o incomodavam, procurou libertar-se delas. E, aos poucos, os ruídos 
silenciaram, até chegar o silêncio completo. Então, fazendo-se silêncio na boca do poço, pôde escutar-
se o barulho da água lá no fundo e sentir-se uma paz profunda, uma paz que vinha do fundo do poço.  

No fundo, ele sentia-se ele mesmo. Até então acreditava que a sua razão de ser era ter uma 
boca larga, rica e embelezada, bem cheia de coisas... E assim, enquanto os outros poços tratavam de 
alargar a sua boca, para que nela coubessem mais coisas, este poço, olhando para o seu interior, 
descobriu que aquilo que ele tinha de melhor estava bem no fundo e que, quanto mais profundidade 
tivesse mais poço seria. 

http://www.youtube.com/watch?:=KTtnAj6LOa
http://gritabemalto.blogs.sapo.pt/7801.html
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Feliz com a sua descoberta, procurou tirar água do seu interior, e a água, ao sair, refrescava a 
terra e tornava-a fértil e logo as flores brotavam ao seu redor. 

A notícia espalhou-se rapidamente e as reações foram diversas: uns mostravam-se cépticos, 
outros sentiam saudade de algo que, no fundo, percebiam também e outros ainda desprezavam 
"aquele lirismo" e achavam perda de tempo tirar água do seu interior.  

Sem dúvida alguns tentaram fazer a experiência de se libertar das coisas que enchiam a boca e 
acabavam por encontrar água no seu interior. A partir de então comprovaram que, por mais água que 
tirassem do interior do poço, este não esvaziava. A seguir, aprofundando mais para o interior, 
descobriram que todos os poços estavam unidos por aquilo que lhes dava razão de ser: a água. 

Assim começou uma comunicação profunda entre eles, as paredes dos poços deixaram de ser 
barreiras entre eles, já que a comunicação passou a ser feita através da água que os unia.  

Mas a descoberta mais sensacional veio depois, quando os poços já viviam em profundidade: 
chegaram à conclusão que a água que lhes dava vida não nascia em cada poço, mas sim num lugar 
comum a todos eles. Então, resolveram seguir a corrente da água e descobriram o manancial! O 
manancial estava bem longe: na montanha do país dos poços, e ninguém sabia da sua presença. Mas 
estava lá! 

A montanha sempre esteve lá. Umas vezes apenas visível entre as nuvens, outras mais 
radiante... Desde então, os poços que haviam descoberto a razão do seu ser, esforçaram-se por 
aumentar o seu interior e aumentar a sua profundidade, para que o manancial pudesse chegar mais 
facilmente até eles. E a água que tiravam de si mesmos tornou fértil a terra ao seu redor. 

Mas, por muito que uns tivessem encontrado o manancial ainda havia outros que ainda se 
entretinham a encher as suas bocas com adereços…” 

É tão bom quando sentimos que não precisamos de adereços para nos sentirmos belos. É tão 
bom quando vemos que ao transbordar podemos criar novos sorrisos. É tão bom quando vemos que 
estabelecemos laços com os outros não através “da nossa boca”, mas sim através “da nossa água”. 

É mesmo muito bom Viver ao jeito do Amor! 
Para aprofundar este tema ler CIC 355, 382, 188, 203, 1880, 2333, 2393 ou o tema 9 

Identidade – Aos jovens com Afeto (ver referências na Bibliografia). 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Convidar os catequizandos a ficarem ao redor da Bíblia e a vela acesa ou se colocarem no 
Sacrário, diante do Santíssimo Sacramento. 

Converse: Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, essa é a maior qualidade 
que cada um nós possui. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos, com nossas limitações e 
talentos. 

Peça que cada um pegue o espelho, olhe-se pensando nas questões: Quando sou imagem e 
semelhança de Deus? Em que momento eu tenho dificuldade em ser imagem e semelhança de Deus? 
Orientando para que o espelho seja repassado para quem está ao lado, sem precisar falar. 

Colocar ao redor da Bíblia o crachá que foi confeccionado, fazer uma oração silenciosa de 
entrega de tudo o que mais gosta para Deus, envolvendo seu presente e o seu futuro, clamando a sua 
presença em todos esses momentos de descobertas e conhecimento de si mesmo. 

Propor a oração do Sl 138 (139). 

7. MÃO NA MASSA  

Encaminhar os catequizandos a assumirem um compromisso em que seus talentos possam ser 
colocados a serviço do próximo, a partir da resposta para a pergunta: Quem sou eu? 

Durante a semana pesquisar ou trazer ideias para colocar os talentos a serviço. 
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3º TEMA: SER LIVRE, AUTÊNTICO E FELIZ  

Objetivos: 
Compreender que a verdadeira liberdade está em fazer a vontade e o bem desejado por Deus. 

vivendo a verdade de maneira autêntica. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Jesus Cristo, absolutamente livre, nos fez participantes de sua libertação, dando-nos o poder 
de decidir se queremos segui-lo ou não; de sermos parecidos com Ele ou não; de aderirmos a sua 
proposta de vida ou não. Ele que é plenamente livre, dá razão à nossa existência e enche de luz a 
nossa vida. Nele somos pessoas responsavelmente livres, especialmente diante das opções entre o 
bem e o mal. Certos de que, quando enveredamos pelo caminho dos valores do Reino de Deus, 
tornamo-nos livres. Do contrário, tornamo-nos escravos do mal que construímos. Quanto mais 
praticarmos o bem, tanto mais nos tornamos livres. Assim, para o cristão, ser livre é buscar fazer a 
vontade de Deus, como Jesus Cristo. 

Porém, ser livre não significa dizer e fazer tudo que passa pela cabeça e o que se deseja (CIC 
1740).  Quantas vezes nossas vontades são enganadoras! Para evitar as falsas e incompletas 
experiências de liberdade como é importante sintonizar nossa vontade a vontade de Deus, 
manifestada, sobretudo, na Bíblia, nos mandamentos, na vida da Igreja, nos acontecimentos de nossa 
vida. O melhor caminho de construção da liberdade passa por essa busca sincera da verdade. Na 
verdade trazida por Jesus Cristo vivenciamos a liberdade total (Jo 8, 31-36). 

No entanto, se optarmos por nos afastar de Jesus, estaremos sujeitando nossa liberdade a nós 
mesmos, tornando-nos escravos de nosso egoísmo, escravos do nosso pecado: “todo o homem que se 
entrega ao pecado é seu escravo” (Jo 8,34), pois somente em Deus nos realizamos enquanto pessoas. 
Portanto, nossas escolhas e atitudes dependem de nossa união com o Senhor e da nossa 
corresponsabilidade na vida eclesial. Construindo esse referencial, tudo podemos. Fora disso, 
perdemo-nos e nada somos. É na força de Jesus Cristo morto e ressuscitado, fiel ao Projeto de Deus, 
que construímos a vida feliz e verdadeiramente livre. Nele produzimos bons frutos: “Eu sou a videira 
verdadeira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto; porque, sem 
mim, nada podeis fazer” (Jo 15,5).  

Deus também nos convida a viver na verdade, a sermos autênticos: “Dizei somente: ’sim’, se é 
sim; ‘não’, se é não. Tudo o que passa disso provém do maligno” (Mt 5, 37). 

“O encontro com Cristo potencializa o dinamismo da razão que, à luz da fé, abre a inteligência 
para a verdade. Também capacita para o discernimento (DA 280c).  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: O Senhor nos ilumina com sua Palavra! Antes de preparar seu 
encontro, leia atentamente o texto bíblico sugerido. Ele também deve ser lido no momento que você 
considerar mais adequado para os jovens que participam do encontro:  Jo 8, 31-38  

B) Nosso espaço: Providencie uma Bíblia, vela e um cartaz com a silhueta de uma pessoa 
(que significa o ser humano livre). Coloque também as palavras: ser autêntico, verdade, aparência, 
mentira, feliz, liberdade. 

C) Nossa vida: Conte a história de Pedro, motivando os catequizandos para a seguinte 
pergunta: O que é liberdade? 

Pedro era um adolescente que não se sentia bem consigo mesmo. Ele não sabia como agir, 
pois seus pais não lhe impunham limites. Um dia Pedro desabafou com seu amigo Gustavo: 

 Gustavo, como são seus pais? Eles lhe dizem o que você deve ou não fazer? Eles lhe dão 
conselhos? 

 Ah, Pedro, você nem imagina, cara. Os meus pais são “caretas”. Vivem me “torrando a 
paciência” com seus conselhos de adultos. 
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 Cara como eu gostaria de ter pais como os seus. Os meus pouco se importam comigo. 
Quando quero fazer algo e pergunto a meu pai o que devo fazer, ele me diz: “Isso é problema seu, faça 
o que quiser”. Minha mãe só pensa em seus problemas e nem se incomoda se chego cedo ou tarde 
em casa. Posso fazer tudo que quero, mas não sei como fazer aquilo que devo e nem sei o que evitar 
para fazer o que não devo. Estou perdido. Se algum dia eu morrer, ou for preso, ou ainda me meter 
em alguma enrascada, acho que nem vão se incomodar. Creio que meus pais não me amam. Tenho 
tudo para ser livre e fazer o que quiser, mas preciso de pessoas que me apoiem e me orientem na 
vida. 

3. PAPO CABEÇA 

Inicie o encontro com o questionamento: Pare e pense: 
 Quais as escolhas e atitudes que te faz sentir plenamente livre? 
 Quais os principais limites que você deve estabelecer para si mesmo? 
 Como você procura viver o “sim” dos lábios correspondendo ao “sim” do coração? 

A história de Pedro pode ajudar a introduzir o assunto. Não se limite a falar do aspecto 
negativo. Comece falando do sentido positivo da liberdade: todas as coisas boas que podemos fazer, 
ou seja, os dons de Deus que podemos desfrutar livremente. 

Use exemplos como: somos livres para ir e vir, para sorrir, para amar... Temos limites, pois não 
podemos ir a qualquer lugar, não podemos fazer o que está além de nossas capacidades, devemos 
dizer sempre a verdade. 

4. AGITA A GALERA 

Proponha um trabalho em equipes, dividindo a turma em seis grupos. 
Cada grupo pega uma folha de papel, onde deverá estar escrita uma das palavras: olhos, boca, 

mãos, pés, cabeça, coração. 
Desafie-os a identificar a liberdade e os limites para a parte do corpo que o grupo escolheu. 

Para ajudar, nas folhas podem estar escritas as seguintes frases: “Minha boca é livre para... Minha 
boca não é livre para...” 

Dê alguns exemplos para ajudar o trabalho: Minha boca é livre para elogiar, minha cabeça não 
é livre para planejar o mal, meus pés são livres para caminhar na rua... Nem todas as frases precisam 
ter implicações morais, o importante é estabelecer as possibilidades e os limites. 

Recolha o trabalho dos grupos pedindo que partilhem o que discutiram, colocando a folha 
preenchida no cartaz, com a silhueta de uma pessoa, no local correspondente. 

A partir da fala dos catequizandos, reflita com eles sobre a liberdade e a importância dos 
limites, bem como agir sempre na verdade. Mostre como os limites que estabelecemos em nossa vida, 
bem como a verdade são necessários para a nossa felicidade. 

Partilhar as conclusões na turma, concluindo que muitas pessoas vivem da aparência, 
escondendo o que realmente são, visando ser bem recebidas nos grupos de amizade. Mas ser 
autênticos naquilo que somos e fazemos faz parte de nossa vida cristã. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Ao falar de liberdade, é necessário falar de limites, tão necessários aos dias de hoje, pois os 
limites são naturais: nossa mão não pode agarrar qualquer objeto, nossos olhos não são capazes de 
enxergar certas distâncias, nossos pés não podem caminhar infinitamente... Há também limites que 
nós podemos colocar, tendo sempre como referência a vontade de Deus. Assim, podemos escolher o 
que segurar com nossas mãos, o caminho por onde caminhar com nossos pés, os sentimentos que 
desejamos alimentar em nosso coração. 

Os adolescentes consideram-se onipotentes. Por vezes, acham que podem fazer tudo. Na 
verdade, suas atitudes são um convite para que olhemos para eles e para que coloquemos limites. 
Nossa sociedade costuma ir para os extremos: ou é liberal demais ou é coerciva (proíbe) demais. Que 
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tal você propor um desafio aos catequizandos sobre construir a liberdade definindo regras claras e 
coerentes de convivência na catequese e na família? 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Combine com dois catequizandos que saiam da sala para se preparar para a dinâmica da 
oração. 

Coloque os catequizandos em círculo, de pé. Um deles deve entrar em silêncio, com olhos 
vendados, a boca tampada com um pano, as mãos e os pés amarrados. O outro catequizando o 
conduz ao centro da sala e lê novamente o texto da Bíblia: Jo 8, 31-38. 

Pergunte: Quais são as nossas mordaças, vendas, amarras? 
Em seguida, convide-os a fazerem as seguintes orações. A cada prece, convide um 

catequizando para libertar algo no catequizando que está no centro da sala: olhos, boca, mãos, pés... 
Senhor, tira as vendas dos nossos olhos, para que possamos olhar as belezas da vida que Tu 

mesmo fizeste para nós. Que nossos olhos não sejam seduzidos pela cobiça, pelo consumo de todas as 
coisas que aparecem na televisão. 

Senhor, desamarra nossas bocas para que possamos falar a verdade, falar do amor. Abre nossa 
boca para incentivar, elogiar, orar. Que nossas bocas estejam fechadas para a mentira. Que nossa boca 
agradeça mais do que reclame. 

Senhor, desamarra nossos pés, para que possamos caminhar sempre em teus caminhos. Que 
nossos pés não nos levem para os caminhos errados da vida. 

Senhor, liberta o nosso coração para amar, para alimentar bons sentimentos. Que possamos 
sempre sonhar com a felicidade da vida. Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Proponha que os catequizandos façam uma lista, contendo exercícios de liberdade e limites e 
comprometer-se em vivê-los no dia-a-dia. 

Liberdade: ser mais livre para ajudar mais minha família, ser mais livre para a oração nesta 
semana, ser mais livre para dizer a verdade. 

Limites: ter limites no gasto do dinheiro, ter limites no temo que gasto com a TV ou internet; 
ter limites no horário que chega em casa. 

Fazer um momento de partilha no próximo encontro. 
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4º TEMA:  A DESCOBERTA DE MIM MESMO E DOS OUTROS (BULLYING) 

Objetivos: 
Estimular a autoestima e o autoconhecimento, através da valorização do ser humano, criado à imagem 

e semelhança de Deus. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O livro do Gênesis traz o relato da criação. Nela, vemos que Deus preparou a natureza para 
receber o ser humano e depois a confiou a seus cuidados. “O Senhor Deus formou da terra todos os 
animais selvagens e todas as aves do céu, e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria” (Gn 
2, 19). O texto revela que o ser humano é a criatura mais importante do projeto de Deus, pois tem 
inteligência, liberdade e capacidade de amar. 

Há milhões de anos, as espécies vivem e repetem suas ações, necessárias à sua sobrevivência e 
reprodução. Alguns peixes retornam ao mais distante rio, nadam centenas de quilômetros e até 
sobem cachoeiras para desovar ovos no mesmo riacho em que nasceram. Parecem inteligentes, 
porém, fazem isso desde o surgimento da espécie e nunca tiveram uma ideia nova. As abelhas 
produzem mel, mas nunca inventaram novos sabores, nem modificaram o formato dos favos. Os 
animais vivem e agem por instinto, sem compreender os motivos de suas ações ou refletir sobre elas. 

O livro do Gênesis relata que o início da criação deu-se “fora do mundo”. Nada pode começar 
por si mesmo. Tudo começou nas mãos de Deus, em sua mente criadora, em seu espírito, em seu 
coração pleno de bondade. Deus é o Senhor do Universo. Mas para valorizar nossas capacidades, 
entregou o planeta Terra aos nossos cuidados, fazendo-nos corresponsáveis pelo desenvolvimento das 
criaturas. Deus disse: “Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se 
movem pelo chão” (Gn 1, 28). Precisamos compreender que, neste caso, a palavra “dominar” não 
significa “usar de força ou violência”. Ao contrário, significa “cuidar, proteger, dar atenção a tudo o 
que existe”. 

 A criação é bela e admirável. No entanto, o ser humano é a obra prima, pois tem inteligência, 
amor e liberdade. Somos especiais, em relação às outras criaturas, pois possuímos dons que nos 
tornam semelhantes a Deus: Inteligência – além do ser humano ser capaz de pensar, refletir, 
compreender e conhecer a realidade e a própria existência de Deus tem consciência dos motivos, 
significados e destinos de nossa existência; Sentimento – os animais de estimação demonstram afeto e 
são capazes de se sacrificar pelo dono. Regidos pelo instinto, não compreendem o que sentem e são 
incapazes de refletir sobre isso. Já os seres humanos raciocinam e podem transformar os sentimentos; 
Liberdade – a inteligência e os sentimentos orientam a liberdade, para que possamos vencer o mal e 
tomar decisões corretas em relação a nós mesmos, aos que nos rodeiam e a toda a criação. Como 
somos as criaturas mais perfeitas, Deus nos convidou a ser responsáveis pelo mundo, a refletir e tomar 
decisões em favor da vida e do bem dos seres vivos e da natureza. 

A vida humana não é um simples processo biológico. Ela vem de dentro de nós e está em 
constante movimento: quando crescemos, desenvolvemo-nos e produzimos algo. Dessa forma, 
estamos construindo nossa existência. E assim vamos nos tornando completos. De acordo com 
estudos científicos, o ser humano utiliza menos de dez por cento de sua capacidade cerebral. Isso 
significa que somos seres complexos e que precisamos aprender a desenvolver não só nossa 
inteligência, mas também nossos talentos e dons, como a liberdade e o amor. Pode-se dizer que 
conhecemos uma pequena parcela de nós mesmos e de tudo o que existe à nossa volta. Captamos dez 
por cento da música e da poesia do Universo, sentimos um décimo dos perfumes da natureza e 
saboreamos a décima parte da felicidade de viver. Percebemos dez por cento da ternura, da surpresa 
e da admiração que nascem do amor e atingimos uma pequena fração do conhecimento do mundo.  

A humanidade tem um longo caminho a percorrer rumo à perfeição, e cada um de nós 
também. Podemos imaginar como seria maravilhoso viver numa sociedade na qual o amor, a 
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solidariedade e a amizade fossem os valores mais cultivados. Isso não é impossível. Podemos começar 
por nós mesmos, em casa, na escola, no grupo de amigos, pois o ser humano tem tudo para aprimorar 
suas potencialidades. 

Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Por mais estranhas que pareçam, por 
mais esquisitas que sejam, são filhos e filhas de Deus. Toda pessoa, independente de raça, cor, 
religião, condição social ou profissão, gorda ou magra, feia ou bonita, são irmãos e irmãs uns dos 
outros. Todos fazem parte de uma única família, a família humana.  

O fato de termos em comum a dignidade nos faz sermos solidários, isto é, nos faz estarmos ao 
lado e junto de cada pessoa, lutando com ela, sofrendo com ela, alegrando-nos com ela. Nesse mundo 
não há estranhos; somos todos membros de uma mesma família, mesmo que não conhecemos uns 
aos outros. De alguns, mais próximos, somos amigos; de todos, sem exceção, somos irmãos e irmãs.  

Todas as pessoas têm a mesma dignidade, que não pode ser diminuída ou prejudicada. Na 
pessoa do outro está Deus, escondido no rosto do enfermo, do marginalizado, do dependente 
químico, do empobrecido, do criminoso, do gordinho, do feio, do magro... 

Infelizmente, muitas pessoas não sabem que se assemelham a Deus e que são irmãos e irmãs 
uns dos outros. Por isso procuram a felicidade e auto realização nos bens materiais, na riqueza, na 
fama, no prazer e no egoísmo e, por isso, maltratam e agridem o próximo.  Todos nascemos com o 
desejo da felicidade. Para isso fomos chamados ao mundo. Mas nossa felicidade surge à medida que 
nos preocupamos com a de quem nos rodeia e com quem nos unimos para superar as situações 
difíceis que impedem as pessoas de ter uma vida digna e feliz. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus:  Tg 2, 1-9 
A Palavra de Deus ilumina o meu relacionamento com os outros. Ela me diz que devo amar 

cada pessoa como amo a mim mesmo. Não importa que ela seja, se pensa e age igual ou diferente de 
mim, se está na prisão, se é mal afamada, se é mendigo, se é gorda ou magra; todos têm a mesma 
dignidade que eu tenho, pois somos todos filhos e filhas de Deus. Ao virar o rosto, agredir, ao fazer de 
conta que não estou vendo ou que não tenho nada a ver com a situação, ao me omitir diante de quem 
precisa de minha solidariedade, estou discriminando uma pessoa e a Deus, que dela fez o seu templo. 

B) Nosso espaço: Montar um altar com a bíblia, velas, flores, figuras de adolescentes e um 
espelho. 

C) Nossa vida:  

“Eu sofri muito na escola...zombavam, até tapas na cara me davam...e comecei ir mal na escola 
só notas baixas e recuperação, ainda por cima apanhava até deixar marcas da minha mãe pelas notas 
baixas...e brigas dentro de casa por causa das bebedeiras do meu pai...e a rejeição por causa da minha 
outra irmã caçula...foram tantos sofrimentos na minha infância que não sinto nenhum pouco saudade 
dessa época...na escola eu vivia pelos cantos sozinha...não porque eu queria...mas porque já tinha 
receio pelos maus tratos e os professores nem aí...hoje às vezes choro ao lembrar da minha 
infância...tenho dificuldades para me relacionar...sou de poucos amigos...trabalhos em grupos então é 
uma tortura...já passei em 4 vestibulares estaduais e qualquer coisa que me acontece de mal na 
faculdade já abandono os estudos...e me tranco em casa...é muito complicado sei que devo aprender 
a conviver com isso...é uma sequela como se fosse um acidente...”  

Sofri de bullying, há não muito tempo assim e confesso que as consequências foram as piores 
possíveis. Para quem já tem problemas em casa (afinal todos temos) ainda ter que aguentar piadinhas 
e estorvos é extremamente desagradáveis. Convivi com isso e sei do que estou falando. Tive 
problemas de baixa autoestima, insegurança, paranoia, síndrome do pânico, depressão e tentei me 
suicidar várias vezes. Hoje, já superei tudo isso, graças a Jesus, mas na época, sofri muito, me sentia a 
pior pessoa do mundo, sentia que não era digna de estar ali, porque achava que todo mundo era 
melhor que eu, mas ao mesmo tempo sentia ódio e desejo de vingança, e isso me corroía. 
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O bullying gera transtornos muito graves que, se não solucionados a tempo, podem causar 
mortes, tanto de quem sofre, como de quem pratica o bullying. Exemplo disso são aqueles estudantes 
malucos que voltam às antigas escolas ou faculdades e metralham tudo... porque sofreram de bullying 
no passado... 

Carregamos isso como uma mochila pesada nas costas e parece que nada, nem ninguém 
poderá tirar esse peso, essa mania de se achar insignificante e querer ser ao mesmo tempo notado e 
ignorado por todos. Hoje, não tenho mais transtorno algum, mas as lembranças continuam em minha 
memória... infelizmente, isso não se apaga nunca. 

3. PAPO CABEÇA 

Pedir aos catequizandos que pensem sobre si mesmos e visualizem situações concretas da 
vida: família, escola, amigos, brincadeiras, Igreja etc. 

Continue motivando a reflexão individual com as seguintes questões: 
 A vida merece ser vivida? 
 Somente vivem os que lutam, os que querem ser alguém? Ou somente aqueles que se 

acham melhores que os outros? 
 Existem pessoas que não conseguem aproveitar bem a vida? 

Entregar uma folha e pedir que escrevam: 
 Quem sou eu? (enumerar os seus valores, qualidades e defeitos). 
 O que eu quero ser? (escrever o que quer com a vida, os seus objetivos e ilusões). 
 Como vejo o meu próximo? 

Ouvir a música: É preciso saber viver – Titãs e fazer uma análise da letra da música.  
Formar grupos para partilhar. 

4. AGITA A GALERA 

Pedir aos catequizandos que em dupla, um frente ao outro, se olhem por alguns instantes; 
Concluir: Quando olhamos para uma pessoa vemos um outro rosto, outro corpo, outro olhar.” 
Entregar um espelho para um catequizando, pedir que ele se olhe e depois passe para os 

demais e farão o mesmo. 
Concluir: “Quando olhamos para um espelho podemos ver o nosso próprio rosto, o nosso 

próprio corpo, o nosso próprio olhar.” 
Deus nos fez assim, com a capacidade de ver o outro e de vermos a nós mesmos. Assim 

também podemos ver Deus, que está presente no outro e em nós. Ele nos fez à Sua imagem e 
semelhança. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 357 – 2199 -2441 
www.guiadicas.com/bullings-nas-escolas-o-que-fazer 
www.youtube.com/watch?v=ZFn1jUo6Hl 
www.youtube.com/watch?v=j3v70bmk4e 
Mais o que é esse tal de bullying?  
Ultimamente tem se falado muito nesse “tal de bullying”. O termo em inglês é utilizado para 

descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo 
(bully ou "valentão") ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo (ou 
grupo de indivíduos) incapaz(es) de se defender. A agressão/humilhação ocorre geralmente na escola. 

Esses como muitos outros assuntos graves podem ser resolvidos com atitudes simples: 
É em casa que devemos aprender a respeitar as diferenças. Aprender que não se é melhor por 

ser branco ou negro, magro ou gordo, bonito ou feio. 
Os pais devem acompanhar o desenvolvimento social do filho (a) no colégio (sua capacidade de 

fazer amigos e de se relacionar com as outras crianças). 

http://www.guiadicas.com/bullings-nas-escolas-o-que-fazer
http://www.youtube.com/watch?v=ZFn1jUo6Hl
http://www.youtube.com/watch?v=j3v70bmk4e
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Os pais devem estar atentos a mudanças de comportamento dos filhos ou a recusa de ir ao 
colégio. 

Estejam atentos ao surgimento de ferimentos ou machucaduras. 
Construam uma relação de amizade com a criança. A confiança é fundamental. 
Crie no seu filho (a) a mentalidade de que quem sabe lutar, luta e não briga. 
Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais 

e repetidos, praticados por um indivíduo (do inglês bully, tiranete ou valentão) ou grupo de indivíduos 
causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder 

Em 20% dos casos as pessoas são simultaneamente vítimas e agressoras de bullying, ou seja, 
em determinados momentos cometem agressões, porém também são vítimas de assédio escolar pela 
turma. Nas escolas, a maioria dos atos de bullying ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das 
vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida. 

Indicativos de estar sofrendo bullying 
Vítimas de bullying tem mais chance de desenvolverem transtornos de humor, transtornos 

alimentares, distúrbios de sono ou/e transtornos de ansiedade em algum momento da vida  
Sinais e sintomas possíveis de serem observados em alunos alvos de bullying: 

 enurese noturna (urinar na cama); 

 distúrbios do sono (como insônia); 

 problemas de estômago; 

 dores e marcas de ferimentos; 

 síndrome do intestino irritável; 

 transtornos alimentares; 

 isolamento social/ poucos ou nenhum amigo; 

 tentativas de suicídio; 

 irritabilidade / agressividade; 

 transtornos de ansiedade; 

 depressão maior; 

 relatos de medo regulares; 

 resistência/aversão a ir à escola; 

 demonstrações constantes de tristeza; 

 mau rendimento escolar; 

 atos deliberados de auto-agressão. 
No Brasil 
Uma pesquisa do IBGE realizada em 2009 revelou que quase um terço (30,8%) dos estudantes 

brasileiros informou já ter sofrido bullying, sendo maioria das vítimas do sexo masculino. A maior 
proporção de ocorrências foi registrada em escolas privadas (35,9%), ao passo que nas públicas os 
casos atingiram 29,5% dos estudantes. 

No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com 5.168 alunos de 25 escolas públicas e 
particulares revelou que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da 5ª e 6ª séries. 
Entre todos os entrevistados, pelo menos 17% estão envolvidos com o problema - seja intimidando 
alguém, sendo intimidados ou os dois. A forma mais comum é a cibernética, a partir do envio de e-
mails ofensivos e difamação em sites de relacionamento como o Orkut. 

Em 2009, uma pesquisa do IBGE apontou as cidades de Brasília e Belo Horizonte como as 
capitais brasileiras com maiores índices de assédio escolar, com 35,6% e 35,3%, respectivamente, de 
alunos que declararam esse tipo de violência nos últimos 30 dias.  

É importante lembrar que o adolescente vive intensos conflitos com a família, com o mundo e 
consigo mesmo, pois já não vê as coisas com cabeça de criança e sente necessidade de reformular 
suas opiniões. Ele sente emoções muito fortes, peferindo ficar, às vezes, fora da realidade, para 
escapar dos problemas que não consegue resolver sozinho. Sente uma profunda necessidade de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enurese_noturna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%BArbios_do_sono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ins%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gastrite
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_do_intestino_irrit%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtornos_alimentares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtornos_de_ansiedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
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acolhimento e carinho, passa a ter uma maior preocupação consigo mesmo, deseja entender as 
transformações tão profundas que estão acontecendo em seu ser e começa a se preocupar em 
elaborar um projeto de vida. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Formar um círculo para o momento da oração. 
Iniciar com o catequista olhando para o espelho e irá agradecer a Deus por algo que vê. 
Ex.: “Obrigado Senhor, por meus olhos que podem ver as maravilhas criadas por Suas mãos.” 
Após a oração do catequista, todos responderão: “Nós te agradecemos!” 
Passar o espelho para o catequizando que estiver ao lado para que ele faça a sua oração e 

após, todos responderão: “Nós te agradecemos!” 
Todos participarão fazendo orações espontâneas e após o último agradecimento, rezar de 

mãos dadas o Pai Nosso. 

7. MÃO NA MASSA 

Propor com a turma, qual compromisso que assumirão a partir do que viram e ouviram. 
 
Sugestões para viver bem a adolescência: 

 Fazer boas amizades; 
 Descobrir os próprios dons e talentos; 
 Definir objetivos para a vida; 
 Enfrentar desafios; 
 Confiar em si mesmo; 
 Não reclamar dos insucessos; 
 Fazer dos erros do passado o alicerce para o futuro; 
 Não atribuir aos pais as deficiências e problemas pessoais; 
 Não agir por mera imitação; 
 Aceitar as críticas e fazer autocrítica; 
 Manter vida ativa e saudável; 
 Alimentar amizade com Jesus Cristo; 
 Participar das atividades da Igreja; 
 Realizar pequenos trabalhos voluntários. 
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5º TEMA: GÊNERO: MASCULINO OU FEMININO  

Objetivos: 
Reconhecer no homem e na mulher o gesto criador de Deus, Seu grande projeto de amor. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O ser humano traz consigo uma série de dimensões que o constituem pessoa: é um ser 
biológico, na sua constituição física; é um ser racional, capaz de pensar sobre a realidade; é um ser 
dotado de vontade, na sua capacidade de decidir e agir; é um ser afetivo, nas suas emoções e 
sentimentos; é um ser social, nas suas relações com o outro; é um ser que carrega consigo um “mundo 
interior” que é um verdadeiro mistério; é acima de tudo um ser espiritual, criado à imagem e 
semelhança de Deus e capaz de se relacionar com Ele. 

Todas essas dimensões (e certamente outras poderiam ser mencionadas) influenciam-se 
mutuamente. Dentre elas, uma em especial, a sexualidade, afeta todas as outras dimensões. Mais do 
que isso, a sexualidade é uma das dimensões que estrutura a pessoa humana. Se pudéssemos 
comparar o ser humano a um edifício, diríamos que a sexualidade é um dos alicerces fundamentais: 
com um alicerce frágil, o prédio cai: “... a sexualidade é uma das energias estruturantes do ser 
humano, que perpassa toda a realidade humana (...) Ela caracteriza o homem e a mulher não somente 
no plano físico, como também no psicológico e espiritual, marcando toda a sua expressão...” 

Portanto, a sexualidade define todo o jeito de ser de uma pessoa: sua maneira de agir, de falar, 
de sentir, de pensar, as características do corpo... Não se tem sexualidade, mas somos seres sexuados, 
definidos como homem ou mulher, com todas as potencialidades. 

Deus é comunhão de pessoas, é um mistério de comunhão de amor. Nós somos, como imagem 
e semelhança com Deus, somos chamados à comunhão: com Deus, com o semelhante, com a 
natureza. Além disso, somos chamados a nos relacionarmos com o nosso próprio “Eu”. A sexualidade é 
a “...energia que Deus colocou à disposição do ser humano para que ele, ao ir se conhecendo, se 
comunicando e se amando, transforme-se em verdadeira pessoa. Portanto a sexualidade é um reflexo 
da comunhão divina que nos transforma em seres de comunhão. Já no Antigo Testamento, o 
relacionamento entre homem e mulher é entendido como comunhão: “Por isso o homem deixa o seu 
pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne.” (Gn 2,24) 

O amor, na sua abertura a Deus, a si mesmo e ao outro, carrega consigo três dimensões que se 
articulam entre si. Definem três palavras gregas, que traduzem o termo amor: eros, filia e ágape: 

Eros – trata-se do aspecto mais biológico da sexualidade. O ser humano se relaciona com o uso 
do seu corpo; no sentir, no tocar, no acariciar... O eros está na dimensão mais primitiva do amor, 
porém, não é em si algo ruim, como muitos podem imaginar (alguns acham que o que é corporal  é 
pecaminoso). Não podemos, por exemplo, condenar um beijo de um casal apaixonado. Contudo, a 
dimensão do eros, sem o controle devido, pode ferir o ser humano na sua integridade. A regra é: não 
reprimir, mas saber impor limites! 

Filia – aproxima-se do que entendemos por amizade. É algo mais racional que o eros, e se 
desenvolve gradativamente na relação com o outro. Trata-se de fazer bem a alguém e ser 
correspondido. 

Ágape – a realização do amor, no entanto, não se contenta com as duas dimensões anteriores. 
Essas se enriquecem e encontram o seu verdadeiro sentido no amor-ágape. É o amor ensinado por 
Jesus: “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
sua vida por seus amigos” (Jo 15, 12-13). O ágape é doação gratuita, na qual não são necessárias as 
compensações, pois o que importa é a felicidade do outro, na renúncia de quem ama – é também o 
segredo da felicidade de quem ama. É por esse motivo que nós, cristãos, não podemos aceitar a 
maneira como a sexualidade tem sido propagada por diversos setores da sociedade: confunde-se 
amor com o ato sexual e erotização, divulgando-se um egoísmo que não preenche, pois busca a mera 
satisfação individual, momentânea e vazia.  
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(Crescer em Comunhão, Livro do Catequista, Vol. IV, p. 72, 2004) 
É preciso ter cuidado para tratar do tema da sexualidade com os adolescentes. Apenas 

condenar, não soluciona. Fugir do assunto é “tapar os olhos”. 
Para a vivência de uma sexualidade madura destacamos: 
 Direcionar esta energia que está dentro de nós, sem reprimir, e sem abusar; 
 Viver a sexualidade como graça de Deus, para ser feliz; 
 Saber que a sexualidade envolve todo o nosso ser, e não é algo “sujo”; 
 Assumir as potencialidades do sexo: que o homem viva o seu “ser” homem, e a mulher viva 

o ser “ser” mulher, utilizando as características próprias do sexo para o bem; 
 Fugir do egoísmo tão difundido e abraçar o amor-doação. 
  

Este encontro é muito denso de conteúdo. O texto acima são informações para você, 
catequista, portanto não deve ser disponibilizado para os jovens. Algumas questões mais práticas da 
vida do catequizando poderão ser aprofundadas em forma de pesquisa. Poderá ser convidada alguma 
pessoa que entenda mais do assunto, ou até mesmo um especialista, que viesse conversar com os 
catequizandos sobre esse assunto tão delicado. É preciso tomar o cuidado de não fazer moralismos 
simplórios, condenando tudo como pecado, simplesmente. Essa atitude é rejeitada pelos 
adolescentes. 

Pedir para que cada um escreva o seu nome no boneco masculino ou feminino. Em seguida, 
iniciar a temática com os depoimentos dos jovens. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Ef 5, 1-14a  
A sexualidade é um bem maravilhoso, mas que pode ser usado como egoísmo e por egoísmo. 

Quando isso acontece, o outro torna-se apenas um objeto, e como objeto ele trata também o seu 
próprio corpo. Paulo adverte: toda forma de impureza é uma transgressão à vontade de Deus a nosso 
respeito. E a sua vontade é que nós sejamos felizes. 

B) Nosso espaço: Montar um altar com a Bíblia, velas, flores e figuras de jovens. Colocar 
também duas figuras humanas (uma feminina e uma masculina) desenhadas no papel pardo. 

C) Nossa vida: Veja o que alguns jovens pensam sobre a sexualidade: 
“A vida precisa de aventuras. Por isso busco prazer onde ele se torna possível. Hoje fico com 

uma, depois com outra. A vida é uma curtição.” 
“Não é fácil defender valores como a castidade em uma sociedade que faz do sexo um ‘deus’. É 

preciso ter personalidade forte. É preciso ser muito homem!” 
“Se eu disser que sou virgem, a galera vai rir de montão. Garanto que vão me chamar de 

‘mulherzinha’! Faz pouco tempo que comecei a me sentir diferente quando vejo um menino.” 
Respeito o meu corpo e o do meu semelhante. Fui criada para o amor, não para ser fútil! Sexo 

só depois do casamento, com a pessoa certa. A maravilha da relação a dois é o amor verdadeiro. O 
egoísmo eu deixo para os egoístas!” 

3. PAPO CABEÇA 

Pedir que observem os bonecos desenhados com o nome de cada um. Comentar: 
Todos nós somos assim! Homens e mulheres. Temos braços, mãos... pernas, pés... olhos, 

ouvidos e boca... nariz, pescoço e cabeça... Podemos andar, correr, nada, pular... olhar tocar, cheirar... 
sentir o gosto dos alimentos, comer... pensar, cantar, rezar... 

Tudo isso é possível porque Deus nos criou para a vida. Ele nos fez à Sua imagem e semelhança. 
Somos resultado de um projeto de Deus. 

 
Ir lendo os depoimentos dos jovens e comentar. 
Colher as opiniões de forma aleatória. De início, não emitir juízos de valor. 
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Após várias participações dos jovens, ressaltar alguns valores como masculino e feminino, 
virgindade e fidelidade.  

Ressaltar algumas situações presentes em nossa sociedade como a banalização da sexualidade, 
a falta de valores, a dificuldade de viver valores que se opõem ao que em geral acredita. 

Questionar: 
Por que a sexualidade é um dom de Deus? 
Quando a sexualidade deixa de se tornar um bem para se transformar num mal na vida de uma 

pessoa? 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica do autógrafo: 
 Distribuir entre aos jovens folhas de papel onde escrevem seu nome de modo bem legível. 
 Cada participante se movimenta pedindo autógrafos aos demais. 
 Depois de alguns minutos, pedir que retornem ao lugar para partilhar a experiência. 
 Trabalhar as seguintes questões, ressaltando o valor do amor-doação (ágape): 
 Quantas assinaturas foram arrecadadas? Quantas foram dadas? 
 Você recebeu mais ou doou mais? 
 É mais fácil dar ou receber? 
 Em nossa sociedade, muitas vezes, o egoísmo pesa mais que a doação. Jesus, no entanto, 

ensinou a doação; 
 Propor a leitura do texto: O amor verdadeiro e doação (item 7). Pedir para que leiam 

silenciosamente, sublinhando o trecho que mais lhe parece interessante; 
 Aprofundar a temática, a partir do comentário dos jovens; 
 Explicar que a sexualidade é uma dimensão que engloba todas as pessoas; 
 Falar do valor da sexualidade, como dom de Deus; 
 Explicar as dimensões da sexualidade; 
 Diferenciar o egoísmo do amor doação. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 2331-2332, 2357 a 2359 
Aos Jovens com Afeto, CNBB, Caderno 17 – Gênero, 2011 (Para o catequista) 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Motivar um momento de oração sobre o que foi trabalhado. 
Pedir que, em um instante de silêncio, os jovens agradeçam a Deus pelo dom da sexualidade e 

para que meditem sobre como estão vivendo a sua sexualidade.  
Motivar preces espontâneas, agradecendo os dons que Deus deu para os homens e mulheres e 

pedindo para que nossa sociedade aprenda o verdadeiro valor da sexualidade. 
Oração: “Ó Pai, vós nos fizestes seres sexuados. Somos homens e mulheres chamados para 

viver em comunhão entre nós e convosco. Ajudai-nos a corresponder à vossa vontade, vivendo o amor 
em todos os nossos relacionamentos. Amém.” 

7. MÃO NA MASSA 

 Vocês acham que a televisão, o cinema, a internet ensinam coisas erradas sobre a 
sexualidade? 

 Diante disso, qual compromisso poderíamos assumir daqui para frente? 
Motivar a vivência da sexualidade como dom Deus, pedindo que façam um propósito de vida. 
Texto para a leitura durante o encontro: O amor verdadeiro e doação 
 

Você sabe o que é sexualidade? Infelizmente, quando a gente escuta esta palavra já pensa em 
sexo e, logo depois, vêm as risadinhas. 
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Na verdade, a sexualidade não é só sexo. A sexualidade está presente em todo o meu ser: no 
meu corpo, na minha voz, no meu jeito de andar e sentar, na minha mente, no meu espírito, nos 
sentimentos, no modo como vejo a vida e a compreendo.  

 A sexualidade é uma dimensão do ser humano que se relaciona com tudo o que ele é. Por 
exemplo: ninguém é homem ou mulher apenas por causa dos órgãos genitais.  

A sexualidade é um dom de Deus, é uma energia que Deus nos deu para que sejamos felizes. É 
maravilhoso ser homem, ser mulher, e saber que Deus quer que o homem e a mulher se 
complementem, formem uma família, tenham filhos e filhas. 

 Pouco a pouco, nós crescemos, o nosso corpo muda, nossos sonhos mudam, nossa vida muda. 
Não devemos ter medo, pois tudo isso é dom de Deus para que cresçamos na capacidade de amar. 
Não existe maldade na sexualidade, e sim no modo como nós usamos ou abusamos dela. 

 A sexualidade pode ser usada para escravizar o ser humano. A escravidão tem um termômetro 
– o egoísmo. Quando o ser humano usa a sexualidade para obter prazer para si e só, pode ter certeza 
que não se está vivendo o projeto de Deus. O egoísmo leva as pessoas ao sexo livre, sem regras; 
conduz ao desrespeito pelo outro; ao sexo só por prazer; para a pornografia; faz com que casais se 
traiam... 

Por outro lado, a sexualidade pode libertar a pessoa. O termômetro da liberdade é o amor 
verdadeiro. É preciso viver como Jesus ensinou: “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém 
tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos.” (Jo 15, 12-13). Jesus nos ensina 
que o importante é se doar pelo outro, fazer o outro feliz. Quando se busca a realização do outro e se 
entende que a sexualidade é um dom de Deus para que sejamos felizes, tudo fica diferente: os jovens 
cultivam o namoro sadio e não se rendem ao sexo livre, as pessoas se respeitam, os casais se 
mantêm... 

Parece coisa de outro mundo ou no mínimo uma coisa muito difícil de viver. Mas ninguém 
falou que ser cristão é fácil; porém, é o caminho para a felicidade verdadeira. Lembre-se de que você 
pode contar com a graça de Deus. Essa não falha nunca! Basta que façamos a nossa parte! 
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6º TEMA: A SAGRADA FAMÍLIA E A MINHA FAMÍLIA 

Objetivos: 
Valorizar a família, como sacralidade em Deus. Estimular a vivência do amor, respeito, obediência e 

gratidão aos pais. 

 

1. QUEBRANDO A CUCA: Parte I 

Deus deu a cada um de nós uma família para nos ensinar muitas coisas e nos amar. Ninguém 
consegue ser feliz sem conviver e partilhar sua vida com outras pessoas. 

Jesus teve uma família muito especial. Hoje vamos conhecer um pouco da história da família de 
Jesus. 

Abraão foi fiel e um dia Deus lhe disse: 
“Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste” 

(Gn 22, 18). 
Abraão e os seus puseram-se a caminho... 
Houve um tempo em que o povo não andava mais na amizade e no projeto de Deus. Não 

seguia mais os Seus caminhos, esqueceu da promessa... da aliança... e da fidelidade que o mantinha 
unido a Deus. 

Viveu uma história de muitos conflitos, desunião e até mesmo de escravidão; mesmo assim, 
Deus permaneceu fiel, amando e acompanhando Seu povo. 

Para orientar e libertar esse povo, Deus escolheu muitos homens para ajudá-Lo e, por fim 
resolveu enviar Jesus, Seu Filho, para lembrá-lo de quanto ele era amado e que precisava voltar ao 
caminho do bem, da felicidade e da liberdade completa. 

Deus escolheu e preparou de modo muito especial uma jovem de nome Maria para ser a mãe 
de Jesus. Escolheu um homem bom e justo – José – para acolher Maria e Jesus em sua casa. Juntos 
eles viveram uma linda história. 

A história da família de Jesus foi assim... 
Maria: Filha de Joaquim e Ana. Uma jovem que cresceu na cidade de Nazaré. Vivia numa família 

fiel a Deus. Pelo poder criador de Deus e pela ação do Espírito Santo, ela se torna a mãe de Jesus. 
Quando Jesus nasceu, Maria era ainda muito jovem. Ela era muito obediente a Deus e aos seus pais. 

José: Era um homem justo, honesto e trabalhador. Deus confiou a José o cuidado de Seu Filho 
Jesus. José se alegrou com essa boa notícia de Deus. Aceitou a criança como seu filho e Lhe deu o 
nome de Jesus. 

Jesus: Nasceu em Belém, numa manjedoura. Ele recebeu o nome de Jesus que em hebraico 
significa “Deus Salva”. O Seu nome nos ajuda a entender sua identidade e missão. 

Através do nascimento de Jesus, Deus vem permanecer conosco. Jesus será para todo o povo o 
Deus Conosco! 

A família de Jesus teve problemas, mas a fé em Deus ajudou a superar todas as dificuldades. 
Logo depois do nascimento, Seus pais, Maria e José se apressaram em salvar a Sua vida das mãos de 
um homem tirano, cruel e injusto, chamado Herodes. 

Depois da morte de Herodes, toda a família voltou para Nazaré, cidade onde Jesus viveu, 
cresceu e aprendeu muitas coisas com seus pais e amigos. 

O amor fortalecia a vida de todos naquela família. 
Com a história da família de Jesus, devemos agradecer a Deus pelo amor presente nas nossas 

famílias. Mesmo tendo muitas dificuldades podemos viver em um ambiente de amor e muito respeito 
pelas pessoas que vivem com a gente em nossa casa. 
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1. QUEBRANDO A CUCA: Parte II 

A família deve ser o lugar do aconchego, da segurança, o ninho para o qual se volta, o grupo 
com o qual sempre se conta. É nela que a gente aprende a viver, errando e acertando, contando com 
gente que nos quer bem. Pessoas de idades e experiências diferentes enriquecem o grupo familiar. 

A convivência familiar é um bom espaço para cada um perceber os limites que ajudam a 
vivenciar os valores considerados importantes: liberdade, justiça e igualdade. 

A família “é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade; [...] é uma comunhão de 
pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (CIC 2204-2205). É com 
razão que o Concílio Vaticano II chamou essa pequena comunidade de “Igreja doméstica” (LG II). E se é 
comunhão, o que une seus membros é o amor mútuo, como nos ensina o Apóstolo: “que cada um de 
vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais 
segundo o Senhor; porque isto é justo” (Ef 5, 33-6,1). 

Nos pais, o amor se reflete pela educação que oferecem aos filhos. É seu dever educá-los “... 
como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educam os filhos no cumprimento da Lei 
de Deus, mostrando-lhes eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos Céus” (CIC 2222). 

Nos filhos, o amor familiar reflete-se pelo respeito e obediência a seus pais, ou àqueles que 
fizerem suas vezes. Esse respeito deve ser fruto não apenas de obediência cega, mas do amor que 
brota naturalmente no coração daquele que se sente amado pelas pessoas que lhe deram a vida, 
amor, dedicação e trabalho por longos anos a fim de que pudesse crescer em estatura, em sabedoria e 
em graça (CIC 2215). 

Por isso, “enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais 
que vise ao seu bem ou ao da família” (CIC 2217). Essa obediência se faz com amor, sem revoltas. 
Porém, não pode ser cega; se filho tiver plena convicção de que é moralmente mal obedecer às ordens 
dos pais, ele não deverá segui-las (CIC 2217). 

O dever da obediência cessa na idade adulta, porém o respeito e gratidão aos pais jamais deve 
acabar. “Enquanto puderem, [os filhos] devem dar-lhes ajuda material e moral, nos anos da velhice, e 
durante o tempo da doença, de solidão ou de angústia” (CIC 2218). 

Apesar disso, não é raro ver filhos, sejam eles adultos, adolescentes e até mesmo crianças, que 
destratam seus pais ou aquelas pessoas que os criaram. Este ato é um grande erro diante de Deus e 
dos homens, pois reflete uma grande ingratidão diante de tamanho amor doado. Destratar os  pais é 
desrespeitar o próprio Deus, fonte e origem de toda paternidade, de todo amor, de toda dedicação. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus:  Mt 1, 18-25 
O texto bíblico nos mostra algumas lições da Família de Nazaré: O “sim” de Maria e de José, 

com um alto preço; para Maria, o risco de apedrejamento; para José, o desapego de seu “ideal” de 
casamento; para Jesus, a obediência aos pais e os trinta anos de preparação para a Missão; para os 
três, fuga pelo deserto, pobreza, incompreensões, mudança radical de vida. 

Palavra de Deus:  Eclo 3, 5-17 / Eclo 7, 29-30 / Cl 3, 20 / Ef 6, 1-3 
Dividir em dois grupos e distribuir para cada grupo duas leituras, da seguinte forma: 
Grupo 1 – fará as leituras do Antigo Testamento: Eclo 3, 5-17 / Eclo 7, 29-30. 
Grupo 2 – fará as leituras do Novo Testamento: Cl 3, 20 / Ef 6, 1-3 
Após a leitura cada grupo irá preparar um breve teatro, mostrando como honrar 

verdadeiramente aos pais. 
 
B) Nosso espaço: Montar um altar com a Bíblia, velas, flores, uma imagem ou estampa da 

Sagrada Família e um presépio. 
Colocar as letras do nome de JESUS espalhados no altar. 
Espalhe fotos de famílias (pode ser fotos das famílias dos catequizandos, se for possível). 
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B) Nossa vida: 
Lição de Vida 

Neste último Natal, um pai de família contou-me uma história tão bonita que não parece real: 
“Lá pelas duas da madrugada, acordei por causa dos gritos do meu filho: ‘papai! Papai!...’ 

Levantei-me rapidamente, apreensivo, e encontrei meu filho sorridente, com a imagem do Menino-
Deus entre os seus braços... 

 ‘Mas, meu filho, que aconteceu, porque gritou dessa maneira?’ 

 ‘Pai, aconteceu uma coisa linda. Já na cama, comecei a pensar que o Menino-Deus estava 
passando muito frio naquele presépio que montamos na sala; que se encontraria, no meio da noite, no 
inverno de Belém.. Aí, me levantei e, com muito cuidado, trouxe-o para a minha cama. Aqui, bem 
quentinho, perguntei para Jesus: ‘Agora você deixou de sentir frio?’ E parece que  ele me respondia: 
‘Sim, agora estou muito bem, você foi legal comigo, muito obrigado’... 

Aí eu dormi, pai... e tive um sonho maravilhoso: Sonhei que Jesus e eu nos misturávamos: eu 
era Ele e Ele era eu, éramos como um só menino, e senti uma felicidade muito grande e, no sonho, 
sem saber por que, comei a gritar: ‘Pai, papai!’ e aí apareceu você..., mas eu não sei muito bem se 
estava chamando você ou o Papai do Céu...; parecia-me que também os dois pais se misturavam: você 
era o Papai do Céu, e o Pai do céu era você. 

E eu, - tomando-o nos meus braços, lhe respondi: ‘Sim, meu filho, foi realmente um sonho 
lindo’. Saí dali para o meu quarto muito pensativo: ‘Será que eu mereço que o meu filho me confunda 
com o Pai eterno? E este questionamento ainda persiste em mim’!” 

Tomara que, de alguma maneira, isto possa acontecer ao experimentarem, os filhos, a 
bondade e ternura de Deus, na bondade e na ternura dos pais. Oxalá, que esta cena venha a repetir-
se, de algum modo, em cada um dos nossos lares! 

3. PAPO CABEÇA 

Depois da leitura bíblica e da história da Nossa vida, refletir com a turma: 
Estamos dispostos a dar o nosso “sim” de forma incondicional, ao plano de Deus? 
Nossa família procura viver em sintonia com Deus? 
Como podemos resgatar os valores fundamentais para a vivência em família? 
Como filhos, vocês procuram imitar Jesus, sendo obedientes, dedicados e respeitosos para com 

suas famílias? 
O que a história da Nossa vida nos ensinou hoje? (que devemos ser como Jesus e nossos pais 

como a Sagrada Família) 
Incentivar o grupo a partilhar. 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica: A família que tenho ou A família que gostaria de ter 
Objetivo: perceber as semelhanças e diferenças entre a família real e a desejada. 
Material necessário: papel sulfite e lápis. 
Desenvolvimento: 
Grupo em círculo, sentado. 
Distribuir a cada participante uma folha de papel e lápis.  
Solicitar que façam um traço no meio da folha, escrevendo de um lado “A família que tenho” e, 

do outro, “A família que gostaria de ter”. 
Pedir que descrevam, individualmente, sua família real e a desejada, nos locais 

correspondentes. Tempo. 
Formar subgrupos para discussão dos seguintes pontos: 

 Que pontos em comum eu encontro entre a família que tenho e a que gostaria de ter? 
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 O que há de semelhante entre a família que tenho e as dos demais componentes do 
subgrupo? 
O que há de semelhante entre a família que eu e meus companheiros gostaríamos de ter? 

 O que é possível fazer para aproximar a família real da família ideal? 
Plenário: apresentação das conclusões. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 2204-2206  
Em nossos dias, a família é agredida, está ameaçada de várias formas, sutis ou abertas, em 

grande ou pequena escala. Os valores básicos para a vivência em família são, muitas vezes, relegados e 
esquecidos na cultura individualista, egoísta e consumista em que estamos inseridos. Muitos modelos 
falsos de família surgiram! Por outro lado, um número cada vez maior de pessoas e famílias vem 
redescobrindo a grande importância da família para o bem da pessoa e da sociedade! 

Deus-Pai, em sua infinita sabedoria, mostra à família um modelo e uma proposta de amor e fé, 
de esperança e harmonia: a Família de Nazaré. Apesar de todos os problemas e dificuldades 
enfrentados, a pobreza, as perseguições e a injustiça social, a Família de Nazaré viveu plenamente o 
plano de Deus, superou conflitos e nunca perdeu a fé nem a esperança. 

A Família de Nazaré é a proposta de Deus para o nascimento e crescimento de Seu próprio 
Filho no meio de nós. A obediência de Jesus, a fé inabalável de Maria, a dedicação de José e a maneira 
digna e respeitosa como viveram em família são e sempre serão a maior escola para os filhos, casais e 
famílias. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Movidos de afeto, gratidão e confiança filial, neste momento, consagramos nossa casa à 
Família de Nazaré. Convidamos Jesus, Maria e José a tomarem posse do nosso lar e nos ensinarem a 
viver conforme o modelo de fé e o exemplo de virtudes, para que sejamos testemunhas para os 
outros. 

Vamos fazer a seguinte oração diante da Sagrada Família: “ Obrigado (a), Senhor Deus por nos 
ter dado Seu filho Jesus. Ele é o Seu melhor presente. Como Ele, ajuda-me a crescer em sabedoria e 
graça diante de Ti. Ensina-me a amar e tratar bem as pessoas de minha família. Amém!” 

7. MÃO NA MASSA 

Devemos sempre nos sentir encorajados a buscar sempre os valores vividos por Jesus, Maria e 
José. As famílias devem sempre ter a esperança e a certeza de estarem cumprindo a sua missão que 
lhes foi confiada pelo próprio Deus-Criador.  

Como compromisso, a exemplo da Sagrada Família, procurar ser um filho e filha dedicados na 
prática da vivência dos valores cristãos.  
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7º TEMA:  CONECT@NDO COM DEUS  

Objetivos: 
Despertar o valor e a importância da oração na vida, como amizade com o Senhor. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A oração nos une a Deus e nos ajuda a caminharmos adiante. É muito importante rezar 
sozinho, participar da liturgia, de momentos de oração da comunidade para estar na presença de Deus 
e cultivar a presença dele na vida. Para uma boa espiritualidade cristã e para garantir um seguimento 
radical a Jesus Cristo, as duas modalidades da oração são necessárias. Uma não exclui a outra. Ambas 
se completam. 

A oração é uma conversa com Deus. É uma resposta à necessidade que temos de Deus. É um 
modo de verbalizar nossa sede de Deus e nossa vontade de estar com Ele. Sentimos dentro, bem lá no 
fundo de nosso ser, um desejo profundo de buscar o Senhor. Porém, jamais poderíamos encontrar a 
Deus, se Ele mesmo não se revelasse a nós. Não somos nós que vamos ao seu encontro, mas é Ele que 
vem até nós. A oração, portanto, é o encontro de duas sedes: Deus tem sede de nós e nós temos sede 
dele. 

O encontro com o Senhor é capaz de dar sentido à nossa vida, de preencher completamente 
nosso ser. A oração é a oportunidade de encontrarmos o Senhor. A oração é uma graça, um presente 
da iniciativa amorosa de Deus. Contudo, é necessária a nossa abertura de coração. A prática da oração 
depende também de nossa disciplina. “[...] a oração diária é o sinal do primado da graça do caminho 
do discípulo missionário” (DA 255). 

A oração está unida à vida e reproduz a vida, ou seja, a vida de oração autêntica nos leva a 
vivenciar o Evangelho como discípulos missionários de Jesus Cristo. Quem reza bem, vive bem! Afinal 
de contas, é a vida humana, mergulhada em Deus, que é rezada (veja o exemplo do livro dos Salmos). 
Jesus é o melhor exemplo de vida de oração. 

Crescer em Comunhão, Livro do Catequista, Editora Vozes, Vol. V, p. 36, 2008 
Os adolescentes, de modo geral, gostam de entrar em seus quartos para viver a sua 

individualidade. Quando entram no quarto estão em seu cantinho para cultivar os seus segredos. Cada 
um de nós também precisa de momentos reservados para que cuidemos de nós mesmos e cultivemos 
o que faz parte da nossa individualidade. 

A intimidade é importante para a vida de oração. No Evangelho, Jesus ensina a rezar ao Pai, no 
silêncio, na solidão. É fundamental criarmos o hábito da oração pessoal. Do mesmo modo que 
precisamos nos alimentar diariamente, também necessitamos do alimento espiritual que é o cultivo da 
amizade com o Senhor. 

Rezar é, portanto, entrar na intimidade de Deus-Pai, por meio de Jesus, no Espírito Santo. Ser 
íntimo de Deus significa ser amigo fiel dele.  

Para rezar bem e percebermos que nossa oração é frutuosa necessitamos de alguns elementos 
da “arte de rezar”, como por exemplo: adotar um método de oração; um tempo adequado; um espaço 
privilegiado; um roteiro mínimo, uma intenção. Há uma diversidade de formas de oração. Podemos 
rezar com fórmulas, com palavras espontâneas, com a recitação do rosário ou pela leitura e meditação 
de um texto da Bíblia, pela leitura orante da Bíblia. Tanto para uma forma como outra necessitamos de 
silêncio interior e exterior. Sem isso, é impossível entender o recado de Deus sobre nossa vida, pois 
silenciar é também um modo de orar, sobretudo para escutar o que Deus nos diz.  

Rezar é mais do que pedir coisas, pois devemos igualmente, agradecer, pedir perdão, louvar e 
bendizer ao Senhor. Independente do modo que costumamos fazer a nossa oração, o mais importante 
é que a nossa atitude seja uma abertura ao amor de Deus, o cultivo da sua presença constante em 
nossa vida. Aliás, a oração é a fórmula mais própria para o cultivo contínuo da presença de Deus em 
nossa vida do dia a dia. 

A oração é também entendida como uma “luta espiritual”. Isso porque nem sempre é fácil 
cultivar o hábito da oração. Quando oramos nem sempre recebemos gratificações do Senhor ou 
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conseguimos manter a nossa atenção. Mesmo quando a oração não parece frutuosa, somos 
desafiados a perseverar na oração. 

O esforço e a persistência de quem ora são importantes, mas acima de tudo, a oração é um 
dom de Deus. Deus vem até nós e nos dá a graça do encontro com Ele. Portanto, a oração não 
depende somente do ser humano: não é uma multiplicação de palavras bonitas, como garantia de que 
Deus escute a nossa súplica. Deus sempre escuta a nossa oração, sempre nos atende se pedirmos com 
fé, mas do modo dele, de acordo com a sua vontade. Seria uma incoerência tentar controlar a Deus. A 
melhor oração é assumir a vontade de Deus, mesmo que não entendemos como fez Jesus no 
Getsêmani. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Mt 6, 5-15 – O Pai Nosso 
Motivar o grupo a ler o texto e marcar as palavras mais representativas e significativas. 
Com estas palavras, elaborar frases com o grupo e tirar mensagem para a vida. 
Jesus nos ensina a rezar porque nos ama; quer que conversemos com ele e que sejamos 

irmãos. 
B) Nosso espaço: Preparar o ambiente usando os seguintes símbolos: pão, frutas, Bíblia, 

trigo óleo, azeite, sal, açúcar, fermento, água e uma bacia. Tudo que é necessário para preparar a 
massa do pão. 

C) Nossa vida:  
Em 1974, sofri paralisia facial do lado esquerdo. O resultado foi desfiguramento grosseiro de 

todo lado esquerdo do meu rosto. Minha bochecha cedeu, minha pálpebra esquerda não piscava, 
meus lábios ficaram tortos, metade de minha língua ficou insensível e minha testa não franzia no lado 
esquerdo. Foi terrível. 

Instintivamente, minhas orações eram em favor de uma total recuperação miraculosa. Orei 
fervorosamente, mas a cura não veio. Depois de 10 dias no hospital de minha cidade, fui transferido 
para o centro médico de uma universidade.  

Enquanto eu estava ali, um jovem capelão aproximou-se durante uma visita. Contei-lhe que 
havia orado para que o meu rosto fosse curado, mas que não havia obtido nenhuma melhora. 

O capelão abriu sua Bíblia e gastou tempo lendo para mim a história de como José havia se 
tornado o segundo mais importante homem no Egito. Quando revelou sua identidade aos irmãos, eles 
estavam certos que buscaria revanche. Em vez disso, ele os perdoou. Quando perguntaram como ele 
podia ser tão magnânimo, José explicou que Deus havia usado aquele mal para operar o Seu bem. 

“Agora você tem uma oportunidade semelhante”, disse-me o capelão. “A vida lhe deu um duro 
golpe. É sua fé suficientemente forte para você parar de orar pelo que deseja e, em vez disso, 
descobrir que Deus pode livrá-lo?” 

“Mas estou paralisado”, murmurei através dos lábios tortos e insensíveis. 
“Apenas um lado de seu rosto está paralisado”, opôs-se o capelão. “Suas pernas, pés, mãos, 

braços e costas funcionam bem. O mesmo ocorre com sua audição, pensamentos, percepção e tato. 
Descubra o que Deus tem reservado para você. Submeta-se a Ele.” 

Desde então, mudei minha oração. Continuei a pedir pela restauração de minha face, mas 
também orava que, se aquilo não fazia parte da vontade de Deus para mim, então eu desejava pela 
graça aceitar minha situação e servir onde Ele pudesse me usar. 

Para minha surpresa, a paralisia passou a ser uma completa bênção de Deus. Por causa dela, 
precisei assistir a uma classe de terapia da fala para aprender a falar claramente outra vez. Nela, foram 
dadas dicas sobre projeção da voz, pronúncia, oratória e gesticulação. Logo, não apenas aprendi como 
falar novamente, mas também desenvolvi a arte de falar em público. 

Graças àquele treino, agora apresento mais de 80 palestras por ano em faculdades, 
universidades e empresas. Também sou catequista em uma paróquia, e atendo a inúmeros convites 
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para falar em rádio e televisão. Não tivesse sido pela paralisia, essa fase em minha carreira nunca teria 
sido aberta para mim. 

Venho recuperando a sensibilidade e a maioria do movimento motor da testa, nariz, lábios e 
língua. No entanto, minhas pálpebras e bochecha do lado esquerdo ainda mostram evidências do 
problema que sofri. Mas nunca penso nele como algo desconcertante. 

Se alguém me pergunta a respeito dele, eu digo: “É alguma coisa que parecia levar para o mal, 
mas através do poder da oração passou a operar para o meu bem,” 

(“O ingrediente que falta na oração”, Decisão, 1991) 

3. PAPO CABEÇA 

Pare e pense: 
Que papel a oração desempenha em sua vida? Você teria algum exemplo pessoal de oração 

respondida para partilhar? 
Você abre espaço para Deus em sua vida? Você se sente confortável contando seus problemas 

para Deus? 
Vocês costumam rezar? 
O que rezam? Como rezam? Com quem rezam? 
Vocês rezam todos os dias ou só quando deseja conseguir alguma coisa ou quando se vê em 

apuros? O que fazer quando, aparentemente, Deus não ouve as nossas orações? 
Na oração do Pai Nosso, qual o trecho que você acha mais difícil de viver? 
Motivar os catequizandos nas respostas e no diálogo sobre oração. Estimule-os a partilharem 

suas experiências na oração, completando sobre a importância da oração na nossa vida. Incentivá-los a 
rezar todos os dias. 

As respostas serão variadas, procurar direcionar a conversa na constância da oração com fé e 
estar aberto às respostas de Deus.  

4. AGITA A GALERA 

Iniciar discutindo a experiência dos catequizandos com respeito à oração. Diga que a maioria 
das pessoas começa a orar quando são pequenas, com orações bem simples, infantis. À medida que 
crescemos, nossas orações mudam. 

Jesus tinha um jeito especial de rezar. Gostava de lugares isolados, rochosos, tranquilos... O 
que sustentou o projeto de Jesus foi justamente o contato íntimo com o Pai. Certo dia, ao verem Jesus 
rezar tão bonito, seus discípulos lhe pediram: “Mestre, ensina-nos a rezar”. Então, Jesus lhes ensinou o 
Pai Nosso. Jesus deixa bem claro que não devemos ser egoístas, temos que saber pronunciar a palavra 
“nosso”, crendo no valor da partilha, da vida. Partilhar o pão nosso de cada dia é o mesmo que 
contribuir para que o Reino de Deus aconteça em toda parte. Saber perdoar para que a dignidade 
humana seja respeitada, só assim estaremos fazendo a vontade do Pai que está no céu. 

 Ir amassando o pão nosso de cada dia. Coloque a bacia na mesa e, aos poucos, vá chamando 
um por um os catequizandos para ajudar a preparar o pão. A cada ingrediente, fazer com eles a 
reflexão acima aplicando à nossa realidade de oração. Fazer uma comparação entre o processo de 
fazer o pão e o nosso crescimento físico, emocional e espiritual. Temos que ter paciência, não pular 
etapas..., não avançar o sinal, como é comum nos dias de hoje! Também temos que perseverar na 
oração, na intimidade com Deus e no silêncio do nosso ser.  

Enquanto o grupo faz a massa do pão, pode-se cantar: “Trabalhar o pão, celebrar o 
pão...”colocar a letra da música. 

Combinar com o grupo o que fazer com a massa (dividir e cada um leva um pedaço, sortear 
para que alguém asse e partilhe com alguma pessoa carente...) 

5. MAIS UM POUQUINHO 

O Catecismo da Igreja Católica tem uma vasta exposição sobre o tema: CIC 2558-2565; 2598-
2616; 2697-2758.  
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A oração do Pai Nosso é uma oração breve, mas muito significativa e abrangente:  
Reconhecimento da natureza de Deus: “Pai nosso que estás no Céu, santificado seja o Vosso 

nome”. 
Submissão: “seja feita a Vossa vontade” ( segundo o desejo de Deus e no momento certo para 

Ele). 
Pedido: “venha o Teu reino”; “o pão nosso de cada dia dá-nos hoje”; “livra-nos do mal”. 
Confissão e perdão: “Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos 

tem ofendido”. 
Gratidão e louvor: “Teu é o reino, o poder e a glória”. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Providenciar uma caixa bem bonita para receber os pedidos de oração. 
Vamos rezar uns pelos outros, pelos pobres, doentes, pela nossa família, comunidade e por 

todos os necessitados 
De mãos dadas em sinal de amizade, rezemos o Pai Nosso. 

7. MÃO NA MASSA 

Incentivar a oração intercessora (uns pelos outros). Pode-se criar uma lista de nomes para 
interceder. 

Planejar um momento de oração em grupo, ou uma corrente de oração, onde cada um 
interceda pelo outro. 

Convidar sua família para rezarem juntos a oração do Pai Nosso. 

8º TEMA: A MISSA CELEBRADA – PARTES DA MISSA 

Objetivo: 
Compreender o sentido do domingo e o respeito como o dia especial dos cristãos. Apresentar as 

partes da Missa de forma a demonstrar que há um único ato de culto. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A santificação do Dia do Senhor é o Terceiro Mandamento. É o dia de descanso que os judeus 
observam em memória ao dia de repouso de Deus no sétimo dia da criação. Também celebra a 
memória da libertação da escravidão no Egito.  Essa lei normalmente foi aplicada com muito rigor. Os 
seguidores mais exigentes das leis de Moisés chegaram a estabelecer uma relação de atividades que 
se poderia realizar sem desrespeitar a lei. 

Jesus inaugurou um novo tempo na história da humanidade. Ele, o “Senhor do sábado” (Mc 2, 
28), fez uma nova interpretação da lei de Moisés e afirmou que no sétimo dia da semana não se podia 
deixar de amar, servir e fazer o bem, pois “o sábado foi feito para o homem e não o homem para o 
sábado” (Mc 2, 27). Assim, Jesus “... se permite no dia de sábado fazer o bem de preferência ao mal, 
salvar uma vida de preferência a matar” (CIC 2173). 

Isso não significa que Jesus tenha negado o valor do preceito em respeito ao Dia do Senhor. 
Mas acabou dando-lhe uma nova interpretação e um novo sentido. Acrescentou-lhe algo novo, ligado 
ao seu novo modo de ser depois da morte. Com sua ressurreição no primeiro dia da criação, o 
domingo, os cristãos passaram a cumprir como o Dia do Senhor o primeiro dia da semana. “Devido à 
tradição apostólica que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra a 
cada oitavo dia o Mistério Pascal” (SC 106) . Esse é um dia que os cristãos guardam, desde as primeiras 
comunidades, para ouvir a Palavra de Deus e participar da Eucaristia, lembrando a Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo. 

Como primeiro dia da semana, lembra o primeiro dia da criação. Agora, em Cristo, a criação de 
uma nova humanidade, uma nova forma de viver a plenitude da graça de Deus. 
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Domingo é o dia da Igreja. Tanto a Igreja doméstica, a família, como a Igreja que reúne toda a 
comunidade de fé. Acima de tudo é um dia de alegria, de comemoração. É um dia para louvar, 
agradecer a Deus pelos dons da vida, e também pedir a renovação das energias. Mas, acima de tudo, é 
o dia da ressurreição de Jesus Cristo, da qual participamos na celebração eucarística. É por isso que o 
domingo sem Eucaristia não é um domingo completo. 

Usando O folheto litúrgico, trabalhar de forma dinâmica as partes da missa, dentro do contexto 
da Liturgia da Palavra e da Liturgia Eucarística, enfatizando que há um único culto, demonstrando que 
a missa revela a vida cristã em diálogo com Deus na vivência do mistério pascal. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus – Jo 20, 19-29 / 1Cor 11, 23-26 
Pare e pense: O domingo é o dia de se aproximar da comunidade de fé, na qual Jesus Cristo 

está presente. 
B) Nosso espaço: montar um altar com a bíblia, vela, flores, imagens de comunidade 

reunida, quadro ou fotografia da sua igreja, ou local onde se reúne a comunidade, fotografias de 
algum evento importante da sua comunidade ou de alguma missa. 

C) Nossa vida: Fazer um debate, bem livre e espontâneo, dando aos adolescentes a 
oportunidade de expressar seus pensamentos e ideias. 

Iniciar perguntando: O que vocês fazem normalmente aos domingos e feriados? Por que esse 
dia é diferente dos outros, muda toda a programação das pessoas, a maior parte das atividades 
profissionais param de trabalhar, os parques ficam lotados de pessoas? Será que o domingo é só para 
isso? Quem participa das missas aos domingos? 
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3. PAPO CABEÇA 

Organize um trabalho de pesquisa na Bíblia, formado por dois   grupos, para identificarem nos 
textos bíblicos o que se diz sobre o Dia do Senhor: 

Primeiro grupo: Ex 16, 5.22-30; Ex 20, 8-11; Ex 31, 12-17; Nm 15,32-36; Dt 5, 12-15. Relatar a 
forma como se celebrava o sábado judaico. 

Segundo grupo: Mt 28, 1; Mc 16,2; Lc 24,1; Jo 20,1; At 20,7; 1Cor 16, 1-3. Relatar o que 
aconteceu no primeiro dia da semana. 

A partir do que os grupos constataram, explicar que no sábado os judeus celebram a memória 
do repouso de Deus no sétimo dia, quando concluiu a criação.  A libertação da escravidão no Egito 
também é comemorada nesse dia. 

Questionar: existem pessoas que se dizem católicas, mas acham que não precisam ir à Igreja 
aos domingos. O que vocês acham disso?  

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica para ajudar o grupo a refletir sobre a temática do encontro:  
 Entregar um graveto fino e seco ou palito de churrasco para cada um e pedir que o 

quebrem. Perguntar se foi fácil. 
 Entregar mais um graveto para cada um. 
 O catequista fica com um graveto mais longo e grosso. 
 Pedir para que observem os gravetos separados. 
 Reunir todos os gravetos em torno do graveto maior, formando um feixe. 
 Passar o feixe de mão em mão e pedir para que tentem quebrá-lo. 
 Perguntar: qual a diferença entre os gravetos separados e os unidos? Por que os 

primeiros quebraram e os segundos não? 
 Explicar que os primeiros gravetos são como os católicos que não participam da sua 

comunidade: quebram-se com facilidade, ou seja, qualquer problema mais sério tendem a abandonar 
a fé. Dizem que rezam em casa e que isto lhes basta. Porém, o encontro com Jesus ressuscitado 
(graveto maior, que pode ser um pedaço de um cabo de vassoura) se dá em comunidade. Quando 
participamos da comunidade somos fortes porque estamos unidos entre nós e com Jesus (feixe). 

O domingo é o dia da reunião da comunidade com Jesus, que se manifesta ressuscitado a cada 
“oito dias”, através da celebração da Santa Missa. 

Em casa não nos encontramos com Cristo como na comunidade, pois não podemos nos unir 
aos irmãos que comungam da mesma fé que temos. Por isso, todos os cristãos católicos devem 
participar da missa dominical, ou, onde não é possível, da Celebração da Palavra, em sua comunidade 
local. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 1346-1355 e CIC 1382 a 1401  

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Pedir que leiam individualmente o Sl 117 (118) e escolham um versículo que mais lhes chamou 
a atenção para rezar. 

7. MÃO NA MASSA 

Converse com os catequizandos sobre a importância de participar na comunidade nos 
domingos e festas litúrgicas. 

Proponha a eles a elaboração e formalização do compromisso de serem assíduos e fiéis 
participantes na comunidade. 
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9º TEMA: EUCARISTIA: CENTRO DA VIDA CRISTÃ  

Objetivos: 
Compreender e motivar a vivência em profundidade do mistério da Eucaristia. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Na Eucaristia está o centro de toda vida cristã. A comunhão fraterna, expressando uma vida de 
partilha e amor fraterno, é o sentido mais profundo da vida cristã. Mas a razão de tudo isso é a 
presença de Jesus Cristo ressuscitado. 

Para compreender isso é necessário observar a realidade da vida. Observar como a vida 
humana é frágil e passageira. Perceber que todos têm o sonho de viver em plenitude – a felicidade 
completa e eterna. 

Para que isso seja possível é necessário optar por uma vida diferente. Por isso celebramos na 
Eucaristia a vida nova de Cristo. Uma vida nova voltada para Deus, a fonte da vida plena. Mas não dá 
para viver duas vidas ao mesmo tempo. É necessário passar pela morte – a morte de Cristo, mas 
também a nossa morte como pessoas ligadas a uma vida passageira. Para ressuscitar para uma vida 
nova. 

A vida que deixamos para trás é uma vida de egoísmo. Em que queremos tudo para nós. 
Abandonamos a mesquinharia, os vícios – que nos roubam a vida verdadeira em troca de sensações e 
prazeres passageiros. 

Na Eucaristia fazemos memória do sacrifício de Cristo (CIC 1363 – 1372). 
Fazer memória é o mesmo que lembrar – A primeira parte é repetir a ceia. Para isso são 

repetidas as palavras que o próprio Jesus usou quando abençoou o pão e o vinho. 
A Eucaristia também é sacrifício – Jesus doou sua vida por todos nós. Para concluir toda doação, 

Jesus realizou com os apóstolos uma ceia. E foi durante essa refeição que Ele assumiu definitivamente 
a escolha: sua vida seria doada em sacrifício por toda a humanidade. Hoje celebramos com símbolos, 
mas a Última Ceia de Jesus foi com sua própria carne e seu sangue que foram derramados na cruz. 
Jesus não fez de conta, mas viveu uma vida real sem se livrar das dores e das dúvidas humanas, mas 
apoiado na esperança e no conforto de Deus Pai. 

Jesus está presente na Eucaristia – Pelas palavras pronunciadas na Consagração, Cristo se torna 
verdadeiramente presente sob as espécies do pão e do vinho. Chamamos tal mistério de 
transubstanciação (a substância se transforma): o pão e o vinho se tornam uma outra realidade – o 
corpo e o sangue do Senhor. A presença eucarística do Senhor é claramente expressa no discurso do 
pão da vida (cf. Jo 6, 22-59). 

Comungamos com Deus e com os irmãos – É formar uma grande família dos filhos de Deus. 
Comungar significa tornar-se um. É unir-se com os irmãos e com Deus. “Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele” (Jo 6, 56). A Eucaristia nos une a Cristo, dando-nos 
a graça de progredirmos na santidade, apagando os pecados veniais. Quem comunga pode dizer como 
São Paulo: ”Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). 

Eucaristia é a festa da glória que há de vir – É experimentar a vida no Reino de Deus. Onde não 
haverá tristeza, nem choro, mas alegria e consolação. Onde ninguém vai se sentir só, mas formando 
uma grande família onde a lei é a generosidade, a doação, onde o medo e a insegurança dão lugar à 
presença constante de Deus, que é a fonte da vida. 

Quem participa do banquete da Eucaristia se compromete a se unir ao sofrimento e a à 
ressurreição de Cristo, imitá-lo na sua vida, doar sua vida, morrer com Ele para, finalmente, participar 
de sua ressurreição. Ajudar na construção do Reino definitivo por meio da justiça, paz e fraternidade. 

Crescer em Comunhão, Livro do Catequista, Editora Vozes, Vol. V, p. 68, 2008 
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2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus: O Senhor nos ilumina com sua Palavra! Antes de preparar seu 
encontro, leia atentamente o texto bíblico sugerido. Ele também deve ser lido no momento que você 
considerar mais adequado para os jovens que participam do encontro:  Mc 14,22-25 

B) Nosso espaço: Numa mesa, pedaços de pão e copos de suco, Bíblia, vela acesa, e, se 
possível, o Missal Romano. 

C) Nossa vida:  Fazer um debate, bem livre e espontâneo, dando aos adolescentes a 
oportunidade de expressar seus pensamentos e idéias. 

Iniciar perguntando: 
Vocês estão fazendo da Eucaristia o centro de suas vidas? 
Vocês sentem que estão preparados para viver o Sacramento da Eucaristia? Quem não está, 

está buscando o Sacramento da Confissão? 
Quem participa das missas aos domingos? 
Orientar os jovens que, para viver o Sacramento da Eucaristia é preciso confessar sempre que 

sentir necessidade. Se possível, marcar com o Pároco este momento para os jovens. 

3. PAPO CABEÇA  

Depois da leitura bíblica, motive e oriente os catequizandos para: 
Observar a despedida de Jesus. Sofreu ao extremo, como é típico nos momentos que 

antecedem uma execução. O lado humano de Jesus o levou a transpirar sangue. Os apóstolos se 
espalham entre a multidão. Fingem, mentem, calam-se. O medo toma conta de todos. Todo esse clima 
circunda o momento da despedida de Jesus. 

Identificar que Jesus, após consolar-se com o Pai, vai ao encontro do sacrifício de si mesmo. A 
vida, para tê-la em sua plenitude, é para ser doada até as últimas consequências.  

Compreender que este é o sentido da refeição final de Jesus: a Última Ceia é um recado muito 
importante: “Tomem, isto é meu corpo... isto é meu sangue”. Alimentar-se com esse “alimento de fé” 
nos faz participantes desse mistério da redenção que Deus tem em seu projeto. Ele determinou que a 
vida tem a última palavra e que a morte será vencida. Um desafio que só Ele mesmo pode enfrentar. 
Nossa participação nesse mistério da fé se realiza pelos gestos de comer o pão e beber do vinho 
consagrados, à espera daquele que está vindo sempre na vida humana, até o dia em que todos 
participarmos da vida definitiva com Ele. É este o sentido daquela aclamação que fazemos nas 
celebrações eucarísticas “Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!” Ou: “Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!"  

4. AGITA A GALERA 

Realize um momento de oração sob a forma de uma pequena ceia com pão e, se possível, suco 
da cor vermelha. Proceda da seguinte forma: 

Destaque que é apenas um momento de oração para ilustrar o que foi a ceia e não uma 
imitação da celebração eucarística. 

Dê a cada catequizando um pedaço de pão e, ao parti-lo, cada um pode realizar uma oração 
espontânea. 

Tome o momento solene, respeitoso, íntimo. 
Realize a partilha do pão em que um dá um pedaço de pão ao outro – como gesto de 

disposição de servir ao próximo. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 1322 a 1344, 1391 a 1394   
Na Missa se faz memória dos gestos de Jesus quando instituiu a Eucaristia. Isso acontece 

durante a Oração Eucarística. É a oração principal da Missa. Dentro dela temos a consagração, 
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momento em que o pão e o vinho se tornam o Corpo e Sangue de Cristo, repetindo as mesmas 
palavras de Jesus ao se despedir dos apóstolos e suportar o sacrifício na cruz. 

A cruz tem tudo a ver com esse gesto – A doação real e verdadeira de sua vida por todos os 
que comungam com a proposta do Reino de Deus. Era a última refeição de Jesus antes de sofrer, 
morrer e ressuscitar para a vida definitiva no Reino. É nessa ceia que Jesus passa a responsabilidade e 
o testamento para os apóstolos. 

Nossa participação nesse mistério da fé se realiza pelos gestos de comer o pão e beber do 
vinho consagrados, à espera daquele que está vindo sempre na vida humana, até o dia em que todos 
participarmos da vida definitiva com Ele. É este o sentido daquela aclamação que fazemos nas 
celebrações eucarísticas: “Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!” Ou: “Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!”  

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Continuando Agita a Galera: Ao repartir o pão, fazer uma oração, comprometendo-se a viver a 
Eucaristia. 

7. MÃO NA MASSA 

Motivar os catequizandos a dar uma oportunidade de alguém saciar sua fome. Procurar 
descobrir a melhor forma de realizar essa ação. Lembrar que essa oportunidade não será a única vez 
que pode fazê-la. Há muitas pessoas que necessitam de alimento. Muitas vezes, em vez de procurar, 
ela vêm ao nosso encontro e pedem. Ver as sugestões da turma. 
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10º TEMA: CONHECENDO A MINHA IGREJA (NOTAS DA IGREJA) 

Objetivo: 
Apresentar a Igreja em seus atributos, em sua identidade como Una, Santa, Católica e Apostólica. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O anúncio da Boa-nova se perpetuou pelos seguidores de Jesus que formaram uma 
comunidade chamada Igreja. Esta é a única Igreja de Cristo, sinal necessário da salvação para o 
mundo, que no Credo professa: “creio na Igreja uma, santa, católica e apostólica”. 

Cada um dos seus atributos – uma, santa, católica e apostólica – é essencial para reconhecer a 
Igreja e sua missão no mundo. 

A Igreja é uma porque Deus, da qual ela se origina, é Uno. Uma só fonte, o Pai; um só fundador, 
o Filho; uma só alma, o Espírito Santo. Essa unidade da Igreja é visível: na profissão de uma única fé 
recebida dos apóstolos; na celebração comum do culto, sobretudo dos sacramentos; na sucessão 
apostólica – os bispos; e, principalmente, a caridade, vínculo da perfeição.  

A Igreja é santa não por seus próprios méritos, mas porque Cristo a amou como sua esposa e 
por ela entregou-se na cruz com o fim de santifica-la, unindo-a a si como seu corpo e cumulando-a 
com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. A Igreja é plenamente santa em seu fundador, 
mas, em seus membros, peregrina a caminho da santidade definitiva. Ela carrega a marca do pecado, 
pois seus membros são pecadores e necessita de purificação. 

A Igreja é católica, isto é, universal, presente em todos os lugares nos quais os fiéis seguidores 
do Evangelho estejam em comunhão com o papa. O Evangelho “encarnado” nos diversos lugares dá 
origem às Igrejas locais – as dioceses, comunidades reunidas em torno de seus bispos. Cada diocese é 
a Igreja uma, santa, católica e apostólica. 

A Igreja é apostólica por ter sido fundada sobre os apóstolos; ela foi e continua sendo 
construída sobre o fundamento dos apóstolos, conserva e transmite as palavras dos apóstolos e 
continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, por meio dos bispos, seus sucessores, 
assistidos pelos presbíteros, em união com o papa. 

2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus: Mt 16, 13-18 
Jesus primeiro pergunta o que as pessoas diziam sobre Ele, e só depois pergunta o que os 

discípulos diziam. Fazendo assim, o que Jesus quer mostrar? Pense e reflita: Para você, quem é Jesus? 
Partilhar com o grupo. 

B) Nosso espaço: Preparar um altar com a Bíblia, vela, flores. Desenhar no chão com um giz 
uma estrada, colocando alguns tijolos, pedras, plantas, galhos e pedaços de madeira. 

C) Nossa vida: Pergunte o que cada catequizando conhece sobre a Igreja e converse sobre 
seus líderes e funções ( papa, bispo, pároco, vigário, fiéis). 

3. PAPO CABEÇA:  

Comece o encontro dizendo que Jesus convidava pessoas para formar o novo povo de Deus, e 
assim era formada a comunidade dos seguidores de Jesus. Nós somos esta comunidade hoje. Refletir: 

 Quem é Jesus para mim? 
 Como encaro minha relação com minha comunidade? 
 O que posso fazer para que esta relação seja melhor? 

4. AGITA A GALERA:  

Dinâmica da estrada 
Propor algumas perguntas aos catequizandos para relacionarem os atributos ou características 

da Igreja com a estrada: 
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 A estrada tem um ponto de partida? Qual é? (nomes das cidades). Ajude o grupo a 
compreender a origem da Igreja, que é Jesus (ponto de partida). Nós continuamos a comunidade de 
Jesus, caminhando na estrada que Ele começou. 

 A estrada tem um ponto de chegada? Qual é? (nomes das cidades). Ajude o grupo a 
compreender a unidade da Igreja; o ponto de chegada da Igreja é o Reino de Deus, ela é sinal do 
Reino. E um só é o caminho para o Reino, assim como é um só o caminho para o ponto de chegada da 
estrada construída. A Igreja é una porque um só é o nosso Deus, e para Ele caminhamos juntos. 

 A estrada é perfeita? O que ajuda e o que atrapalha a caminhada nesta estrada? 
(curvas, buracos...). Os catequizandos devem compreender a santidade da Igreja. Mostre que a Igreja é 
santa e promove a santidade porque leva ao Pai, e temos “sinais de trânsito” que nos ajudam nesta 
caminhada – a Palavra de Deus, os sacramentos. Assim como a estrada possui obstáculos, buracos, 
curvas perigosas, a Igreja é pecadora pela ação dos homens, que nem sempre obedecem aos “sinais”.  

 Quantos veículos podem transitar pela estrada? Lembrando as diversas frentes de 
serviço da Igreja, com suas pastorais e movimentos, ajude o grupo a compreender que a Igreja é 
católica, isto é, universal, com muitas maneiras para viver a fé. 

 Quem construiu a estrada? Fale sobre a Igreja ser apostólica, isto é, construída a partir 
dos apóstolos. Nós continuamos a construir e a manter a Igreja. 

 

5. MAIS UM POUQUINHO: 

CIC 811 - 815 - 825 – 857. 
Vídeo: Católicos, voltem para casa! 
(http://www.youtube.com/watch?v=OHZFFoLdJzE ) 
 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Jesus confiou a Pedro o cuidado da sua Igreja. Desde então, em todos os tempos, os seguidores 
de Jesus devem respeito ao sucessor de Pedro, o Papa. Rezemos pela nossa Igreja e por seus 
membros, dizendo: 

TODOS: Senhor Deus, olhai para a vossa Igreja. Concedei-lhe o dom da vossa paz, do vosso 
amor e do vosso socorro para que cresça na unidade. Enviai o vosso Espírito Santo sobre o nosso Papa 
e nossos bispos para que conduzam vosso povo, que somos  nós, com os mesmos sentimentos de 
vosso Filho Jesus. Ouvi, Senhor, esta nossa prece! Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Escolha uma pessoa de sua família e apresente o que aprendeu sobre a Igreja. Depois desta 
conversa, convide-a a rezar com você pedindo ao Espírito Santo a ajuda necessária para praticar as 
atitudes ensinadas por Jesus. 
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11º TEMA:  BÍBLIA, TRADIÇÃO E MAGISTÉRIO 

Objetivo: 
Apresentar a unidade entre esses três pontos da nossa Igreja que atuam para a salvação dos homens. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Desde o princípio, Deus fala com sua Igreja através da Bíblia e da Sagrada Tradição. Para 
garantir que sejam compreendidas por nós, Deus guia a autoridade de ensino da Igreja - o Magistério - 
para que esta possa interpretar perfeitamente a Bíblia e a Sagrada Tradição. Eis a dádiva da 
infalibilidade! Esses três elementos - a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Magistério - são todos necessários 
para que haja a estabilidade da Igreja e para garantir a segurança da doutrina.  

A Sagrada Tradição não deve ser confundida com a simples tradição humana, geralmente 
chamada de costume ou disciplina. Algumas vezes Jesus condenou os costumes ou disciplinas, mas 
somente quando estes contradiziam os Mandamentos de Deus (cf. Mc 7,8). Jesus nunca condenou a 
Sagrada Tradição e nem todas as tradições humanas.  

A Sagrada Tradição e a Bíblia não são diferentes, nem são revelações concorrentes. Na 
verdade, são dois modos de como a Igreja segue o Evangelho. Os ensinamentos apostólicos como a 
Santíssima Trindade, o batismo das crianças, a infalibilidade da Bíblia, o purgatório e a virgindade 
perpétua de Maria têm sido, de forma muito clara, demonstradas pela Sagrada Tradição, ainda que 
estejam implicitamente presentes (e não em contradição) na Bíblia. A própria Bíblia nos remete à 
Tradição, tanto na forma oral quanto escrita (cf. 2Ts 2,15; 1Cor 11,2).  

Como dissemos, a Sagrada Tradição não deve ser confundida com os costumes e as disciplinas, 
como o rosário, o celibato sacerdotal e a proibição de comer carne nas sextas-feiras da Quaresma; tais 
costumes são bons e úteis, mas não doutrinas. A Sagrada Tradição preserva as doutrinas pregadas por 
Jesus primeiro aos seus Apóstolos e, mais tarde, repassadas aos sucessores dos Apóstolos, isto é, aos 
bispos.  

Juntos, o papa e os bispos compõem a autoridade de ensino da Igreja, que é chamada de 
"Magistério" (do latim Magisterium que significa Mestre). O Magistério, guiado e protegido contra o 
erro pelo Espírito Santo, nos dá a certeza da doutrina. A Igreja defende e proclama a mensagem da 
Bíblia fiel e precisamente. Trata-se de uma tarefa da Igreja, autorizada por Deus.  

Fica, portanto, claro que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão 
de tal maneira entrelaçados e unidos, que um não tem consciência sem os outros, e que juntos, cada 
qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das 
almas. (DV, 10). 

Neste mesmo número, citado no parágrafo anterior da DV, fica bem claro que o ofício de 
interpretar autenticamente a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura foi confiado por Jesus Cristo ao 
Magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em seu mesmo nome,  não estando o Magistério 
acima da palavra de Deus, mas a seu serviço e guiado pelo Espírito Santo com o fim de conservar 
intacto o “depósito da fé”.  

Todos nós, que fazemos parte desta Igreja, não devemos medir esforços para criar estes laços 
de união e caridade como sinal autêntico de verdadeiros discípulos de Cristo e membros de sua Igreja. 
Que sejamos luz do mundo e sal da terra para que todos aqueles que olhem para nós digam o mesmo 
que diziam aos primeiros cristãos: ”  vejam como eles se amam”. 

 
 

2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus:  Jo 17, 21-23 
 

B) Nosso espaço: Montar um altar com a bíblia, vela e flores. Providenciar um rolo de 
barbante e se possível um banquinho com três pernas. 
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C) Nossa vida: Refletir com os catequizandos sobre o que sabem sobre a Bíblia, Tradição e 
Magistério. 

3. PAPO CABEÇA 

Para melhor entender sobre a Bíblia, a Tradição e o Magistério, imaginemos um banquinho de 
três pernas:  

 Primeira perna: a Bíblia 
 Segunda perna: a Tradição 
 Terceira perna: o Magistério 

Se faltar uma perna o banquinho fica cambeta. Assim também, para termos uma fé equilibrada 
precisamos estar atentos à Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, que estão 
de tal maneira entrelaçados e unidos, que um não tem consciência sem os outros. 

4. AGITA A GALERA  

Dinâmica do barbante 
Aprendemos que ao fazer parte da Igreja, não devemos medir esforços para criar  laços de 

união e caridade como sinal autêntico de verdadeiros discípulos de Cristo e membros de sua Igreja. 
Propor a dinâmica do barbante da seguinte forma: 
 Formar um círculo com todos os catequizandos; 
 O catequista joga o barbante para alguém do grupo falando da importância de criar laços 

para sermos Igreja e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo (união, caridade, fraternidade, 
solidariedade, partilha...) 

 Cada um vai jogando o barbante e falando alguma coisa ; 
 Depois da rede pronta, estimular a reflexão sobre a dinâmica. 

5. MAIS UM POUQUINHO  

CIC  75-83 - 101-141  -  85-87 - 888-892 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Encerrar o encontro fazendo uma visita à Capela do Santíssimo. 

7. MÃO NA MASSA 

Propor aos catequizandos que, a partir do encontro de hoje, assumam o compromisso de 
assumirem pessoal e comunitariamente a adesão à Igreja de Jesus Cristo. 
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12º TEMA: A MISSÃO DO PAI 

Objetivo: 
Compreender que a vida missionária que chega a cada um de nós brota do coração de Deus Pai. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Tema: A Missão da Trindade 
 
A Santíssima Trindade é um mistério de um só Deus em três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.  
Pai que é Deus, que é Amor: somente o Pai que ama respeita a liberdade de seu filho. 
Filho que é Jesus Cristo: é o Deus visível que se fez homem, nascendo da Virgem Maria para 

cumprir a vontade de Deus de libertar os homens do pecado. 
Jesus é Deus e as principais provas são: 
a) O próprio Jesus diz-se Deus (Jo 10, 30 / 14, 7 e Lc 22, 67-70) . 
b) Os milagres eram feitos pelo próprio Jesus, e não por meio de Jesus. 
Espírito Santo que é o Amor do Pai e do Filho que nos é comunicado e transmitido. Segundo o 

CREDO, Jesus foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Maria foi então 
convidada a conceber Jesus e a concepção de Jesus foi obra do poder do Divino Espírito Santo: "O 
Espírito virá sobre Ti..." A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho, ou 
seja, toda a vida de Jesus manifesta a vontade do Pai que por sua vez é manifestada pelo Espírito 
Santo. 

Um fato dos Evangelhos é que os Apóstolos estavam com muito medo após a morte de Jesus. 
Foi à descida do Espírito Santo sobre eles que os transformou radicalmente e deu coragem para que 
saíssem anunciando o Evangelho. O mesmo Espírito Santo que deu forças aos apóstolos e mártires é 
recebido no sacramento da Crisma, e aí está a importância deste sacramento no fortalecimento da Fé 
e na profissão do Cristianismo de cada um. 

O Pai não tem uma missão específica só quer realmente a nossa conversão, mas para isso ele 
nos manda o seu Filho que deixa o Espírito Santo por AMOR a cada um de nós. 

 
O Dogma da Santíssima Trindade 
A Trindade é Una; não professamos três deuses, mas um só Deus em três Pessoas. Cada uma 

das três Pessoas é a substância, a essência ou a natureza divina, As pessoas divinas são distintas entre 
si pela sua relação de origem: o Pai gera; o Filho é gerado; o Espírito Santo é quem procede. Ou seja, 
ao Pai atribui-se a criação ao Filho atribui-se a Redenção e ao Espírito Santo atribui-se a Santificação. 

Resumindo, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só 
Deus pode nos dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. 

Pela graça do Batismo "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" somos chamados a 
compartilhar da vida da Santíssima Trindade, aqui na Terra na obscuridade de nossa fé e para além da 
morte, na luz eterna. Pela Confirmação ou Crisma, como o próprio nome diz, somos chamados a 
confirmar essa fé ora recebida para que, além de vivermos segundo a Palavra de Deus, darmos 
testemunho dela e levá-la por toda à parte. 

2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus: Jo 17, 20-26; Jo 4, 34; Ef 1,9-10 Hb 10, 5-10 
B) Nosso espaço: Preparar um altar com a Bíblia, vela, flores. 
C) Nossa vida:  Orientações do Papo Cabeça 

3. PAPO CABEÇA 

Inicie o encontro mostrando que a ação missionária pertence, primeiramente, a Deus Pai, que 
em seu desígnio enviou-nos seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para levar-nos, por meio da 
salvação, a condição de sermos seus filhos adotivos e participantes da vida divina. Nós somos também, 
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mediante a missão da Igreja, enviados para cumprir esta missão anunciadora. Portanto não agimos em 
causa própria, toda ação missionária se volta a Deus, gerando nesta ação, a comunhão dos filhos com 
o Pai. A razão pela qual Jesus veio ao mundo e que deve estar sempre presente na vida do missionário, 
da missionária como realizadores do projeto do Pai. 

 O que significa missão para você? Como Jesus viveu a própria missão? 
 Você conhece histórias de missionários e missionárias? 
 Você se sente chamado para realizar uma missão? 
A missão, antes de ser uma tarefa a realizar, é a vida a ser vivida. Por isso somo todos 

missionários. A missão não nasce simplesmente da iniciativa pessoal. É, antes de tudo, a ação do 
Espírito Santo que escolhe e envia pessoas para proclamar o Evangelho. 

4. AGITA A GALERA 

Vamos prestar atenção nesta história: O palestrante 

Um homem que havia dedicado toda a sua vida a serviço dos pobres foi convidado a dar uma 
palestra em uma prestigiosa universidade. O tema da conferência era o “Amor de Deus aos seres 
humanos”, O salão estava cheio, Centenas de pessoas haviam ido para escutar o palestrante. Sua fala 
durou uma hora. A terminar, enquanto todos saíam, um dos que estavam no local disse a seu amigo 
ao lado: 

 Este homem não disse nada de novo. Pensava que iria dizer alguma novidade, mas disse o 
que sempre se diz sobre esse tema. Até eu poderia ter dado essa palestra e dizer exatamente o 
mesmo que ele disse. 

E o amigo que o acompanhava parou e disse: 

 Não duvido que você mesmo poderia ter dado essa palestra com as mesmas palavras que 
ele. O que eu duvido é que você viva essas palavras como ele vive. A novidade não está nas palavras 
conhecidas que você ouviu, mas sim de quem as pronunciou. Alguém que vive e coloca em prática de 
verdade. Aí está a novidade. Poucos são os que praticam o que dizem acreditar. 

O amigo não disse mais nada. Não haveria dúvida de que ele seria alguém que acredita, mas 
não um praticante. 

 
Refletir a história sobre a nossa vida missionária. 

5. MAIS UM POUQUINHO  

CIC 50, 53, 606, 456-460, 1066, 1996 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Assumir a missão nem sempre é tarefa fácil. Peçamos que Deus nos ajude sempre. 
TODOS: Senhor, que o meu coração seja terra boa para a tua Palavra ser semeada todo dia em 

minha vida e produzir frutos da justiça, da paz, do amor e da fraternidade. E que eu possa realizar 
verdadeiramente a minha missão. Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Depois do que você ouviu sobre a missão, procure assumir um compromisso para a vida. 
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13º TEMA: A MISSÃO DO FILHO 

Objetivo: 
Identificar e acolher a missão de Cristo que chega a sua vida. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossa salvação deriva da iniciativa de 
amor de Deus para conosco, pois “foi Ele quem nos amou e enviou seu filho...”  

Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Por sua obediência de amor ao Pai, “até a 
morte de cruz”. Jesus realizou sua missão expiadora do Servo Sofredor que “justificará a muitos e 
levará sobre si as suas transgressões”.  

Jesus nos revelou que Deus é Pai, é nosso Pai. Esta é uma das mais originais afirmações de 
Jesus. Ele disse quem é nosso Deus, um Deus de amor, realizando assim sua missão. 

Jesus confia aos discípulos a missão de dar continuidade aos seus ensinamentos: o Evangelho 
deveria alcançar todo o mundo. Aqueles homens haviam convivido com o Mestre, conheciam sua 
proposta e estavam prontos para o anúncio do Reino: a eles coube a missão de testemunhar a 
ressurreição do Senhor. 

A boa nova do Reino de Deus chega assim até nós, que devemos seguir com a missão recebida 
pelos discípulos. Esta missão é fruto da experiência pessoal de Deus. Quem se deixa tocar e convencer 
pela mensagem da boa nova de Cristo não permanece indiferente. Torna-se um enviado do Senhor, e 
dará testemunho de Jesus com sua vida. Por isso, quem crer e for batizado, será salvo.  

Jesus permanece vivo no meio dos seus seguidores. Ele agia por meio dos apóstolos, e suas 
palavras e sinais tornavam-se realidade. 

A nossa comunicação com Deus acontece por meio de Jesus. Para chegar a Deus é necessário 
seguir os passos de Jesus, repetir seus gestos e atitudes, estar ao lado dos que procuram justiça. Este é 
o caminho de Jesus Cristo para o Pai. 

A relação entre Jesus e o Pai deve ser imitada em nossas relações com nossos semelhantes, 
sobretudo com nossos catequizandos.  

2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus: Jo 3,16-17 / Jo 14, 7-11 
O capítulo 3 relata a finalidade da missão de Jesus e o capítulo 14 relata Jesus mostrando o 

rosto do Pai.  
Estas duas leituras devem ser meditadas ao longo do encontro: uma para o início do encontro 

e a outra para o momento de oração. 
B) Nosso espaço: Prepare um altar com vela, bíblia, flores, uma folha de papel em branco, 

uma figura de alguém desconhecido e um quadro de Jesus. 
C) Nossa vida: Refletir com os catequizandos: 

 Sinto-me chamado por Jesus para realizar uma missão? 
 O que significa ser presença de Deus no mundo? 
 Sou presença de Deus entre as pessoas à minha volta? 
 A ordem de Jesus aos discípulos é bem clara: “Ide pelo mundo”. É uma missão 

pessoal e intransferível que Ele dá a cada um. Você entende que esta ordem chega 
até nós, hoje? 

3. PAPO CABEÇA 

Inicie o encontro comentando que os acontecimentos da vida e as pessoas mostram Deus para 
nós. Mesmo assim, Deus quis se tornar bem conhecido por nós e encontrou uma maneira de 
comunicar-se conosco. Jesus, Filho de Deus, fala-nos dele. Jesus nos revela o Pai (Jo 14, 7-11). 
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Reflita com os catequizandos as perguntas acima, deixando que cada catequizando expresse 
seu entendimento e seu sentimento. Peça que escolham um versículo da leitura bíblica para guardar 
para a vida. 

Muitas pessoas tentam encontrar, descobrir e explicar quem é Deus de muitas formas, mas nós 
cristãos buscamos mais. Para nós, a missão de Jesus foi de revelar Deus como Pai e é por Ele que 
conhecemos melhor nosso Deus e somos presença Dele para aqueles que estão à nossa volta. 

4. AGITA A GALERA 

Pergunte aos catequizandos para que servem as fotos. Ajude-os a compreender que elas 
lembram momentos e pessoas importantes para nós, para as pessoas. 

Mostre ao grupo a folha de papel em branco, apresentando-a como sendo a foto de alguém. 
Fale o nome da pessoa que está nesta foto e dê algumas informações sobre ela (uma pessoa 
desconhecida do grupo). Conduza de uma maneira em que os catequizandos tenham dificuldades em 
conhecer a pessoa da foto. 

Mostre, em seguida, a figura de uma pessoa desconhecida do grupo e pergunte se sabem 
quem é. O grupo deve perceber que é mais fácil conhecer alguém quando sabemos como é o seu 
rosto. 

Comente que Deus sempre procura um jeito para se comunicar com as pessoas. E se olharmos 
o mundo com os olhos da fé poderemos entender os recados de Deus. Porém, Deus quis mostrar de 
maneira clara seu rosto e sua vontade: entrou na história e se fez gente em Jesus. Este foi o jeito de 
Deus se revelar a nós. A missão de Jesus foi revelar quem é Deus e nos mostrar que Ele é Pai (mostre a 
figura de Jesus). 

Esta também é a nossa missão: mostrar às pessoas que nos rodeiam o grande amor de Deus 
por nós, como nosso Pai. 

5. MAIS UM POUQUINHO  

CIC  50,  440, 518, 606-607, 613, 616, 727, 1067 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Peçamos a graça e a coragem para realizar a missão que Jesus nos deixou. 
TODOS: Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nos mostraste que Deus é nosso Pai. Como 

filhos, queremos retribuir o seu amor por nós. Ensina-nos a descobrir o rosto de Deus nas pessoas à 
nossa volta. 

Fica conosco, Jesus, acompanha-nos sempre, em todos os caminhos. Fica conosco para 
construirmos contigo um mundo novo. Queremos ser teus alegres discípulos para que todos, em todos 
os lugares do mundo, te conheçam e te amem. Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Converse com sua família sobre o que aprendeu neste encontro. Depois, incentive-a a 
assumirem juntos uma atitude como compromisso de continuar a missão de Jesus. 
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14º TEMA: A MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO 

Objetivo: 
Compreender que a Pessoa do Espírito Santo comunica Cristo à humanidade. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O Espírito Santo – que é Deus com o Pai e o Filho – é o santificador, o vivificador, dom do Pai, 
distribuidor dos dons e frutos divinos. É verdade, vida, amor, unidade e liberdade. É o selo, a aliança 
que dá existência à Igreja, é o proclamador da realeza do Senhor, a realização da promessa do Pai e de 
Jesus. Ele guia a Igreja para que ela possa ser sinal de salvação. 

Quando voltou para o Pai, Jesus Cristo deixou-nos o importante compromisso de continuar sua 
missão e anunciar a Boa-nova a todas as pessoas. O texto dos Atos dos Apóstolos (At 2, 1-13) mostra 
que   não estamos desamparados para viver este compromisso. Jesus nos deixou o Espírito Santo, que 
nos revela a presença de Deus em nossas vidas. É por meio do Espírito Santo que podemos nos manter 
próximos de Deus, vivendo conforme os ensinamentos de Jesus e testemunhando seu amor à todas as 
criaturas. 

O Espírito Santo nos oferece suporte para que, com fé, possamos alcançar diferentes pessoas 
com nossas atitudes de testemunho de fé, mostrando-lhes a razão o nosso vier: o seguimento de Jesus 
Cristo. 

A Igreja nasce e recebe a missão de anunciar o Reino de Deus e estabelecê-lo entre todos os 
povos. Essa missão da Igreja tem início depois de Pentecostes. 

O Espírito Santo, derramado por Cristo, constrói, anima e santifica a Igreja, que é o sacramento 
(sinal) da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. 

2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus: Jo 14 15-26; Jo 15,26; At 2, 1-13 
Escolher o melhor momento para as leituras bíblicas. 
B) Nosso espaço: Monte o altar com a Bíblia, vela, flores; providencie um copo descartável 

e um canudinho plástico para cada catequizando, água e detergente líquido.  
C) Nossa vida: Para pensar: 

 Como o Espírito Santo tem me ajudado a ser testemunha do amor e da misericórdia 
de Deus? 

 Como reconheço a ação do Espírito Santo em minha comunidade? 

3. PAPO CABEÇA 

Inicie o encontro relembrando o encontro anterior, questionando: 
 O que vocês se lembram do encontro anterior? O que mais lhes chamou a atenção? 
 Comente que Jesus deu uma missão aos seus seguidores, mas cuidou para que 

tivéssemos condições de realizar nossa missão. 
 Vamos descobrir como o Espírito Santo age nas comunidades. 
 Explorar as palavras: Pentecostes, Espírito Santo, Santíssima Trindade. 
 Ajude o grupo a compreender que os seguidores de Jesus recebem os dons do Espírito 

Santo para anunciar a Boa-nova ao mundo. (faça a relação com o Sacramento da 
Crisma). 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica do canudinho 
Cada participante recebe um copo com água e detergente e um canudinho, e começa a fazer 

bolhas de sabão, observando o que precisa fazer para produzir bolhas e como são as bolhas. 
Diga que assim o Espírito Santo precisa de cada um de nós para se manifestar no mundo (assim 

como o ar que faz as bolhas de sabão vem dos nossos pulmões); o Espírito Santo precisa de um 
“instrumento” pelo qual irá se manifestar, que é a comunidade (assim como o ar precisa passar pelo 
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canudinho para formar as bolhas de sabão); se soubermos ser Igreja de verdade, trabalhando na 
unidade pelo Reino, ação do Espirito Santo fica mais forte e mais visível no mundo (assim como se 
soubermos dosar o sopro, nem muito forte, nem muito fraco, as bolhas serão mais perfeitas). Se 
conseguirmos formar as bolhas de sabão, todo o trabalho terá valido a pena; se não formarmos as 
bolhas, a preparação, o sopro, tudo terá sido em vão. As bolhas são bonitas, tornam-se coloridas sob a 
luz, mas são também muito frágeis. E assim também são as experiências do Reino de Deus. Por isso, é 
preciso sempre fazer outras mais. 

5. MAIS UM POUQUINHO  

CIC 244, 683-690, 728, 737, 1108 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

O Espírito Santo sempre nos ajuda a anunciar a Boa-nova a todas as pessoas. Agradecidos, 
rezemos: 

TODOS:  Espírito Santo, nós agradecemos por sempre estar ao nosso lado e nos dar a força e a 
coragem necessárias para anunciar Jesus e praticar o que Ele ensinou. Por tudo o que faz por nós, por 
sua companhia, obrigado! 

Que a tua força nos faça anunciadores fiéis de Jesus! Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Converse com sua família sobre o que entenderam sobre o Espírito Santo e sua ação no 
mundo. 

Depois, incentive-os a assumirem juntos uma atitude como compromisso de ajudar a tornar o 
nome de Jesus conhecido por todos, sendo suas testemunhas. 
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15º TEMA: A SALVAÇÃO DE DEUS, A LEI E A GRAÇA 

Objetivo: 
Compreender que a vida cristã é pautada pela a graça da nova lei em Cristo que nutre a caridade e 

fraternidade em nós. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A SALVAÇÃO DE DEUS: A LEI E A GRAÇA  
Chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de 

Deus. O socorro divino lhe é dado, em Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o sustenta: 
Trabalhai para vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem, segundo a sua vontade, 

realiza em vós o querer e o fazer. (Fl 2,12-13).  
Todas as Alianças realizadas no AT foram como etapas na caminhada para a Nova Aliança. 

Diríamos que o NT não apenas “completa”, mas “realiza” toda a Promessa de Deus e a esperança dos 
homens em termos de Salvação. 

A Nova Aliança no NT é a sua realização. Ela é tão superior à antiga quanto Cristo é superior a 
todos aqueles que o anunciaram. Jesus não apenas anunciou a salvação. Ele é a salvação. 

A Nova Lei é denominada também a lei do amor porque leva a agir pelo amor infundido pelo 
Espírito Santo e não pelo temor; uma lei de graça, por conferir a força da graça para agir por meio da 
fé e dos sacramentos; uma lei de liberdade, pois nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da 
antiga Lei, nos inclina a agir espontaneamente sob o impulso da caridade e, enfim, nos faz passar do 
estado de servo, ‘que não sabe o que seu senhor faz’, para o de amigo de Cristo, ‘porque tudo o que 
eu ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer, ou ainda par ao de filho-herdeiro”. 

Pode-se dizer que o AT tem sua base na justiça, isto é, na lei, na retribuição imediata ou 
castigo. Por sua vez o NT apresenta uma proposta que vai mais longe – em vez de obrigação e ameaça 
de castigo, é a graça do Espirito Santo que indica, inspira as ações, tendo Jesus como modelo. 

A Nova Lei não é uma ruptura com a antiga Lei, mas seu aperfeiçoamento. A cobrança, a 
pressão vida de fora é substituída pela adesão da vida no Espírito Santo, que é cultivada a partir da fé 
em Cristo e praticada com fé, esperança e caridade. 

2. CAMINHOS...  

A) Palavra de Deus: Mt 5, 1-12; Jo 15, 12-17 
B) Nosso espaço:  

 Junto do altar providencie algumas figuras relacionadas com amor: uma mão 
estendida, gestos de abraço, acolhida, ajuda, apoio... 

 Coloque dois cartazes com as frases: “Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns 
aos outros” . (Jo 13, 34a)  /  “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se 
vos amardes uns aos outros”.  (Jo 13,35) 

C) Nossa vida:  
Refletir com o grupo: 
 Quais as atitudes e gestos que realizam porque é norma. 
 Quais as atitudes que realizam porque consideram importante. 
 Quais as atitudes que realizam por amor na convivência em grupo, familiar, escolar. 

3. PAPO CABEÇA 

Inicie o encontro questionando: 
 De que o trem precisa para andar? 
 De que o carro precisa para andar? 

Com certeza responderão que o trem precisa de trilho e o carro de pista, estrada. A partir 
deste exemplo, mostrar que, do mesmo jeito, a gente precisa de trilhos ou de pistas para viver. Nós 
chamamos de LEI estas pistas de que necessitamos. 



Diocese de São José dos Campos – Animação Bíblico-Catequética 
Projeto Alicerce – Catequese com Adolescentes – Etapa II – Módulo I 

 

49 

 O que é uma LEI? Para que serve a lei? 
Existem regras que nos são cobradas desde a infância e, a partir delas surgem os hábitos que 

serão vividos pelas pessoas durante toda a sua vida em sociedade. 
Esclareça o conceito de amor, segundo o Evangelho, que significa querer bem a alguém e a 

querer o bem de alguém. 
 

4. AGITA A GALERA 

Após a leitura bíblica, solicite para que conversem em duplas para perceberem as atitudes que 
realizam porque é norma, porque é importante e aquelas que são realizadas por amor. Depois peça 
que partilhem as reflexões. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC  1950, 1955, 1962, 1965-1974 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Em silêncio, vamos agradecer a Jesus que nos inspira a viver no amor e nos fortalece em nossas 
fraquezas e limitações humanas, nos incentiva a transformar uma pequena disposição de vontade em 
gestos importantes de amor ao próximo. 

7. MÃO NA MASSA 

Incentivar os catequizandos a assumirem um compromisso em relação a Deus e outro em 
relação ao próximo, considerando o que Deus nos pede nos mandamentos. 
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16º TEMA:  O PECADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A PESSOA HUMANA  

Objetivo: 
Levar o crismando a refletir a realidade do pecado presente no ser humano, uma realidade que está 

perdendo suas referências em meio ao mundo secularizado. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Trazer para este encontro a definição de pecado dentro do relacionamento e respeito que 
temos de ter para com Deus, com o próximo e consigo; sua gravidade (mortal e venial), as 
diversidades maneiras de pecar contra o amor do Deus, bem como a visão de pecado pessoal e social. 
Desta forma, fazer o trabalho de recuperar o senso de pecado entre os crismandos em face de um 
mundo secularizado que tende ignorar esta realidade, pois anseia distanciar-se de Deus, perdendo 
suas referências com o Criador. 

A definição do pecado: O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta; é 
uma falta ao amor verdadeiro, para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso 
a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana.Foi definido como “uma 
palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna”.  

O pecado é ofensa a Deus; “Pequei contra Ti, contra Ti somente; pratiquei o que é mal a teus 
olhos”(Sl 51,6). 

O pecado é amor a si mesmo, até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o 
pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação.  

O sacrifício de Cristo na cruz se torna secretamente a fonte donde brotará inesgotavelmente o 
perdão dos nossos pecados. 

A diversidade dos pecados: a variedade de pecados é grande. As Escrituras nos oferecem várias 
listas. A Carta aos gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito; “As obras da carne são 
manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, 
discórdia, divisões , invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu 
vos previno, como já preveni: os que praticam tais coisas não herdarão o Reino de Deus” ( Gl 5,19-21). 

A gravidade do pecado: pecado mortal e venial: O pecado mortal destrói a caridade no coração 
do homem por uma infração grave da lei de Deus; desvia a pessoa de Deus, que é seu fim último e sua 
bem-aventurança, preferindo um bem inferior.  

O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O pecado venial deliberado 
e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer um pecado mortal. O pecado 
venial não quebra a amizade divina, a aliança com Deus; não priva da Graça Santificante. 

O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade(amor) exige uma nova 
iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no 
Sacramento da Reconciliação. O pecado mortal traz um rompimento na aliança com Deus. A pessoa 
fica privada da Graça Santificante.  

Observação: Para que um pecado seja mortal requerem-se três condições ao mesmo tempo: “É 
pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, e que é cometido com plena 
consciência e deliberadamente.”  

A matéria grave é precisada pelos Dez Mandamentos segundo a resposta de Jesus ao jovem 
rico : “Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes 
ninguém (não prejudicar), honra teu pai e tua mãe. 

A gravidade do pecado é maior ou menor; um assassinato é mais grave que um roubo. A 
qualidade das pessoas lesadas entra também em consideração. A violência exercida contra os pais é 
mais grave que a um estranho. 

O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. A ignorância afetada 
(descaso com a Lei de Deus) e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter 
voluntário do pecado. Perturbações psicológicas e pressões exteriores, ignorância involuntária podem 
diminuir ou até desculpar uma falta grave (ex. doentes mentais).  
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Proliferação do pecado: o pecado cria uma propensão ao pecado; gera o vício pela repetição 
dos mesmos atos. O pecado tende a reproduzir-se mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. 
( a pessoa traz em si o senso moral inscrito por Deus em sua consciência). 

Pecados Capitais:  
São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios: são orgulho, avareza, a 

inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou acídia.  
O pecado é um ato pessoal. Além disso temos responsabilidade nos pecados cometidos por 

outros quando nele cooperamos:  
- participando nele direta e voluntariamente; 
- mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados; 
- não os revelando ou impedindo, quando a isso somos obrigados. 
- protegendo os que fazem o mal.  
Pecado social: O pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a 

concupiscência (tendência ao mal), a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e 
instituições contrária à bondade divina. Os pecados pessoais geram “estruturas de pecados” na 
sociedade, induzindo suas vítimas a cometer, por sua vez o mal. (leis a favor do aborto, eutanásia, falsa 
medidas na educação, etc..)  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Lc 18, 18-30 – Mt 15, 19-20 – Tg 1, 12-18 Deus nos ilumina com sua 
Palavra. Antes de preparar o encontro leia atentamente os textos bíblicos. Leia e partilhe com seu 
grupo no momento adequado.  

B) Nosso espaço: Mesa com flores, Bíblia, vela, imagens de Jesus e Nossa Senhora. Figuras 
ou recortes de revistas e jornais com pessoas em situações de pecado.  

C) Nossa vida:  
Iniciar uma conversa com o grupo sobre os tipos de pecados que eles têm 
conhecimento... 

a. Porquê aconteceram?  
b. Quais os motivos? 
c. Falar sobre os estragos nas vidas das famílias e das vítimas ..  
d. O que podemos fazer para evitar os pecados em nossa vida?  

3. PAPO CABEÇA...  

Depois da leitura dos trechos da Bíblia, pedir que pensem no que Deus quer nos ensinar com a 
sua Palavra. 

Deixar que falem sobre os ensinamentos de Jesus.  
Conscientizar que a Palavra de Deus nos ilumina e nos mostra o Caminho da Paz, do Amor e da 

Felicidade. 
Seguir esses ensinamentos é estar em Paz com Deus e com os irmãos.  

4. AGITA A GALERA... 

Dinâmicas (Sugestões):  

a) Copo com água 

Material: Água, água sanitária e iodo (Vende nas drogarias). 
Desenvolvimento: Mostre o copo com água (meio copo) e fale que ali somos nós quando 

estamos em comunhão com Deus! Com a Graça de Deus no nosso coração. Estamos limpos! 
Misture o iodo com a água e diga: - Quando nos afastamos de Deus e ficamos cheios de pecado 

(a água ficará escura). Tudo em nós e em nossa volta fica errado, ruim. O mal acontece. 
Pegue um pouco de água sanitária e derrame sobre o recipiente com iodo ( que estará escuro) 

e depois de derramar o liquido voltará a ficar transparente como água!  
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Ensinamento: Deus pode nos purificar novamente, restituindo a sua Graça em nós pelo 
Sacramento da Reconciliação ou Confissão.  

b) – O pecado nos distancia de Deus  
Pedir para um crismando representar a pessoa de Deus. 
Outro crismando se colocar junto do primeiro que representa Deus. 
Em seguida outros representando o pecado vão se colocando entre o primeiro e “Deus”.  
A cada crismando (representando pecados) que for se colocando entre a pessoa e “Deus”, 

maior vai ser o afastamento.  
Ensinamento: Quanto mais pecamos mais longe de Deus vamos ficando.  

5. MAIS UM POUQUINHO 

Contar a Parábola do filho pródigo. (O filho se afasta do pai e se perde pelo mundo, até 
resolver voltar e pedir perdão).  

O Pecado na Vida do Ser Humano (Tg 1, 12-18; Mt 15, 19-20) 

CIC 1849-1850, 1852, 1854, 1868-1869, 2094 

6. SENTINELAS DA MANHÃ ...  

Musica para reflexão sobre a Parábola – Esse pranto em minhas mãos  

Muito alegre eu te pedi o que era meu... 
parti, num sonho tão normal.  
Dissipei meus bens e o coração também, no fim meu mundo era irreal. 
Confiei no teu amor e voltei, sim aqui é meu lugar... 
Eu gastei teus bens ó pai e te dou este pranto em minhas mãos. 
Mil amigos conheci disseram adeus... caiu, a solidão em mim. 
Um patrão cruel levou-me a refletir meu pai, não trata um servo assim. 
 
Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço 
o mal que eu fiz.Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. 
Voltei a vida, sou feliz. 
Confiei no teu amor e voltei, sim aqui é meu lugar, 
eu gastei teus bens ó pai e te dou este pranto em minhas mãos.  

7. MÃO NA MASSA... 

Pensar em todas as situações pessoais de pecado. Pedir a Deus a graça do arrependimento. 
Buscar a reconciliação através do Sacramento da Confissão. 
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17º TEMA:  CONVERSÃO E VIDA NOVA 

Objetivo: 
Conscientizar o crismando que Jesus chama a cada um a caminhar por uma vida nova. 

1. QUEBRANDO A CUCA....  

a) - Mostrar que a conversão leva a pessoa a seguir em sua vida por outro caminho. Uma 
atitude que nasce do chamado de Jesus e que gera o compromisso do arrependimento e renúncia do 
pecado para buscar com todo empenho uma vida nova, cuja fonte é o próprio Jesus. “A vida nova em 
Cristo é participação na vida de amor do Deus Uno e Trino.” Portanto, os que estavam dispersos no 
caminho do pecado, passam a andar no caminho que é o próprio Cristo Redentor se encontrando com 
o amor misericordioso de Deus. 

A Fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, é fundamental para a nossa conversão! A 
adesão a Jesus Cristo abre o nosso coração à Graça de Deus, e transforma a nossa vida.  

“Jesus ofereceu livremente a sua vida em sacrifício expiatório, ou seja, reparou as nossas 
culpas com a obediência plena do seu amor até a morte. Esse “amor até o fim” (Jo 13,1) do Filho de 
Deus reconcilia o Pai com toda a humanidade. O sacrifício pascal de Cristo resgata, pois, os homens de 
modo único, perfeito e definitivo, e lhes abre a comunhão com Deus”.(CIC 613-617 – 622-623)  

A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados 
e comunicar-nos “a justiça de Deus pela Fé em Jesus Cristo” (Rm 3,22) – CIC 1987.  

 
b) – A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão que opera a justificação segundo 

o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho: “Arrependei-vos (convertei-vos), porque está próximo o 
Reino dos Céus” (Mt 4,17).  

Sob a ação da Graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o 
perdão e a justiça do alto. “A justificação alcança a remissão dos pecados, a santificação e a renovação 
do homem interior”  - (CIC  1989).  

A justificação e a graça santificante apartam o homem do pecado que contradiz o Amor de 
Deus, e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus que 
oferece o perdão. Reconcilia o homem com Deus. Liberta-o da escravidão do pecado e o cura. (CIC 
1990). 

c) – Com a Fé em Jesus Cristo, deixando-nos guiar e santificar pela Graça de Deus, somos 
capazes de reconhecer os nossos pecados e nos arrepender. Deus sempre nos perdoa e renova a 
nossa vida.  

Assim começamos verdadeiramente uma VIDA NOVA.  
d) – VIDA NOVA  é quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Seguimos sua 

Palavra e seus Mandamentos que são caminhos para a nossa felicidade. 
Por isso a importância de ler e ouvir a Palavra de Deus, conhecer seus caminhos, participar dos 

Sacramentos. Viver uma vida em comunhão com Deus e com os irmãos. Desenvolver em nós um 
caminho de santidade de vida, conforme a Palavra de Deus: “ A exemplo da santidade daquele que vos 
chamou sede vós também santos em todas as suas ações, pois está escrito:  Sede santos, porque eu 
sou santo” ( I Pedro 1, 15-16). 

 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus:  
 Efésios 5, 8-11  - Proceder dos filhos de Deus. 
 Filipenses 1, 9-11 – Tornar-se puro diante de Deus  

B) Nosso espaço: mesa, flores, imagens de Jesus e Nossa Senhora, vela, figuras ou fotos de 
pessoas em momentos de alegria, oração, grupos, missas, obras de caridade e ajuda ao próximo.  
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C) Nossa vida:  iniciar uma conversa sobre vivências fora da Graça de Deus.. 
 Vocês conhecem casos de pessoas que praticam o mal e prejudicam pessoas?  
 O que essas pessoas precisam fazer pra mudar de vida? 
 E você? Procura sempre saber qual é a vontade de Deus na sua vida? 
 Você evita todo tipo de mal e pratica sempre o bem? 
 Sua vida é agradável a Deus?  
 O que precisamos fazer quando erramos e nos afastamos de Deus? (arrepender-se, 

confessar). 

3. PAPO CABEÇA... 

Bíblia: Gálatas 5, 22-25 
 O que significa uma vida transformada pelo Espírito, pela Graça de Deus? 
 Na leitura da Palavra o que aprendemos sobre “frutos” em nossa vida? 
 De acordo com a Palavra, quando estamos cheios do Espírito Santo nossas ações e 

sentimentos são: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, 
brandura, temperança. 

 Uma vida renovada, vivida de acordo com a vontade de Deus, deixa transparecer esses 
frutos. 

 Pra isso é necessário pedir sempre, em oração, que o Espírito Santo venha em socorro às 
nossas fraquezas. E Deus que é rico em misericórdia sempre nos ajudará. 

4. AGITA A GALERA   

Sugestão de Dinâmica: 
 
 Preparar uma árvore em cartolina ou num vaso. 
 distribuir “bolas” de cartolina (=círculos), coloridos 
 pedir para que escrevam nas bolas um fruto que está na leitura bíblica 
 colar ou pendurar na árvore e comentar como está esse fruto na vida de cada um. 

 

5. MAIS UM POUQUINHO...  

Música  para reflexão- Renova-me 
Em clima de silêncio ouvir e acompanhar a música “Renova-me”.  
 
Renova-me, Senhor Jesus.../ Põe em mim teu coração 
Porque tudo que há dentro de mim 
Necessita ser mudado, Senhor. 
Porque tudo que há dentro do meu coração 
Necessita mais de Ti 
 
Renova-me, Senhor Jesus. 
Já não quero ser igual 
Renova-me, Senhor Jesus. 
Põe em mim teu coração 
 
Porque tudo que há dentro de mim 
Necessita ser mudado, Senhor. 
Por que tudo que há dentro do meu coração 
Necessita mais de Ti ...  
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6. SENTINELAS DA MANHÃ... 

Em torno da árvore, fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo derrame sobre todos a 
Graça necessária para uma verdadeira VIDA NOVA. 

7. MÃO NA MASSA... 

Pensar no fruto que seja mais difícil na vida de cada um e fazer o propósito de procurar 
melhorar. 

Ex. paciência... caridade... alegria...etc... 
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18º TEMA: VIVER SOB O SENHORIO DE JESUS 

Objetivo: 

Mostrar aos crismandos  que Jesus chama cada um de nós a acolhê-lo em sua vida. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

 
JESUS É O NOSSO SENHOR:  O que significa o título de Senhor?  
Na Bíblia, esse título designa habitualmente Deus Soberano. Jesus o atribui a si mesmo e revela 

a sua soberania divina mediante o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o pecado, e 
sobre a morte, sobretudo com a sua ressurreição. As primeiras confissões cristãs proclamam que o 
poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai o são também a Jesus: “lhe deu o Nome que está acima de 
todo nome”(Fil 2,9).  

Ele é o Senhor do mundo e da história, o único a quem o homem deve submeter totalmente a 
própria liberdade. (CIC 446-451  455). 

a) Muito frequentemente nos Evangelhos determinadas pessoas se dirigem a Jesus 
chamando-o de "Senhor". Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e 
esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do Mistério 
Divino de Jesus. No encontro de Tomé com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de 
adoração: "Meu Senhor e meu Deus!" (Jo 20,28). Assume então uma conotação de amor e afeição que 
se torna peculiar à tradição cristã: "É o Senhor!" (Jo 21,7). CIC 448 

b) Desde o principio da história cristã a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e 
sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua 
liberdade de pessoal, de maneira absoluta, a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao 
Senhor Jesus Cristo: César não é "o Senhor”.  

"A Igreja crê... que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu 
Senhor e Mestre."  

A oração cristã é marcada pelo título "Senhor", quer se trate do convite à oração "o Senhor 
esteja convosco" ou da conclusão da oração, "por Jesus Cristo nosso Senhor", ou ainda do grito cheio 
de confiança e de esperança: "Maranatha" ("o Senhor vem!") ou "Marana tha" ("Vem, Senhor!") (1Cor 
16,22): 

"Amém, vem, Senhor Jesus!" (Ap 2,20).  CIC 450 -451 
c) – O nome do Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como 

Senhor é crer na sua divindade. “Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo” (I 
Cor 12,3)  

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus:   
At 2, 36 -  “Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, 

que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo”. 
Isaias 55,6 – “Nós só temos que dar a nossa resposta de Fé e “buscar o Senhor”, já que ele se 

deixa encontrar”.  
B) Nosso espaço: Flores, vela, imagens de Jesus, figuras das cenas onde Jesus é chamado de 

Senhor (“Meu Senhor e Meu Deus” por Tomé, “ Eu vi o Senhor” por Maria Madalena, “É o Senhor” por 
João no barco etc..) – Figura de Jesus “Rei do Universo”. (pode-se achar em pesquisas no Google).  

C) Nossa Vida...  
 Será que Jesus é o centro de nossa vida? 
 Jesus é o seu Salvador, mas é necessário que seja também o seu Senhor.  
 Ele chama a cada um pessoalmente. 
 Para muitos, Jesus já está dentro de suas vidas, já o aceitaram e o conhecem; mas não é 

o centro, não é o Senhor. 
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 Se Jesus já está dentro de sua vida quem é o centro? Você mesmo, seus interesses ou 
Jesus está no centro de tudo e é verdadeiramente o seu Senhor?  

3.  PAPO CABEÇA 

Bíblia: Parábola do jovem rico ( ler e conversar sobre a atitude do jovem) 
 Analisa qual é o centro de sua vida, o motivo fundamental de todas as suas aspirações, 

empreendimentos ou ações.  
 O que te impulsiona, o que te move?  
 Como fazer Jesus seu Senhor? 
 Primeiro reconhecê-lo como Senhor, depois de tê-lo aceito como Salvador pela Fé e 

uma sincera conversão. 
 Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. 
 Aceitá-lo como Senhor 
 Confessar que Jesus é o seu Senhor e consagrar sua vida a Ele, em todas as 

circunstâncias.  

4. AGITA A GALERA 

PARÁBOLA DA ROSA   (Sabedoria em Parábolas- Prof. Felipe Aquino, pg 44) 

Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente.  
Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia, mas 

notou espinhos sobre o talo e pensou,  
"Como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados?"  
Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta 

para desabrochar, ela morreu.  

Assim é com muitas pessoas.  
Dentro de cada alma há uma rosa: São as qualidades dadas por Deus.  
Dentro de cada alma temos também os espinhos: São as nossas faltas.  
Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos.  
Nós nos desesperamos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior.  
Recusamo-nos a regar o bem dentro de nós, e consequentemente, isso morre.  
Nunca percebemos o nosso potencial.  
Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas.  
Portanto alguém mais deve mostrar a elas.  
Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar 

pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas.  
Esta é a característica do amor.  
Olhar uma pessoa e conhecer suas verdadeiras faltas.  
Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma e ajudá-la a 

perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições.  
Se nós mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos.  
Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes.  
Ensinamento: Deus dá a cada um de nós a Graça necessária para desenvolvermos em nós as 

boas qualidades. Só precisamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo. Aos poucos ele vai nos fazendo 
mais parecidos com Jesus, nosso modelo. 

5. MAIS UM POUQUINHO. 

Uma música para reflexão sobre o tema ( Se possível fazer um momento de adoração ) Se não 
puder, pedir para que ouçam a música entregando esse momento a NOSSO SENHOR JESUS! 
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DIANTE DO REI 
Vem, Senhor Jesus! 
O coração já bate forte ao te ver 
A tua graça hoje quero receber 
Sem a benção do Senhor não sei viver 
 
Vem, Senhor Jesus! 
Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar 
A multidão lá no caminho a te esperar 
Vem, ó Santo de Israel, 
Passar também neste lugar 
 
É o Rei! À nossa frente está 
É feliz quem o adorar 
É Jesus, o nosso mestre, e Rei. 
Bem aqui, tão perto se deixa encontrar... 
Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará  

6. SENTINELAS DA MANHÃ... 

 Diante de tudo que aprenderam sobre o Senhorio de Jesus, fazer uma oração no Sacrário 
pedindo que Jesus permaneça sempre em seus corações ensinando e iluminando as seus 
pensamentos e atitudes.  

7. MÃO NA MASSA...  

 Procurar crescer sempre na Graça de Deus e praticar o que Jesus ensinou: “Amarás a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”  

 Praticar a caridade e as virtudes ensinadas hoje.  
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19º TEMA: JESUS: FONTE DE VIDA DIGNA E PLENA   

Objetivo: 
Mostrar ao crismando que, como discípulo de Cristo, cada cristão é promotor da vida em sua 

dignidade e plenitude. 

1. QUEBRANDO A CUCA.... 

Neste encontro deve-se trabalhar o conceito de cristão e discípulo, levando o crismando a ter a 
consciência de que em Jesus há o princípio da vida cristã. Igualmente, reconhecendo que tem a missão 
de testemunhar a Cristo em sua vida. Nisto, deve ter a consciência, sobre si mesmo, de que como 
cristão também é portador, anunciador desta vida. Realidade vista a luz da fé, que deve ser vivida de 
maneira concreta ao ver no outro o seu semelhante. E a partir deste ponto se empenhar para que este 
tenha uma vida digna e plena.  

Desta forma, verifique neste encontro, como podemos contribuir para que em nossa 
comunidade todos possam ter uma mais vida digna e plena.  

As diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus. Este quer que todos nós 
tenhamos necessidades uns dos outros. Elas devem estimular a Caridade e a Solidariedade. (CIC 1947) 

A virtude da solidariedade vai além dos bens materiais. Ao difundir os bens espirituais da fé, a 
Igreja favoreceu, por acréscimo, o desenvolvimento dos bens temporais, a que, muitas vezes, abriu 
novos caminhos. Assim se verificou, ao longo dos séculos, a Palavra do Senhor: «Procurai primeiro o 
Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo» (Mt 6, 33): 

A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã que pratica a partilha dos bens espirituais, 
mais ainda que dos bens materiais. (CIC 1942  1948) 

Todo aquele que decidiu em seu coração, pela Fé, seguir Jesus Cristo é um discípulo 
missionário. O discípulo de Jesus aprende com Ele e pratica com os irmãos o que Jesus ensinou.  

A Igreja não está alheia aos problemas e situações da sociedade em que vive, muito pelo 
contrário! Ela existe como semente, início e sinal do Reino de Deus e, por isso mesmo, os cristãos não 
podem se eximir de participar na transformação do mundo.  

"As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos 
pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não 
encontre eco no seu coração" (GS 1).  

  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus:  (Lc 10, 25-37 = Parábola do bom samaritano;  Jo 10, 10 = Vida em 
abundância). Devemos ter caridade e solidariedade com todas as pessoas, sem distinção.  

B) Nosso Espaço:  Mesa, flores, vela, Crucifixo, imagens de Jesus e Nossa Senhora. Recortes 
jornal ou revista de situações de sofrimento no mundo atual. Gravuras da passagem bíblica do “Bom 
samaritano”  

 
 

Assim como Jesus não se conformava com as situações de injustiça que feriam a vida em 
seu tempo (cf. Mt 21,12; Mc 11,15; Jo 2,14-15), também o cristão não pode se conformar.  

Olhando mais de perto nossa realidade, constatamos inúmeras situações de injustiça, de  
exclusão e de miséria - situações estas que atentam violentamente contra a vida dos seres 
humanos.  

Diante destas situações de morte, o Senhor continua a nos dizer: "Eu vim para que tenham 
vida, e a tenham em abundância" (Jo 10,10).  
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C) Nossa Vida:  Dialogar sobre as questões abaixo 
 Vocês conhecem situações de muito sofrimento e necessidades das pessoas, aqui 

perto de nós ou em outros lugares do mundo?  
 O que vocês ficam sabendo através da TV ou das Redes Sociais? 
 O que vocês pensam dessas situações? Por que elas estão acontecendo?  

3. PAPO CABEÇA...   

Ler com os catequizandos a Parábola do bom samaritano ( Lc 10, 25-37) 
 Vamos analisar aquela situação que Jesus quis nos mostrar para ensinar como devemos agir 

com nossos semelhantes.  
 Como agiram as pessoas que passaram por aquele necessitado da história? 
 O que vocês acham que eles e todos nós devemos fazer quando encontramos uma pessoa 

sofrendo? 
 Será que nós também nunca temos tempo ou vontade de ajudar quem precisa? 
 Será que o nosso coração endurece e não ajudamos, achando que outros podem cuidar do 

caso? 
 Prestem atenção que Jesus disse que o bom samaritano ajudou o caído, como o levou para 

uma hospedaria e se preocupou em garantir que ele fosse bem cuidado. 
 Jesus ensinou que não basta dar esmolas ou ajudar só no momento. É necessário que a 

gente se preocupe com a vida da pessoa.  
 Não podemos fazer coisas grandiosas pelo mundo, mas podemos ver quem está próximo 

de nós precisando de alguma coisa: seja material, espiritual ou até emocional. Uma 
conversa amiga, um abraço amigo pode restaurar uma pessoa.  

4. AGITA A GALERA 

Teatrinho 
 Fazer uma encenação da Parábola envolvendo os crismandos.  
 Após a apresentação perguntar o que cada um sentiu ao agir das maneiras citadas.  

5. MAIS UM POUQUINHO  

Historinha pra guardar no coração:  

 EU PARTILHEI...  

Em Cataguazes, cidade da Zona da Mata Mineira, uma mendiga certa vez pediu algo para 
comer em uma casa, a dona da casa não tendo o que dar a ela para comer e como era período de 
inverno deu a ela um cobertor.  

Passado alguns dias a senhora viu a mendiga debaixo de uma marquise com o cobertor todo 
rasgado e ficou indignada.  

Porém, após alguns dias a mendiga retornou à mesma casa e pediu novamente algo para si, a 
dona da casa não escondeu a indignação e lhe disse: 

 não vou lhe dar nada, pois lhe dei um cobertor e você, não o valorizou, mas ao contrário o rasgou 
todo; ao que a mendiga respondeu: 

 Valorizei sim, e muito. É que um amigo meu estava com frio e como não tivesse com o que cobrir eu 
partilhei o cobertor que a senhora me deu.  

(“Parábolas de sabedoria” – Prof.Felipe Aquino – Edit. Cléofas, pg.74).  
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6. SENTINELAS DA MANHÃ...  

Em clima de oração ouvir a música, acompanhando a letra. 
 
Eu vim para que todos tenham vida, / que todos tenham vida plenamente. 
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. / Reconstrói a tua vida em comunhão com 

teu irmão, / Onde está o teu irmão, Eu estou presente nele. 
Eu passei fazendo o bem, eu curei todos o males. / Hoje és minha presença junto a todo o 

sofredor. / Onde sofre o teu irmão, Eu estou sofrendo nele. 
Quem comer o Pão da Vida viverá eternamente. / Tenha pena deste povo que não tem o que 

comer. / Onde está um irmão com fome, Eu estou com fome nele. 
Entreguei a Minha Vida pela salvação de todos. / Reconstrói, protege a vida de indefesos e 

inocentes: / Onde morre o teu irmão, Eu estou morrendo nele. 
Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. / Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda 

a esperança: / Onde salvas teu irmão, Tu me estás salvando nele. 
 

ORAÇÃO:  Todos em pé em torno de Jesus Crucificado: 
 
"Senhor, dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; 

inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de 
Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer 
os sinais dos tempos e empenhem-se, de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e 
disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as 
esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino”.  

Amém! 
(Orações Eucarísticas VI C e VI D)  

 

7. MÃO NA MASSA... 

 Fazer o propósito de prestar atenção em todas as pessoas que necessitam de alguma coisa. 
 Pensar num modo de ajudá-las. 
 Lembrar sempre que quando ajudamos um irmão é ao próprio Jesus que estamos ajudando! ( 

Mt 25, 40). 
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20º TEMA: AS VIRTUDES TEOLOGAIS  

Objetivo:  
Apresentar ao crismando estas três virtudes que unidas animam a vida impulsionando o cristão à 

santidade. 

1. QUEBRANDO A CUCA.... 

a) – Pela graça do Batismo acolhemos a redenção e, por meio dela, Deus nos entrega as 
virtudes teologais (fé, esperança e caridade) que nos fazem participar da vida divina. A Fé nos coloca no 
caminho (na dinâmica do encontro com Deus em Jesus Cristo, inaugura a vida divina em nós), a 
Esperança nos sustenta neste caminho (fortalecendo o desejo de buscar a Deus e suas promessas) e a 
caridade nos une a Deus nos identificando com Ele.  

b) – Quando recebemos o sacramento do Batismo é infundida em nós a graça santificante, que 
nos torna capazes de nos relacionar com a Santíssima Trindade e nos orienta na maneira cristã de agir. 
O Espírito Santo se torna presente em nós, fundamentando as virtudes teologais, que são três: FÉ, 
ESPERANÇA E CARIDADE. 

c) – VIRTUDES TEOLOGAIS:  
I VIRTUDE: A FÉ  
Cultivando a fé, acreditamos no Deus Criador, que é o Pai, no Deus Salvador, que é Jesus Cristo 

e no Deus Santificador, que é o Espírito Santo. Cultivando a fé, compreendemos que Deus é uno e 
trino e que tudo isto nos foi revelado nas Sagradas Escrituras. Cremos, então, que Deus é a Verdade. 

No dia-a-dia, nós usamos muito a fé. Temos fé nas pessoas, às vezes até em pessoas em quem 
não sabemos se podemos confiar. Por exemplo: ninguém pode ser testemunha do seu próprio 
nascimento, mas a fé que nós cremos nos pais ou no cartório que fez o registro nos faz acreditar na 
data e no local do nosso nascimento. Do mesmo modo, quando entramos em um ônibus ou em um 
avião, acreditamos que o motorista ou o piloto são habilitados para transportar-nos e nós nem os 
conhecemos, mas acreditamos. 

E Deus, que criou todas as coisas e nos deu a faculdade de pensar, de raciocinar, de acreditar? 
Temos muito mais motivos para acreditar n'Ele, para confiar n'Ele, para nos abandonar livremente em 
suas mãos. 

A fé que devemos cultivar em relação a Deus é muito mais segura do que a fé que 
naturalmente temos nas pessoas. Assim, pela fé, cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou. Ele 
se revela sempre a nós. Primeiro pelos Profetas, depois, através de seu Filho, que é a sua Palavra. Ele 
se revela também através do testemunho dos Apóstolos. E, constantemente, através dos 
acontecimentos da história da humanidade  

A criança tem uma fé sem limites na mãe, desde muito pequena, porque foi ela quem a gerou, 
a amamentou, ensinou a andar e a falar.  

E Deus, que preparou um mundo maravilhoso para nós e nos colocou como centro desse 
mundo?... É forçoso que confiemos n'Ele, com total confiança. Precisamos procurar conhecer a 
vontade do Pai e realizá-la em nós, porque, como diz São Paulo em sua carta aos Gálatas (Gl 5,6), a fé 
age por amor. 

Mas não basta que nós cultivemos a fé. Esta Fé, quando verdadeira, exige ação. Quando temos 
um amigo, não basta que gostemos dele. Devemos dar-lhe atenção, ajudá-lo quando necessário e 
possível, e ajudar também as pessoas que ele ama. Se não for assim, a amizade e a confiança não são 
verdadeiras. 

Com Deus, é do mesmo modo.  
De que adianta a pessoa acreditar em Deus e não fazer nada para melhorar o mundo que Ele 

criou com tanto amor? Madre Teresa de Calcutá dizia: "Eu sei que o meu trabalho é como uma gota 
no oceano, mas, sem ele, o oceano seria menor". E São Tiago, em uma carta, nos diz que a “Fé sem 
obras é morta”. (Tg 2,26)  

A Fé, portanto, nos leva a praticar a justiça em tudo o que fazemos. 
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II – VIRTUDE: A ESPERANÇA 
A Esperança é a virtude que nos ajuda a desejar e esperar tempos melhores em nossa vida aqui 

na terra e ter a certeza de que conquistaremos a vida eterna e no céu a felicidade plena. 
Muitas vezes, passamos por momentos difíceis e achamos que nossa vida não tem solução. O 

mundo hoje está muito violento e cheio de catástrofes. A cada dia, assistimos na televisão e até bem 
perto de nós, cenas de maldade, agressões, violência. E assistimos também a tragédias provocadas por 
desastres da Natureza. 

Precisamos refletir sobre tudo o que está acontecendo, encontrar onde está a falha e buscar 
uma solução. Sozinhos, não somos nada, mas, com Deus, tudo podemos. A esperança nos leva a tentar 
vencer os obstáculos.  

No Antigo Testamento, a esposa de Abraão era estéril, mas o Senhor lhe prometeu uma 
descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e todo o povo de Deus constitui a sua 
descendência, porque Sara, sua esposa, concebeu na velhice e gerou seu filho Isaac, por uma graça 
divina. 

No Novo Testamento, o anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria que ela seria Mãe de um rei. 
E ela, de início sem compreender o que anjo falara, se prontificou a cumprir a vontade do Pai. Sofreu 
muito, meditando tudo no silêncio do seu coração. Esperou, esperou contra toda esperança e foi 
elevada aos céus e coroada Rainha dos anjos e dos santos. Mãe de Deus e toda a humanidade. 

Seu Filho não foi aquele rei rico em coisas materiais, como nós imaginamos, no nosso mundo 
serem os reis. Mas Ele mesmo disse: "O meu reino não é deste mundo". E Ele é o rei dos reis e ao som 
do seu nome se dobram todos os seres do céu, da terra e sob a terra. Somos, por meio de Cristo, 
herdeiros da esperança de vida eterna. 

III - A CARIDADE 
A Caridade é amor. São palavras sinônimas. A Caridade não é somente procurar uma moedinha 

no fundo da bolsa e jogá-la na latinha de quem pede. A Caridade não é somente ofertar um prato de 
comida a quem tem fome. A Caridade não é somente tirar do nosso guarda-roupa um vestido, uma 
blusa, um sapato ou qualquer objeto que não usamos mais e dar a quem nada tem. A Caridade é 
amor. É conhecer a dor da pessoa que vive perto de nós, quer seja na nossa família, na comunidade ou 
mais distante. Conhecer a sua dor e procurar com ela resolver o seu problema.   

A Caridade é dar um bom dia, é sorrir para uma criança indefesa, para um jovem, às vezes 
desorientado. Para um idoso que carrega seu fardo com dificuldade. 

A caridade, o amor é a virtude perfeita. Neste mundo, precisamos ter fé, esperança e amor. 
Precisamos ter fé e esperança porque aqui estamos caminhando nas trevas, isto é, acreditamos em 
algo que não vemos com os nossos olhos humanos e limitados. Mas cremos na aurora que dissipará 
essas trevas e, quando alcançarmos a vida eterna, a fé e a esperança já não serão necessárias, porque 
já estaremos diante do Pai. 

Entretanto, o amor permanece, porque Deus é amor e, se estamos diante d'Ele, também 
somos amor. Por isto é que São Paulo, em sua Primeira carta aos Coríntios, termina o capítulo 13 
dizendo: "Agora, portanto, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o 
amor".  

CIC 1812 -1828 

2. CAMINHOS.... 

A) – Palavra de Deus: 1 Cor 13,13 (Fé, Esperança e Caridade)  Hb 10, 38 (“Meu justo viverá da 
Fé. Porém se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele”);  Tt 3, 6-7 (“O Espírito Santo nos 
torne herdeiros do da vida eterna”);  Cor 13, 4-7 (A caridade é...);  Gl 5, 6 (Estando em Cristo a Fé 
opera pela Caridade);   

B) – Nosso espaço...  
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Mesa, Bíblia, vela, flores... figuras de Santos que viveram perfeitamente as virtudes por amor a 
Deus e ao próximo: São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e muitos 
outros..(Fazer pesquisa na internet ou livros) 

C) – Nossa vida... 

 Conversar com o grupo sobre o significado de cada virtude.  
 Dar exemplos de Fé, de Esperança e de Caridade. ( quebrando a cuca). 
 Perguntar se eles já praticam essas virtudes naturalmente na vida.  
 Conhecem pessoas de hoje que mostram essas qualidades na vida pessoal e social?  

3. PAPO CABEÇA... 

 Ler as passagens da Bíblia (uma de cada vez) 
 Explicar o conteúdo e o que está ensinando 
 Perguntar se eles entenderam o significado. 
 Deixar que falem sobre os ensinamentos.   

4. AGITA A GALERA... 

 Distribuir recortes de papel escritos com as virtudes. 
 Pedir que escrevam uma frase ou uma ação que represente cada virtude 
 Depois explicarem o que escreveram para os outros da turma.  

5. MAIS UM POUQUINHO...  

(sugestão) 
Os Dez Mandamentos da Serenidade (copiar o texto para os catequizandos, para que guardem 

e leiam) 
(Papa João XXIII) 

1. Só por hoje, tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver o problema da 
minha vida, todo de uma vez. 

2. Só por hoje, terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros: delicado nas minhas 
maneiras; não criticar ninguém; não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém senão a mim. 

3. Só por hoje, me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz não só no outro mundo, 
mas também neste. 

4. Só por hoje, me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todas 
aos meus desejos. 

5. Só por hoje, dedicarei dez minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me que assim 
como é preciso comer para sustentar o meu corpo, assim também a leitura é necessária para 
alimentar a vida da minha alma. 

6. Só por hoje, praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. 
7. Só por hoje, farei uma coisa de que não gosto e se for ofendido nos meus sentimentos procurarei 

que ninguém o saiba. 
8. Só por hoje, farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, 

mas, em todo o caso, vou fazê-lo. E me guardarei bem de duas calamidades; a pressa e a indecisão. 
9. Só por hoje, ficarei bem firme na fé de que a Divina Providência se ocupa de mim como se existisse 

somente eu no mundo — ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. 
10. Só por hoje, não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de apreciar (o que é belo e não 

terei medo de crer na bondade).   

Fonte: Sabedoria em Parábolas – Prof.Felipe Aquino, pg 28 
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6. SENTINELAS DA MANHÃ... 

Momento de Oração: 
Motivados pelo catequista pedir a Deus que fortaleça as virtudes em seus corações para que 

possam produzir muitos frutos de Amor em sua vidas.  

7.  MÃO NA MASSA... 

Procurar desenvolver as três virtudes teologais: Fé, Esperança e Caridade com muita oração ao 
Espírito Santo e praticando com todas as pessoas. 
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21º TEMA:  AS VIRTUDES HUMANAS 

Objetivo:  
Mostrar aos crismandos que cada pessoa traz em si virtudes que precisam ser vividas e desenvolvidas. 

 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

VIRTUDES HUMANAS: Estas são virtudes que a pessoa adquire e desenvolve em seu íntimo, 
criando raízes e favorecendo a vivência de um equilíbrio interno, uma maturidade e realização como 
pessoa, se expressando na conduta, nas atitudes do dia-a-dia. São elas a prudência, a justiça, a 
fortaleza e a temperança. 

a) – O que é a virtude? 
A virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. "O fim de uma vida virtuosa 

consiste em se tornar semelhante a Deus" (São Gregório de Nissa). Há virtudes humanas e virtudes 
teologais. (CIC 1803,1833) 

b) – VIRTUDES HUMANAS - Também chamadas de cardeais. São aquelas adquiridas pelo esforço 
humano, auxiliadas pela graça divina. 

c) – As virtudes humanas são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade, que 
regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e orientam a nossa conduta em conformidade 
com a razão e a fé.  Adquiridas e fortalecidas por meio de atos moralmente bons e repetidos, são 
purificadas e elevadas pela graça divina.  (CIC 1804 1810-1811 1834,1839) 

“Tudo o que cria o hábito de fazer o bem, pela ação da graça divina, chama-se VIRTUDE:  
A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem”  
A palavra virtude vem do termo virtus, do latim, que significa força.  (CIC 1803-1829). 
d) – AS VIRTUDES HUMANAS SÃO: 
 A prudência -É a capacidade de discernir sobre as circunstâncias da vida, levando-nos a 

tomar o melhor caminho, superando as dúvidas sobre como proceder de maneira correta, evitando-
se o mal e, anteriormente, as circunstâncias que me levam a ele. (ClC 1806).  

 A justiça - Ser justo significa dar a cada um o que lhe é de direito e o que merece por 
seu esforço.  

 A justiça nos faz respeitar os direitos e a promover a harmonia no relacionamento entre 
as pessoas (CIC 1807). 

 A fortaleza - Significa firmeza de caráter e de princípios verdadeiros, constância, 
resistência nas tentações e perseverança nas perseguições. 

 É a atitude corajosa que enfrenta as adversidades para que o bem seja praticado (CIC 
1808).  

 A temperança - É a virtude da moderação e do autocontrole em relação ao uso dos 
bens.  

Pode ser traduzida por equilíbrio, ou sobriedade. É o autocontrole diante dos desejos e das 
paixões que escravizam o ser humano (CIC 1809). 

(Crescer em Comunhão vol. IV, pág.36–Editora Vozes) 

2. CAMINHOS  

A) – Palavra de Deus:  
 Fil 4, 4-9 – Recomendações para viver uma vida virtuosa. 
 I Pedro 4,7 – “ Levai uma vida de autodomínio e sobriedade, dedicada à oração”.  
 Jo 6, 13 – No mundo tereis tribulações, mas tende coragem: eu venci o mundo”. 

B) – Nosso Espaço:  
 Preparar o ambiente com Bíblia, vela, flores e um cartaz em forma de coração com as 

VIRTUDES HUMANAS.  
c) – Nossa Vida...  
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 Inicie conversando com a turma se eles se lembram das virtudes vistas no encontro 
anterior. 

 Pergunte se eles sabem o que o significado das virtudes humanas. 
 Por que a Palavra de Deus nos pede pra viver essas virtudes em nosso dia a dia. 
 Quem nos ajuda a desenvolver e praticar as virtudes na nossa vida?  

3. PAPO CABEÇA...   

Ler com os catequizandos a Palavra em Fil 4, 4-9  
 Analisar o texto e o sentido das palavras. 
 Deixar que falem o que entenderam. 
 Perguntar ao grupo quais virtudes eles já estão acostumados a praticar. 
 Quais são mais difíceis pra ele. 
 Dizer que com a Graça de Deus e a oração podemos melhorar e deixar os maus vícios que 

temos. 
 Exemplos de vícios: gula, raiva, falta de paciência com os outros, cometer injustiças, 

falsidades, tristeza por causa de coisas materiais (apego)....etc..  

4. AGITA A GALERA....  

 Procurar em Gálatas 6, 16-26 as práticas que agradam a Deus.  
 As práticas boas são frutos agradáveis a Deus.  
 Pedir que escrevam em papéis quais os frutos são mais fortes em sua vida. 
 Quais os mais fracos. 
 Partilhar no grupo. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Uma historinha pra guardar no coração –(Parábolas em Sabedoria, pg 53) 
Algo para nunca esquecer:  
Você é muito importante para o mundo. 
Você é único e só há um igual a você. Sua vida pode ser o que você quer que ela seja.  
Viva os dias, apenas um de cada vez.  
Conte suas bênçãos, não seus problemas.  
Você os superará venha o que vier.  
Dentro de você há muitas respostas. Compreenda, tenha coragem, seja forte.  
Não coloque limites em si mesmo. Muitos sonhos estão esperando para serem realizados.  
As decisões são muito importantes para serem deixadas ao acaso. 
Alcance seu máximo, seu melhor e seu prêmio.  
Nada consome mais energia do que a preocupação.  
Quanto mais tempo se carrega um problema, mais pesado ele fica. 
Não leve as coisas tão a sério. Viva uma vida de serenidade, não de arrependimentos.  
Lembre-se que um pouco de amor dura muito. Lembre-se muito disso: dura para sempre. 
Lembre-se que a amizade é um investimento sábio. Os tesouros da vida são todas as pessoas. 
Perceba que nunca é tarde demais. Faça coisas simples de uma forma simples.  
Tenha saúde, esperança e felicidade. Encontre tempo para fazer pedidos a Deus. 
Nunca se esqueça de quanto você é especial!  
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6. SENTINELAS DA MANHÃ... 

Momento de Oração:  
Vamos baixar nossa cabeça e pensar nas virtudes que estão muito fracas em nós. 
Vamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça com sua Graça para que possamos 

desenvolver mais essas virtudes na nossa vida. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Amém.  

7. MÃO NA MASSA: 

Escolha uma virtude e faça o firme propósito de praticá-la durante a semana. 
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22º TEMA: AS OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAIS 

Objetivo: 
Compreender que as obras de misericórdia corporais fazem parte da vida do cristão. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Disse Jesus, de quem nos esforçamos para sermos discípulos: “Sede misericordiosos como 
vosso Pai do céu é misericordioso” (Lc 6, 36). Ainda, em outro momento reafirmou citando o Profeta 
Oséias:”Quero misericórdia e não sacrifícios” (Mt 9, 13); e, mais uma vez insistiu nas bem-
aventuranças: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7). 

Ter misericórdia não é ter pena da alguém. Longe disto, ter e exercitar a misericórdia é ter 
compaixão, e solidariedade para com a necessidade do outro. Mais do que só dar esmola, é descer até 
a carência física, espiritual e material da outra pessoa envolvendo-a com nosso ser e elevando-a à 
dignidade e à vida. 

Partindo da Palavra de Deus e da tradição da Igreja (CIC § 2447), podemos falar em quatorze 
obras de misericórdia. Das quais, sete são obras de misericórdia espirituais e sete corporais.  

1. Dar de comer a quem tem fome. 
Várias vezes, Nosso Senhor Jesus Cristo se preocupou com a fome dos que O seguiam (Lc 9, 10-

17). Seu mandato ecoa até hoje:”Daí-lhes vós mesmos de comer” (Lc 9, 13). É urgente e necessário 
que avancemos em políticas sociais que atinjam a causa da fome, mas enquanto não chegamos ao 
ideal, exercitemos a partilha no real. “Quem tiver muita roupa partilhe com quem não tem, e faça o 
mesmo quem tiver alimentos (Lc 3, 11).”  

2. Dar abrigo aos peregrinos.  
Jesus foi um desabrigado já em seu nascimento, quando negaram a José e Maria que estava 

para dar à luz, um lugar na hospedaria (Lc 2,7). Tendo em vista que a realidade dos tempos de Jesus 
era muito diferente da realidade dos tempos atuais, torna-se complicado, perigoso e é até 
ingenuidade de nossa parte querer acolher em nossas casas, pedintes ou moradores de rua. Porém, 
Deus suscita obras de acolhimento na Igreja, através dos padres, religiosos (as), e leigos (as), que nos 
permite praticar esta obra de misericórdia, com nossa ajuda concreta.   

Poderíamos entendê-la de uma forma mais ampla, como por exemplo, simplesmente “acolher” 
na vida familiar, na convivência, no afeto, no dedicar algum tempo? Na escravidão de compromissos 
intermináveis e espaços curtíssimos entre uma novela e outra, arrumar um tempo, e simplesmente se 
dispor em “acolher”?  

3. Assistir os enfermos:  
Os Evangelhos relatam abundantemente, momentos em que Jesus acolhe, atende, socorre e 

cura os doentes. As  vezes eram levados a Ele no entardecer  (Mc 1,32-34); em outras pediam que Ele 
fosse até a casa do enfermo, como fez o oficial que pediu a cura do filho que estava morrendo (Jo, 4, 
46-53). Vale lembrar a ação de Jesus, quando na casa de Pedro, cura sua sogra (Mt 8, 14-15). Jesus se 
desdobrou em misericórdia para com os doentes. 

Maria, mesmo grávida, andou quilômetros para ajudar e pôr-se a serviço da idosa Isabel, sua 
prima, grávida de seis meses. 

A obra de misericórdia: assistir os doentes começa na família quando se lida com doenças 
prolongadas e, às vezes irreversíveis. Seja em qualquer idade, e por qualquer problema de saúde, que 
podem ser, entre tantos: o câncer, as paralisias, a anencefalia, e socorrer sem preconceito os 
portadores do vírus HIV. 

Trata-se também de um trabalho voluntário em hospitais, asilos, e casas de recuperação 
terapêutica. Estende-se a uma pastoral urbana que visite e acompanhe aqueles que, nos grandes 
centros urbanos vivem a dor de sua enfermidade na solidão, e no esquecimento.  

Muitos se perguntam: o que fazer para um doente gravemente enfermo? 
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A resposta é simples, às vezes nada, apenas “estar” presente junto ao que sofre. Misericórdia e 
solidariedade é estar perto de quem sofre, mesmo sem entender a extensão do sofrimento, pois o 
pulsar e o latejar da dor é próprio só de quem está machucado. 

Implica inclusive em oferecer, além de recursos físicos, e terapêuticos necessários, a assistência 
religiosa e espiritual. Fato este que familiares estão se esquecendo e negligenciando.  

4. Dar de beber ao sedento 
Nosso Mestre Jesus disse: “Todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a 

um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo: não perderá sua recompensa” 
(Mt 10, 42). Em nossos tempos esta obra de misericórdia parece sem sentido, quando cada um tem água 
encanada, com facilidade em seus lares. Pensa desta forma quem tem o privilégio de viver longe da seca, e 
dos desafios de andar, em pleno Século XXI, muitos quilômetros para buscar água em açudes, e em carros 
pipas, num Brasil de graves contrastes sociais que clama aos céus igualdade de direitos. 

Sabemos que água é vida, e que a médio ou longo prazo tende a ser um “tesouro” que se 
extingue. A consciência cristã e ecológica impele a “copos d’água” que são dados quando exercitamos 
o uso responsável da água potável. O uso correto, consciente, e sem desperdício da água é um 
desmembrar desta obra de misericórdia. 

Não obstante, Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, fala da sede, porém de uma “sede de 
justiça” (Mt 5, 6). A sede saciada de justiça não seria o saciar a sede real de água, de dignidade e de 
solidariedade?  

5. Vestir os nus 
Chamados somos nós, a sermos discípulos de um Mestre que Evangelhos relatam, exortou: 

“Quem tem duas túnicas dê uma ao que não tem” (Lc 3, 11a) 
O apóstolo Tiago escreveu à comunidade que lhe foi confiada pastorear: “Se a um irmão ou a 

uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano,  e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos 
e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé: 
se não tiver obras, é morta em si mesma. (Tg 2, 15-17). 

6. Socorrer os prisioneiros 
Ficará à direita de Deus, no grupo dos bem-aventurados, aquele que visitou os que estavam na 

prisão (Mt 25, 36). Hoje o acesso nos presídios não é livre, há certo rigor e triagem para visitas aos 
presidiários. Porém, nossas dioceses ainda são deficientes em se tratando de uma pastoral carcerária 
efetiva, e dinâmica. 

A obra de misericórdia socorrer os prisioneiros, também se estende ao socorro às famílias dos 
presidiários(as); auxiliando economicamente as que necessitam, e ajudando-as a superarem os 
preconceitos.  

7. Enterrar os mortos 
Crer na ressurreição da carne, na vida eterna, faz parte da oração pela qual professamos nossa 

fé. No Livro de Tobias encontramos o seguinte: Tobit com uma solicitude toda particular, sepultava os 
defuntos e os que tinham sido mortos (Tb 1, 20). 

O Catecismo da Igreja Católica, assim diz: “Os corpos dos defuntos devem ser tratados com 
respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de 
misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo” (CIC § 2300). 

Cada pessoa é templo do Espírito Santo e mesmo depois de morta, seu corpo merece respeito. 
A Igreja permite a cremação do corpo, desde que não seja um ato que se faça numa 

manifestação de contrariedade à fé na ressurreição dos mortos (CIC § 2301). A doação gratuita de 
órgãos não é um desrespeito ao corpo quando desejada pela própria pessoa, é uma pratica legitima, 
incentivada pela Igreja como meritória. 

O velório, ou guarda do corpo é muito válido, importante e edificante, tanto para o morto, 
como para os familiares.  Da parte do falecido pelas orações feitas em seu favor, da parte dos 
familiares pela oportunidade de perdão, conversão e reflexão.  

2. CAMINHOS...  
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A) Palavra de Deus: Mt 25, 31-45. Esta parábola apresenta Jesus glorioso, como rei que 
julga as nações. Seu jeito de ser rei é diferente do modo de um imperador romano ou Herodes 
governarem, através da opressão de da violência. Na prática do Reino de Deus, o que orienta o 
comportamento das pessoas é o amor, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ao projeto do Pai. Os 
frutos concretos desse amor e dessa justiça são obras de misericórdia bem visíveis. “Eu estava com 
fome e me deste de comer; eu estava com sede, e me deste de beber; eu era forasteiro, e me 
recebestes em casa; estava nu, e me vestistes; doente. E cuidastes de mim; na prisão, e fostes me 
visitar”. 

Os necessitados são, portanto, o próprio Jesus. O nosso agir para com eles mostra quem é 
Deus para nós, quem somos nós, que tipo de história estamos construindo e que tipo de esperança 
podemos ter. “Quando é que te vimos...?”, perguntam todos: os que ajudaram e os que negaram 
qualquer ajuda. Nada se diz das motivações que levam as pessoas a agir de um jeito ou de outro. 
Apenas a necessidade, o sofrimento do outro, é que move o coração. Quem é sensível e vê, quem 
ouve o pedido e atende, será “bendito”. Quem não vê, não ouve, nem age, se aproveita e explora os 
outros será “maldito”. 

B) Nosso espaço: Colocar  a bíblia em destaque, vela e notícias de jornais sobre a 

atualidade (pessoas à margem da sociedade que estão doentes, passam fome, frio ou estão presas). 

Colocar sobre a mesa símbolos como roupas, remédios, pão, água. 

C) Nossa vida: Você já assistiu, em filme ou pela TV, a um julgamento? Que é que se pode 

observar? Os personagens de um julgamento são o juiz, o réu, os advogados de defesa e de acusação, 

as testemunhas, etc. Para poder julgar, o juiz precisa de provas. A partir da análise delas é que o juiz 

vai dar sua sentença. No final dos tempos, também nós seremos julgados pelo que fizemos durante a 

vida. Jesus será nosso juiz, e sua sentença será baseada nas provas que apresentarmos, isto é, no amor 

que tivemos praticado durante a vida. 

3. PAPO CABEÇA 

Refletir com o grupo: 
 Você já cuidou de algum doente? Ou já ficou doente? 
 Você conhece pessoas que ajudam os mais necessitados? 
 Você já presenciou alguma situação de discriminação que o tenha impressionado? 

Como foi? 
 Você conhece pessoas que se acham melhores do que as outras? 
 O que aconteceu nessa semana que nos chamou a atenção: notícias de TV ou internet, 

fatos do bairro ou da cidade, últimos acontecimentos. 
Promover uma discussão sobre os símbolos que estão sobre a mesa: 

 O quê eles nos dizem? 

 Quem precisa disso? 

 Quem não tem acesso a isso? 

 Qual a missão daqueles que têm mais? 

 Como isso se relaciona com o Evangelho de hoje? 

4. AGITA A GALERA 

Dividir a turma em dois grupos. Preparar diversos cartões. Em cada um escrever uma obra de 
misericórdia. Cada grupo deve retirar um cartão e representar através de mímica a obra de 
misericórdia que sorteou. Não se deve falar nada, apenas gesticular. O grupo oposto deve descobrir de 
qual obra se trata. 

Evitar o espírito de competição e fazer do jogo um recurso para memorização das obras de 
misericórdia. 
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5. MAIS UM POUQUINHO -   

A tradição da Igreja ensina algumas atitudes bem concretas que mostram o quanto amamos. 
São chamadas de obras de misericórdia, isto é, são ações que expressam o amor misericordioso de 
nosso Deus. Neste encontro estamos falando das obras de misericórdia corporais, que são: 

1) Dar de comer aos famintos 

2) Dar de beber aos sedentos 

3) Vestir os nus 

4) Acolher os peregrinos 

5) Cuidar dos doentes 

6) Visitar os encarcerados 

7) Enterrar os mortos. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

 Rezemos todos juntos: 
Senhor Jesus, tudo nos pedes que estejamos atentos e vigilantes aos sinais de tua presença no 

meio de nós. Faze que reconheçamos o teu rosto em todo irmão e irmã carente. Nós te pedimos que 
nos envies teu Espírito Santo, que nos fortaleças no amor, para darmos testemunho de ti sempre e em 
todo lugar. Amém! 

7. MÃO NA MASSA 

Visitar as pastorais sociais da paróquia ou da cidade (Pastoral da Criança, Pastoral do Menor,, 
Pastoral da Saúde, creches, asilos, instituições de caridade etc. 

Conversar com as pessoas que lá trabalham e acompanhar as atividades da pastoral. 
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23º TEMA: AS OBRAS DE MISERICÓRDIA ESPIRITUAIS 

Objetivo: 
Mostrar que a prática destas obras implica em partilhar do seu tesouro espiritual ao próximo, 

favorecendo a comunhão cristã. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

As obras de misericórdia, como vimos no encontro anterior, são quatorze. Sete delas são 
chamadas de obras de misericórdia corporais. E sete são chamadas obras de misericórdia espirituais: 
instruir; aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência e rogar pelos vivos e pelos 
mortos.  

A seguir as obras espirituais.  
1. Instruir (ensinar os que não sabem) 
Instruir não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas também corrigir os que erram, 

doutrinar, ensinar os valores do Evangelho, formar na doutrina e nos bons costumes éticos e morais. 
A história da salvação é sem dúvida uma instrução contínua e interrupta da parte de Deus para 

com a humanidade. Deus se revela e instrui o povo pelos patriarcas, profetas e plenamente em Jesus 
Cristo. O ser humano é chamado a compreender os desígnios de Deus, porém nem sempre se 
consegue. O próprio Jesus Cristo escolheu pessoalmente doze homens, para que os pudesse instruir, 
no entanto já no final de sua convivência afirma: “Há muitas coisas para vos revelar, mas que não 
poderias compreender agora, por isso, vos mandarei o Espírito da verdade que vos levará à plena 
verdade.” (Jo 16, 12-13a)  

Cada pessoa tem sua hora de encontrar a “verdade”. É a partir disto que nasce a missão de 
instruir da Igreja, dos pais, dos catequistas e de todos nós. Na pedagogia de Jesus Cristo não há 
pessoas que sejam casos perdidos, e que tenhamos o direito de desistir. À comunidade de 
Colossenses, Paulo diz: “A palavra de Cristo permaneça em vós com toda sua riqueza, de sorte que 
com toda sabedoria possais instruir e exortar-vos mutuamente.” (Col 3, 16a). Lembremos que toda 
instrução que brota da caridade, oração e paciência gera frutos em abundância. 

2. Aconselhar (dar bons conselhos aos que necessitam) 
É o dom de orientar e ajudar a quem precisa. 
Jesus nos orientou e aconselhou a não sermos cegos guinando cegos (Mt 15, 14), e também a 

primeiro tirarmos a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão (Lc 6, 39). Apesar 
da força deste conselho e alerta de Jesus, não podemos nos eximir de dar bons conselhos àqueles que 
necessitam. Dar bons conselhos e não qualquer conselho. Para que isto aconteça é preciso mergulhar 
na graça do Espírito Santo, para perceber os sinais de Deus que nos auxiliam na compreensão dos 
fatos e discernimento da vida.  

Perigosos são os conselhos quando dados sem uma vida de oração. Destrutivos são os 
conselhos recebidos nas mesas de botequins ou grupos de fofoqueiras. O Salmista nos convida a rezar: 
“Bendito o Senhor que me aconselha, mesmo de noite a consciência me admoesta (Sl 16, 7). 

Na história do povo de Deus, no Antigo Testamento, um mau conselho dado ao rei de Israel por 
parte de um falso profeta custou ao povo um massacre, invasão e cativeiro (Nm 31, 16). 

Aconselhar não é profetizar o futuro, muito menos projetar nossas angustias; é antes de tudo, 
à luz da oração e do conhecimento da vontade de Deus sobre a humanidade, ajudar aos que nos 
pedem um discernimento nas opções e decisões a serem tomadas. Aconselhar é ajudar a lançar luz no 
caminho de quem hoje pisa em sombras.  

3. Consolar (Aliviar o sofrimento dos aflitos) 
Nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos muitos exemplos de consolação, lembremos 

principalmente, seu empenho em consolar Marta e Maria na morte de Lázaro (Jo 11, 19). Paulo, fiel 
apóstolo de Jesus, começa sua segunda carta aos Coríntios dizendo: “Bendito seja Deus, o Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação,  que nos conforta em todas as 
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nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, 
possamos consolar os que estão em qualquer angústia!” (2Cor 1, 3-4).  

Todos nós passamos na vida momentos de aflições e sofrimentos, algumas vezes em 
consequência de nossos próprios erros, em outras por perdas, enfermidades, problemas pessoais ou 
familiares. Nesses momentos precisamos de consolação. Da parte de Deus ela vem com certeza, pois 
consolar é atributo de Deus. Mas, aliviar, diminuir dor, ou sofrimento moral e espiritual deve 
acontecer também da parte dos irmãos, como recomenda São Paulo: “Consolai-vos mutuamente e 
edificai-vos uns aos outros.” (1Tes 5, 11).  

A atitude de consolar apresentada como uma obra de misericórdia, mais do que nunca, torna-
se uma virtude cristã a ser exercitada no cotidiano. Exercitar os olhos para as tragédias alheias; aguçar 
os ouvidos para escutar os soluços dos que sofrem;  oferecer o ombro para deixar reclinar quem 
chora; estender a mão para levantar quem tropeça e cai. Hoje consolamos, amanhã seremos 
consolados.  

4. Confortar (Fortalecer os angustiados e abatidos) 
Deus conforta os humildes (2Cor 7, 6). Também assim devemos agir, aperfeiçoando nossas 

virtudes. Estando prisioneiro, muitas vezes, Paulo conforta as comunidades em suas tribulações, 
tristezas e sentia-se confortado por elas (At 16,40.20,1; 2Cor 2,7; Col 2,2). 

Assim como Paulo, outros personagens da Sagrada Escritura tiveram momentos de angustia, 
medo, tristeza, desânimo e foram confortados. O próprio Jesus, no Getsêmani passou por estes 
momentos (Mt 26, 37ss), e foi confortado por um anjo do céu (Lc 22, 43). 

Atualmente o desanimo, a angustia tem minado a vida de muitas pessoas, abatendo-as e 
levando-as até a um estado de depressão. É nosso dever cristão confortar os que necessitam. E, 
confortar não significa apenas dar o que é material, ou simplesmente tentar fazê-los esquecer do 
motivo de seu desânimo, mas estar ao lado deles em seu desânimo, tornando esses momentos mais 
amenos, revigorando-os na fé. 

Coloquemo-nos à disposição do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos inspire e nos use para 
confortar aqueles que precisam.  

5.  Perdoar (as injustiças de boa vontade) 
O perdão é uma exigência do Evangelho, e uma condição para entrar no Reino. Jesus nos dá 

essa lição ao ensinar a oração do Pai Nosso: “Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai 
celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos 
perdoará.” (Mt  6, 14-15). Se nós não perdoamos, impedimos que o perdão de Deus chegue a nós. 

São Paulo também nos exorta: “Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda 
vez que tiverdes queixas contra os outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai  também vós” 
(Col 3, 13). Pedir perdão a Deus é fácil, mas conceder o perdão aos outros na maioria das vezes é 
difícil, e agimos como o servo mau que foi perdoado no muito que devia, e não soube perdoar seu 
próximo no pouco que lhe era devido (Mt 18, 23-35). 

No dialogo com Pedro, Nosso Senhor Jesus ensina que devemos perdoar sempre e sem limites 
(Mt 18, 21-22). Negar o perdão nos leva um ato de injustiça com Deus, conosco e com os irmãos.   

6. Suportar com paciência (as adversidades e fraquezas do próximo)  
Para viver o evangelho de Jesus é preciso ser paciente. Esta obra espiritual nos exorta a 

suportar com paciência os que estão próximos a nós, com todas as suas limitações, fraquezas, 
defeitos, adversidades e misérias.  Isto não quer dizer que devemos nos omitir de orientar, encorajar, 
oferecer oportunidades e servir de suporte para que essas limitações e fraquezas sejam superadas.  

Neste sentido São Paulo escreve: “Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, 
encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos” (1Tes 5, 14). Ainda, 
segundo São Paulo, quando estamos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos, e não 
agir a nosso modo. (Rm 15, 1). Ajamos então como discípulos de Jesus, que tomou sobre si as nossas 
fraquezas e carregou nossas dores (Is 53, 4). 
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São Pedro nos diz: “Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter 
praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se o suportardes 
pacientemente, isto é coisa agradável aos olhos de Deus” (1Pd 2, 20). Sejamos acolhedores e 
pacientes com todos.  

7.  Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos 
Na oração sacerdotal Jesus rogou a Deus pelos seus e por todos que em todos os tempos 

viriam a serem seus discípulos, isto é por todos nós (Jo 17). Em várias outras passagens dos Evangelhos 
Jesus retirava-se para rezar, entre elas cito: Mt14, 23; Mt 26,36; Mc 6,46; Lc 3,21; Lc 5,16. 

Na Carta aos Efésios, São Paulo recomenda que se intensifiquem as suplicas e pede por ele 
oração (Ef 6, 18-19). Podemos até identificar uma pessoa pela oração que ela faz, a oração egoísta, 
indica um espírito egoísta. Orações que mais parecem lista de compras ou de presentes: Senhor quero 
isto, isto e aquilo.  

Desde os primeiros tempos a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em 
seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão 
beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência 
em favor dos defuntos (CIC 1032). 

A Igreja não tem dúvida desta realidade por isso, desde o primeiro século reza pelo sufrágio das 
almas do Purgatório. As almas merecem a lembrança e orações dos seus. As orações que fazemos por 
elas, as ajudam a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. 

Ao socorrer com oração as almas do Purgatório praticamos a caridade em toda sua extensão.  
Rezar pelas almas é o melhor meio de salvar a nossa, pois como nos ensinou Santo Ambrósio 

"Tudo o que damos por caridade às almas do Purgatório converte-se em graças para nós, e, após a 
morte, encontramos o seu valor centuplicado".  

Que as obras de misericórdia corporais e espirituais nos ajudem a sermos mais perfeitos e 
assim construirmos um mundo novo e bem melhor.   

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus – em vários textos bíblicos encontramos as obras de misericórdia 
espirituais, vamos ler algumas: 

(Col 3, 16a) “A palavra de Cristo permaneça em vós com toda sua riqueza, de sorte que com 
toda sabedoria possais instruir e exortar-vos mutuamente.”. 

(1Tes 5, 14). “Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, 
amparai os fracos e tende paciência para com todos”  

(1Tes 5, 11) “Consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros.”  
(Col 3, 13) “Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes 

queixas contra os outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai  também vós”  
(Ef 6, 19) “Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, 

no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos.”  
B) Nosso espaço: colocar a Bíblia em destaque. Trazer um cartaz com as obras de 

misericórdia espirituais e figuras que mostrem pessoas praticando estas obras. 
C) Nossa vida: Pesquisar pessoas da comunidade que deem testemunho de vivenciar as 

obras de misericórdia espirituais – lembrar os próprios catequistas que instruem os catequizandos no 
caminho de Jesus. 

3. PAPO CABEÇA 

Apresentar o cartaz com as obras de misericórdia espirituais e explica-las, em seguida 
promover um debate: 

 Como podemos praticá-las no nosso dia a dia? 
 Qual delas é mais difícil de praticar? 
 É fácil perdoar? Como podemos fazer isso?  
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 Somos pacientes com as pessoas de nossa casa?  
 Será que, muitas vezes, não somos mais pacientes e educados com as pessoas fora, do 

que com os da nossa casa? 
 Como está a nossa vida de oração? Lembramo-nos de rezar pelos falecidos de nossa 

família? 

4. AGITA A GALERA 

Entregar a cada catequizando uma folha com a pergunta: Quanto tempo você se dedica? 
Motivar o grupo a observar quanto tempo cada um dedica às coisas de Deus – ao Reino 

(praticando a fraternidade, justiça, verdade, caridade, gratuidade) – e às coisas de pessoas fracassa na 
fé (egoísmo, consumismo, vaidade, preguiça, superficialidade). 

Quanto tempo se dedica a rezar, estudar, passear, nas redes sociais, brigando ou discutindo 
com alguém, a dormir, conversar com amigos, ensinando alguém? 

O tempo e o esforço empregado nas coisas terrenas estão em conformidade com as coisas de 
Deus? 

O texto escrito é íntimo e pessoal, o catequista pode perguntar se alguém quer comentar o que 
escreveu, mas apenas quem quiser. No final do encontro será colocado em destaque no momento da 
oração (cada um com o seu). 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Obras de misericórdia espirituais – assim como as obras de misericórdia corporais, devem fazer 
parte de nosso cotidiano: 

1) Aconselhar os que têm dúvida 
2) Ensinar os ignorantes 
3) Orientar os pecadores 
4) Consolar os aflitos 
5) Perdoar as ofensas 
6) Suportar com paciência as pessoas incômodas 
7) Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Senhor Jesus, tu nos destes o exemplo e o testemunho do bom samaritano que soube ver e 
cuidar do homem caído, não importando o que deixasse de fazer, nem o quanto pudesse gastar. 
Ajuda-nos a ter os mesmos sentimentos e atitudes e a fazer-te presente em nossa vida e na vida dos 
outros. Amém! 

7. MÃO NA MASSA 

Contar para a família o significado das obras de misericórdia espirituais e fazer juntos o 
propósito de praticá-las dentro de casa. 
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1º TEMA EXTRA: CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017 

A CF-2017, vai refletir sobre os biomas do Brasil. Seu o objetivo é cuidar da criação, de modo especial dos biomas 
brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho.   
A reflexão da campanha terá o tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, e o lema: “Cultivar e 
guardar a criação”. (Gn 2, 15) 

 
PROPOSTAS DO ENCONTRO 
Ambientação: Sugerimos preparar o ambiente com um pano roxo formando um caminho, 

lembrando o tempo quaresmal, dividindo o cenário em dois lados. De um lado, colocar objetos e 
elementos que demonstre a degradação ambiental e exploração dos recursos como: galhos secos, 
areia seca, flores murchas, lixo, vaso com água suja etc. No outro lado, elementos que lembrem vida e 
preservação: vaso com planta, pote com água limpa, vela, Bíblia, materiais recicláveis etc. 

Selecionar também seis imagens que caracterizem os biomas brasileiros e compor um painel 
com o título: Fraternidade e biomas do Brasil. 

Apresentar o tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”.  
Apresentar o lema: “Cultivar e guardar a criação”. (Gn 2, 15) 

 
Comentar o cartaz: Para colocar em evidência a beleza 

natural da diversidade do nosso país e para identificar os seis 
biomas brasileiros, o cartaz mostra o mapa do Brasil, em imagens 
características de cada região: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata 
Atlântica, Pantanal e Pampa. 

Compõem também o cenário, como personagens 
principais, os povos originários, primeiros habitantes dos biomas; 
os pescadores, simbolizando o trabalho e o encontro da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, acontecido há 
300 anos; e o povo brasileiro em sua relação com a natureza. 

Além da riqueza dos biomas, o cartaz quer expressar o 
alerta para os perigos da devastação em curso, em nome de um 
desenvolvimento que visa unicamente o lucro. 

O cartaz pretende também despertar a atenção de toda a 
população para a maravilha da obra criadora de Deus, e convocar 
os cristãos e as pessoas de boa vontade ao comprometimento 

com o “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2, 15), nossa “casa comum. 
 
Conhecer para preservar 
Você sabe o que é bioma? Já estudou sobre biomas brasileiros em sua escola? 
“Um bioma é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, cuja vegetação é 

similar e contínua, o clima é mais ou menos uniforme, e a formação tem uma história comum”. 
Nas imagens do painel nós temos os seis biomas brasileiros representados. Você é capaz de 

identificar cada um deles? 
Nossos biomas são: a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. 

Neles vivem pessoas, povos, resultantes da imensa miscigenação brasileira. 
O objetivo geral da Campanha da Fraternidade deste ano é “Cuidar da criação, de modo 

especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos 
povos, à luz do Evangelho”. 

Esta Campanha tem uma estreita relação com a Campanha do ano passado que tratou sobre o 
cuidado com a Casa Comum e também com outras Campanhas que trataram de temas ligados à 
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natureza, ao meio ambiente e às pessoas que vivem em nosso país, sofrem e lutam por seus direitos e 
pelo planeta em que habitamos. 
1. PAPO CABEÇA 

Comunidades tradicionais do sul de São Paulo tem despejo por decisão judicial 
 Comunidades tradicionais, em sua maioria caiçaras, que vivem na região da Jureia, litoral sul 
paulista, estão sob ameaça de serem despejadas devido a uma decisão judicial. A determinação vem 
de uma ação do Ministério Público Estadual que pede a demolição de, pelo menos, 40 casas 
construídas dentro da Estação Ecológica da Jureia-Itatins. O governo do estado, que está obrigado a 
fazer a remoção, recorreu da decisão, e conseguiu ampliar o prazo inicial de 120 dias, para um ano. O 
tempo, entretanto, esgota-se no início de julho. 
 Criada em 1986, a estação ecológica desconsiderou a existência das comunidades tradicionais 
que vivem há 400 anos na região. Esse tipo de unidade de conservação não pode ser habitado. Por 
isso, o governo estadual enviou para a Assembleia Legislativa, no início de 2012, uma proposta que 
transforma duas áreas habitadas da estação ecológica em Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS). 
 A situação indefinida deixa, no entanto, as comunidades da região inseguras quanto a seu 
futuro. “Está todo mundo apreensivo”, ressalta a vice-presidente da União de Moradores da Jureia 
(UMJ), Adriana Souza Lima. Medo que aumenta com ações paralelas da Fundação Florestal para retirar 
moradores considerados não tradicionais ou invasores de terra. “Tem ação de demolição de casas na 
Barra do Uma (um dos principais núcleos populacionais), e a comunidade não entende muito bem essa 
questão, que são coisas diferentes”, explica Adriana. 
 A única forma de garantir definitivamente a permanência das famílias na Jureia, segundo o 
diretor de Operações da Fundação Florestal, Boris Alexandre César, é a aprovação do projeto de lei 
que classifica algumas áreas da estação ecológica, criando o Mosaico de Unidades de Conservação da 
Jureia-Itatins. “A solução definitiva é o processo de recategorização da Jureia. Judicialmente é muito 
difícil de defender a permanência das famílias, enquanto permanecer a estação ecológica”, argumenta 
o responsável pela gestão das unidades de conservação estaduais. 
 Além da ameaça imposta pela decisão judicial, os moradores dizem que o governo estadual faz 
pressão para que os moradores deixem a região. Segundo Adriana da UMJ, as restrições impostas às 
comunidades que vivem nas áreas de preservação, muitas vezes, tornam a sobrevivência inviável. “[O 
governo] dificulta tanto a vida das pessoas que elas acabam abandonando e saindo”, diz em relação à 
proibição de erguer construções ou fazer pequenas hortas. 
Tocando ideias 

 Em nossa região existem populações tradicionais? 

 Existem empreendimentos em nossa região que estão construídos sobre áreas de 
preservação? 

 Existe algum projeto de construção em áreas de preservação de nossa cidade? 

 
2. NOSSA VIDA 

Dois testemunhos de sobreviventes da tragédia ambiental de Mariana (MG):  
 
A – “Foi um milagre”, afirma Edilaine Marques dos Santos ao explicar como escapou da avalanche 
de lama que destruiu a comunidade de Bento Rodrigues. Ela contou que correu durante 20 
minutos com os sobrinhos para conseguir escapar. “Foi uma coisa horrorosa. Só deu tempo de 
correr. Uma barulhada de água. A gente olhava para trás e via tudo indo embora. A escola saiu 
inteira. As casas saíram inteiras”, relembrou. 
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B – “Foi como um filme de terror. Gente gritando, correria. Ouvimos muito barulho. Subimos em 
uma pedra alta e só deu para ver a lama vindo muito rápido. Só deu tempo de salvar a vida. Não dá 
para pensar em pegar nada. Vi gente ficando para trás e que não dava para ajudar. É um 
sentimento horrível. Nem sei ao certo quantos morreram e quem são. Agora é Deus que sabe, né. 
Aqui não dá para ficar mais”. (Marcone de Souza, 19 anos). 

 
3. CAMINHOS: 

A – Palavra de Deus: Gn 2, 4b-15 
 O mundo foi criado por Deus, e, esse mundo, foi desejado por Deus, criado por amor. Deus 
criou o céu e a terra, mas não havia arbustos por ausência de chuva e de quem pudesse cultivar o solo 
(Gn 2, 4b-5). Deus providenciou a chuva e formou o homem (Gn 2,7). Isso nos diz que tudo aquilo que 
existe é criação amada, desejada e realizada por Deus. Dentro dessa perfeição da criação, o homem 
recebe uma missão especial: “Deus confia ao homem o papel de guarda da criação”. Por isso, Deus 
modela o homem do barro, sopra em suas narinas, planta um jardim e coloca o homem ali para 
cultivar e guardar (Gn 2, 5.15). 
 
4. DINAMIZANDO: O BONECO 

Dividir os participantes em seis subgrupos. Cada um ficará responsável por uma parte do boneco: 
cabeça, tronco, braços, mãos, pernas e pés. 

Cada grupo desenhará uma parte do corpo e terá duas perguntas para responder. As respostas 
devem ser registradas nos cartazes juntamente com o desenho. Para que os grupos tenham uma visão 
geral da dinâmica, é importante que se leiam todas as perguntas antes de iniciar o trabalho. 

a. Cabeça: Qual a realidade ambiental que vemos? O que escutamos da sociedade sobre a 
preservação da biodiversidade? 

b. Tronco: O que sentimos sobre a degradação ambiental? O que sentimos sobre o papel do 
jovem na preservação da biodiversidade? 

c. Braços: Até onde podemos alcançar com nossa ação? Com quem (pessoas, entidades etc.) 
podemos andar de braços dados na preservação da biodiversidade? 

d. Mãos: Quais os compromissos que podemos firmar enquanto grupo na preservação da 
biodiversidade? Quais as ferramentas que temos disponíveis na comunidade, escola ou 
paróquia para divulgar nossas ideias? 

e. Pernas: Que caminhos queremos tomar no desenvolvimento de ações de preservação da 
biodiversidade? Qual o suporte (pessoas, materiais, finanças etc.) que temos para desenvolver 
uma ação? 

f. Pés: Que ações podemos realizar envolvendo nossa comunidade, escola ou paróquia na 
preservação da biodiversidade? Que resultados desejamos com nossa ação? 

 
5.  SENTINELAS DA MANHÃ 

 Prepare um ambiente aconchegante para viver um momento de espiritualidade e intercessão. 

 1º passo – Reúna os jovens em círculo, sentados no chão (pode ser usando almofadas, tapetes 
ou tecidos), acenda no máximo seis velas no meio do círculo que representarão os biomas, de 
modo que o ambiente esteja pouco iluminado. 

 2º passo - Coloque no meio do círculo, junto às velas, os símbolos que representam a cultura 
dos povos e das comunidades tradicionais. Em seguida, escreva em diversos papéis nomes de 
alguns povos e de comunidades tradicionais, e distribua sem que os participantes saibam por 
quem irão rezar. 
(Povos: ribeirinhos, povos indígenas, pescadores, quilombolas). 
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 3º passo – Quando estiverem todos com seu papel em mãos, aleatoriamente vão abrindo o 
papel e fazendo a oração direcionada às necessidades e lutas que esses povos e comunidades 
tradicionais enfrentam. 

 4º passo – Após todas as orações podem escolher uma música que expressa o amor e o 
respeito aos irmãos e cantar de mãos dadas, finalizando com o abraço da paz. 

 5º passo – Rezar a oração da Campanha da Fraternidade 2017 
 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita bondade. 
Criastes o universo com sabedoria e entregastes em nossas frágeis mãos para que dele 
cuidemos com carinho e amor. 
Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa Comum.  
Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das 
pessoas, e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra 
que prometestes. Amém! 

 
6.  MÃOS NA MASSA 

 A internet é um grande meio de anúncio e denúncia: façam um vídeo de conscientização com o 

tema do encontro e publiquem nas redes sociais. 

 Usar o WhatsApp, Facebook e nossas mídias sociais para divulgar aos nossos amigos e 

familiares o tema, o lema e o objetivo geral da Campanha da Fraternidade de 2017. 

7.  MAIS UM POUQUINHO 

 TV PUC-SP: pensadores e ativistas discutem e analisam as propostas do Papa Francisco na 

Encíclica Laudato Si’. 

Disponível em: <https: //www.youtube.com/watch?v=61HtrFWKSKg> 

 Conexão Repórter: tragédia ambiental. O repórter Roberto Cabrini percorre os 800 km do Rio 

Doce para documentar cada detalhe do maior desastre ambiental do Brasil. 

Disponível em: < https: //www.youtube.com/watch?v=QJTBe3LwKvY> 

 Site do CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco: No site você encontra 

matérias de apoio didático e informativo, como diversas cartilhas, textos, livros para download 

, apresentam de forma criativa o universo da ecologia e podem subsidiar diversas ações de 

educação ambiental. 

Fonte: 
https://www.cprh.pe.gov.br/educação_ambiental/Publica%C3%A7%C3%B5es/39849;41283;04
19;0;0.asp 

 Canal do YouTube do Instituto Akatu: O instituto trabalha a questão do consumo consciente 

para um futuro sustentável. O Canal YouTube do instituto conta com diversos vídeos curtos 

que, de modo dinâmico, podem ajudar na reflexão do grupo. 

Fonte: https: //www.youtube.com/user/institutoakatu/featured 
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2º TEMA EXTRA: SEMANA SANTA E PÁSCOA 

Objetivos: 
Favorecer ao catequizando a percepção de que o sofrimento de Jesus por amor a nós foi para nos 

levar vivo com Ele a sua ressurreição. Reconhecer a alegria da vida nova que Jesus veio nos propor e 
valorizar os símbolos dessa proposta. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O tempo da Quaresma está acabando. Vamos começar a última semana de preparação para a 
festa da Páscoa, que é a festa mais importante para nós cristãos. 

A Semana Santa começa no próximo  domingo, chamado de Domingo de Ramos, quando 
celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 

Nesta semana devemos rezar bastante e procurar ficar parecido (a) com Jesus. 
Aproveitar este tempo para fazer algum sacrifício: 
Perdoar uma pessoa com quem brigamos, 
Visitar um doente, 
Ajudar os pobres e necessitados,... 
SEMANA SANTA 
No domingo antes da Páscoa, todos saúdam Jesus com ramos. A este domingo chamamos 

DOMINGO DE RAMOS, lembrando Jesus ao entrar na cidade de Jerusalém, aclamado rei.  
Na QUINTA-FEIRA SANTA a Última Ceia de Jesus. Ele janta com seus Apóstolos e se despede 

deles. /sobre a mesa havia duas coisas muito importantes: pão e vinho.  
Neste jantar Jesus, quis nos ensinar uma coisa nova: pediu uma bacia e lavou os pés dos 

Apóstolos, depois disse que nos deixava um mandamento novo: “Amai-vos uns aos outros como eu vos 
amei”.  

 
Na SEXTA-FEIRA SANTA Jesus é julgado, condenado e crucificado. Jesus nos amou até o fim. 

Deu sua vida por nós. Jesus aceitou morrer na cruz para que tenhamos Vida Eterna. É um dia de oração e 
silêncio. 

 
No SÁBADO SANTO Jesus está morto. Seu corpo é retirado da cruz e colocado na sepultura, 

onde fica por três dias. À noite, nossa Igreja celebra a VIGÍLIA PASCAL, onde se comemora a vitória da 
vida sobre a morte! Jesus Ressuscitou! É a noite da libertação, da vida nova! Essa vigília se realiza em 
quatro partes: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística. 

 
DOMINGO DE PÁSCOA: Páscoa é muito mais do que importante ovinhos de chocolate e 

coelhinhos. Páscoa significa passagem; passagem da morte para a vida. Ele voltou a viver, Jesus 
ressuscitou. Todos nós devemos realizar a nossa Páscoa, isto é, mudar sempre para melhor.  

“No Domingo, de madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Não encontraram o Corpo de 
Jesus e ficaram assustadas. Um jovem, com roupas brilhantes disse: Porque vocês estão procurando 
entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui: Ressuscitou!” (Mc 16, 5-6) 

A Páscoa não é uma festa qualquer onde entregamos ovos de chocolate e comemos bastante. 
A Páscoa é a maior festa que a nossa Igreja celebra. 

Diante de Jesus Crucificado, a gente se pergunta: por que tanto sofrimento? Por que para nos 
salvar, Ele teve de sofrer tanto e morrer numa cruz? 

A resposta não é fácil. Estamos diante de um grande mistério. Só a fé pode nos iluminar. Jesus 
dando a sua Vida por nós, para o perdão de nossos pecados, nos deu a “maior prova de amor” – “dar a 
vida por seus amigos” (Jo 15,13). 
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Jesus nos deu o exemplo: o sofrimento e a morte nos levam à Ressurreição. A cruz agora, é a 
cruz gloriosa do Senhor Jesus.  Na cruz de Jesus nosso sofrimento, a nossa dor, enfim tudo aquilo que 
nos faz sofrer e morrer tem um sentido – a Ressurreição, a Vida Eterna. 

As celebrações da Semana Santa, devem nos levar a contemplar com amor Jesus que se 
sacrifica, por amor a toda humanidade. 

O cristão é convidado a fazer jejum neste dia. O jejum pode ser a abstenção de uma refeição 
completa ou de certos alimentos como doces, refrigerantes, carnes..., de certos afazeres como ver 
televisão, jogos, ou outra coisa ou pequenos pecados que cometemos no dia a dia, como brigar, 
criticar os outros, etc. 

O jejum nos leva a participar do sacrifício de Jesus e a participar do sofrimento de nossos 
irmãos pobres, sem recursos e doentes, que passam fome, frio e vivem desabrigados os 365 dias do 
ano. O nosso jejum, revertido em ajuda financeira, através da Campanha da Fraternidade, vai aliviar a 
dor e o sofrimento destes irmãos. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus:  

 Domingo de Ramos: Mt 21, 1-11; Mc 11, 1-10; Jo 12, 12-16; Lc 19, 18-40. 

 Ceia do Senhor: Jo 13, 1-15. 

 Paixão e Morte: Jo 18, 1 a 19, 42. 

 Ressurreição: Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-18; Lc 24, 1-12. 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia, velas, cartaz dos dias as Semana Santa, uma cruz para 

ser usada na Via Sacra. 

C) Nossa vida: Estimular os catequizandos a contarem como a vivência da Semana Santa e da 

Pás côa influenciaram suas vidas. 

3. PAPO CABEÇA 

 O que acontece na Semana Santa? 

 Quem participou ou participa desta Semana? 

 É nesta semana que celebramos a paixão e morte de Jesus? 

 O que acontece na Sexta feira Santa? 

 Direcionar o encontro a partir do que os catequizandos sabem e ir esclarecendo as dúvidas. 

4. AGITA A GALERA 

Dividir em quatro grupos. Cada grupo irá ler as leituras relacionadas na Palavra de Deus, para 
cada dia da Semana Santa. Dar um tempo para leitura e depois em plenário cada grupo faz a sua 
colocação. 

Em seguida, concluir mostrando que Jesus ainda hoje continua em cada irmão, que Ele morreu 
para nos dar a vida e vida em abundância.  

5. MAIS UM POUQUINHO 

 DOMINGO DE RAMOS: Jesus entra em Jerusalém e é aclamado com ramos de palmeira e cantos de 

hosana. 

 QUINTA-FEIRA SANTA: Jesus reúne os apóstolos e institui a Eucaristia na sua última ceia. 

 SEXTA-FEIRA SANTA: Jesus é condenado e carrega a sua Cruz até o Monte Calvário, onde entrega a 

Sua vida num sacrifício de Amor por toda a humanidade. 

 SÁBADO SANTO: Tempo de silêncio, recolhimento e espera pela Ressurreição de Jesus. 
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 DOMINGO: “Aleluia! JESUS RESSUSCITOU”, ESTÁ VIVO NO MEIO DE NÓS!” - traz vida renovada, 

cheia do Espírito Santo para todos nós!. É DOMINGO DE PÁSCOA!  

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Fazer a Via Sacra (em anexo) 
O texto no final deste encontro poderá ser copiado para todos os catequizandos 

7. MÃO NA MASSA 

Incentivar os catequizandos para que participem dos dias da Semana Santa da paróquia. 
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VIA SACRA 
 

Comentarista: 1ª Estação: Jesus é condenado à 
morte. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Muito obrigado Senhor! Ajudai-nos a sonhar e nos 
empenhar por um mundo melhor. – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 2ª Estação: Jesus carrega a sua cruz. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Tua cruz era muito pesada, e Tu a levaste por mim. 
Ajudai-nos na busca da verdadeira alegria que vem 
de Vós. – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 3ª Estação: Jesus cai pela primeira 
vez. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Obrigado, Senhor, por levantar-te! Ajudai-nos 
sempre a levantar diante das quedas que se 
apresentam ao longo do caminho. – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 4ª Estação: Jesus encontra a sua 
mãe! 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Maria, ensina-me a amar Jesus como tu o amaste, e 
a nunca separar-me dele durante as dificuldades. – 
Pai Nosso... 
 
Comentarista: 5ª Estação: O Cireneu ajuda a Jesus. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Eu também quero ajudar-te a levar a cruz. 
Despertai o nosso coração para a solidariedade e 
compaixão. – Pai Nosso 
 
Comentarista: 6ª Estação: A Verônica enxuga o 
rosto de Jesus. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 

Obrigado, Senhor! Ajudai-nos a sempre refletir o 
seu rosto neste mundo por meio de palavras e 
ações.  – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 7ª Estação: Jesus cai pela segunda 
vez. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Obrigado, Senhor, por não se render. Ajudai-nos a 
sempre voltar para os braços do Pai misericordioso.  
– Pai Nosso... 
 
Comentarista: 8ª Estação: Jesus consola as santas 
mulheres. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Tu sempre pensas nos demais! Ajudai-nos a sermos 
sinal do seu amor para aqueles que não conhecem 
a beleza da fé e a consolação da esperança cristã. – 
Pai Nosso... 
 
Comentarista: 9ª Estação: Jesus cai pela terceira 
vez. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Obrigado, Senhor! Ajudai-nos sempre a levantar nas 
quedas da vida e fortalecei-nos contra o mal.  – Pai 
Nosso... 
 
Comentarista: 10ª Estação: Jesus é despojado das 
suas vestiduras. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Deixastes tudo por amor a mim. Ajudai-nos a 
sempre ser generosos e desprendidos dos bens 
materiais. – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 11ª Estação: Jesus é crucificado. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Senhor, ajudai-nos a nunca sermos omissos em 
nossas responsabilidades na construção de um 
mundo melhor.  – Pai Nosso.. 
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Comentarista: 12ª Estação: Jesus morre na cruz. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Obrigado, Senhor, por dar tua vida por mim! Ajudai-
nos a sermos educadores da fé e testemunhas de 
um reino de verdade e vida, reino de santidade e 
graça, reino de justiça, amor e paz.  – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 13ª Estação: Jesus é descido da cruz. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 

Ensina-me a sofrer e a amar para seguir tuas 
pegadas. Alimentai nossa esperança para que não 
desanimemos em nossas lutas. – Pai Nosso... 
 
Comentarista: 14ª Estação: Jesus é sepultado. 
Nós vos adoramos, oh Cristo, e vos bendizemos! 
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o 
mundo! 
Obrigado, Senhor! Não permitas que me solte de 
tua mão para poder chegar um dia, contigo, ao céu. 
Ajudai-nos a nunca desanimar na luta pelo bem, 
pela paz e pela promoção da dignidade humana. – 
Pai Nosso... 
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3º TEMA EXTRA:  SANTO PADROEIRO 

Objetivos: 
Permitir aos catequizandos conhecerem o(a) Padroeiro(a) da sua paróquia, buscando assim imitarem 
suas virtudes. Conscientizar os catequizandos sobre o chamado de Deus para uma vida santa. Fazer 

com que conheçam a sua Paróquia. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O SIGNIFICADO DOS SANTOS HOJE NUM MUNDO EM MUDANÇA 
1. "Para fazer de um homem um santo, só é necessária a Graça. Quem duvida disto não sabe o 

que é um santo, nem o que é um homem", observava Pascal com o seu esmero característico nos 
Pensamentos. Recorro a esta observação para indicar as duas perspectivas destas reflexões: no santo 
convergem a celebração de Deus (nomeadamente, da sua Graça) e a celebração do homem, nas suas 
potencialidades, nos seus limites, nas suas aspirações e nas suas realizações. 

São conhecidas as inúmeras objeções que hoje se levantam contra o conceito de "santidade" e 
de "santo". Não poucas críticas são dirigidas à prática tradicional e ininterrupta da Igreja, de 
reconhecer e proclamar "santos" alguns dos seus filhos mais exemplares. Na grande relevância, 
também numérica, dada pelo Papa João Paulo II às beatificações e canonizações durante o seu 
Pontificado, houve quem insinuasse a existência de uma estratégia expansionista da Igreja católica. 

Para outros, a proposta de novos beatos e santos, tão diversificados por categorias, 
nacionalidades e culturas, seria apenas uma operação de marketing da santidade, com finalidades de 
liderança do Papado na sociedade civil contemporânea. Por fim, há quem veja nas canonizações e no 
culto dos santos um resíduo anacrônico de triunfalismo religioso, alheio e até contrário ao espírito e à 
orientação do Concílio Vaticano II, que realçou com muita força a vocação à santidade de todos os 
cristãos. 

Evidentemente, uma leitura apenas sociológica do nosso tema corre o risco de ser não só 
redutiva, mas também desviante da compreensão deste fenômeno, tão característico da Igreja 
católica. 

2. Na Carta Apostólica Novo millennio ineunte, a Carta que o Papa João Paulo II entregou à 
Igreja no encerramento do Grande Jubileu do Ano 2000, fala-se com um profundo realce do tema da 
santidade. No "grande exército de santos e de mártires", que inclui "Sumos Pontífices, bem conhecidos 
da história, ou humildes figuras de leigos e de religiosos, de um extremo ao outro do globo observou o 
Papa João Paulo II, no n. 7 da Carta a santidade pareceu mais do que nunca a dimensão que melhor 
exprime o mistério da Igreja. Mensagem eloqüente, que não tem necessidade de palavras, ela 
representa ao vivo o rosto de Cristo". 

Para compreender a Igreja, é necessário conhecer os santos, que são o seu sinal e o seu fruto 
mais amadurecido e eloquente. Para contemplar o rosto de Cristo nas mutáveis e diversas situações 
do mundo contemporâneo, é preciso olhar para os santos que "representam profundamente o rosto 
de Cristo" (Ibidem), como nos recorda o Papa. A Igreja deve proclamar santos e há de fazê-lo em nome 
daquele anúncio da santidade que a enche e a transforma precisamente em instrumento de santidade 
no mundo. 

"Deus manifesta de forma viva aos homens a sua presença e o seu rosto na vida daqueles que, 
embora possuindo uma natureza igual à nossa, se transformam mais perfeitamente na imagem de 
Cristo (cf. 2 Cor 18). Neles é Deus quem nos fala e nos mostra um sinal do seu reino (...) para o qual 
somos fortemente atraídos, ao vermos tão grande nuvem de testemunhas que nos envolve (cf. Hb 12, 
1) e tais provas da verdade do Evangelho" (Lumen gentium, 50). Neste trecho da Lumen gentium 
encontramos a profunda razão do culto aos beatos e santos. 

3. A Igreja realiza a missão que lhe foi confiada pelo Mestre divino, de ser instrumento de 
santidade através dos caminhos da evangelização, dos sacramentos e da prática da caridade. Esta 
missão recebe uma notável contribuição de conteúdos e de estímulos espirituais, também da 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_po.html
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proclamação dos beatos e santos, porque eles mostram que a santidade é acessível às multidões, que 
a santidade pode ser imitada. Com a sua existência pessoal e histórica, eles fazem experimentar que o 
Evangelho e a vida nova em Cristo não são uma utopia ou um mero sistema de valores, mas 
"fermento" e "sal", capazes de fazer viver a fé cristã dentro e fora das várias culturas, regiões 
geográficas e épocas históricas. 

"O futuro dos homens observava o saudoso Cardeal Giuseppe Siri nunca é claro, porque todos 
os seus pecados corroem todos os caminhos da história e levam a uma dialética cheia de causas e de 
efeitos, de erros e de vinganças, de explosões e de interrupções. A certeza de que os santos 
continuarão a acompanhar os homens é uma das poucas garantias do futuro" (Il primato della verità, 
pág. 154.). 

4. O fenômeno dos santos e da santidade cristã cria um sentido de admiração que nunca 
esmoreceu na vida da Igreja e que não pode deixar de surpreender até um observador laico atento, 
sobretudo hoje, num mundo que muda contínua e rapidamente, num mundo fragmentado sob o 
ponto de vista cultural, tanto em nível de valores como de costumes. É da admiração que deriva a 
pergunta: o que é que faz com que a fé encarne em todas as latitudes, nos diversos contextos 
históricos, entre as mais variadas categorias e estados de vida? Como é possível que, sem dinamismos 
de poder, impositivos ou persuasivos que sejam, e sem dinamismos de uniformidade, existam tantos 
santos, tão diferentes entre si e em tal harmonia com Cristo e com a sua Igreja? O que é que leva à 
livre assunção do núcleo germinativo cristão, que depois desenvolve tanta diversidade e beleza na 
unidade da santidade? Como é diferente a globalização, de que hoje se fala com tanta frequência, da 
catolicidade ou universalidade da fé cristã e da Igreja, que essa fé vive, conserva e difunde! 

Aquele internacionalismo do catolicismo, que não é procurado com vista ao poder, mas ao 
serviço e à salvação, é confirmado pelos santos e pelas santas que pertencem aos mais diversos 
contextos de referência histórica, mas viveram a mesma fé. Este internacionalismo confirma que a 
santidade não tem limites e que não morreu na Igreja, mas, pelo contrário, continua a ser de profunda 
atualidade. O mundo muda, mas os santos, embora também mudem com o mundo que se transforma, 
representam sempre o mesmo rosto vivo de Cristo. Não existe nisto, porventura, um indício 
inconfundível da vitalidade peculiar, meta-cultural e meta-histórica para nós, católicos, "sobrenatural" 
é a palavra justa do anúncio e da Graça cristã? 

5. Neste contexto de pensamentos, é interessante fazer uma observação sobre o modo como a 
Igreja católica reconhece e proclama os beatos e os santos. Refiro-me em particular ao trabalho da 
Congregação para as Causas dos Santos, chamada a estudar e reconhecer a santidade e os santos 
através de um procedimento minucioso e sábio, consolidado, renovado e renovável no tempo. 

Os santos e a santidade são reconhecidos com um movimento que parte de baixo para cima. 
Ainda hoje, é o próprio povo cristão que, reconhecendo por intuição da fé a "fama de santidade", 
indica ao seu Bispo titular da primeira fase do processo de canonização os candidatos à canonização e, 
em seguida, à Congregação competente da Santa Sé. Nem a Congregação para as Causas dos Santos, 
nem o Papa, "inventam" ou "fabricam" os santos. Como todos os cristãos sabem, isto é obra do 
Espírito Santo. Que este mesmo Espírito como diz o Evangelho "sopra onde quer", é uma constatação 
a que estamos habituados desde há séculos, e hoje muito mais, uma vez que a Igreja está espalhada 
em todas as partes do mundo e em todas as camadas sociais. 

Assim, deve reconhecer-se que o Papa João Paulo II fez da proclamação de novos beatos e 
santos uma autêntica e constante forma de evangelização e de magistério. Ele quis acompanhar a 
pregação das verdades e dos valores evangélicos com a apresentação de santos que viveram aquelas 
verdades e aqueles valores de modo exemplar. Durante o seu Pontificado, e, portanto, desde 1978 até 
hoje, João Paulo II beatificou 1.299 pessoas, 1.029 das quais são mártires, e canonizou 464 beatos, 401 
dos quais encontraram a morte no martírio. Os leigos elevados às honras dos altares são também 
muito mais do que geralmente se pensa: com efeito, trata-se de 268 beatos e de 246 santos, 514 no 
total. 
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Para alguns, eles são muitos; para outros, poucos. 
No que diz respeito ao número de santos, o Papa João Paulo II não ignora o parecer de quem 

considera que eles são demasiados. Pelo contrário, fala disto explicitamente. Eis a resposta do Papa a 
este propósito:  "Às vezes diz-se que hoje há demasiadas beatificações. Mas isto, além de refletir a 
realidade, que por graça de Deus é aquela que é, corresponde também ao desejo expresso pelo 
Concílio. O Evangelho espalhou-se de tal maneira no mundo e a sua mensagem mergulhou as suas 
raízes de modo tão profundo, que o elevado número de beatificações reflete precisamente de modo 
vivo a ação do Espírito Santo e a vitalidade que dele brota no campo mais essencial para a Igreja, o da 
santidade. Com efeito, foi o Concílio que realçou de forma particular a vocação universal à santidade" 
(Discurso de abertura do Consistório, em preparação para o Grande Jubileu do Ano 2000, 13 de Junho 
de 1994). 

Na Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, o Papa João Paulo II escreveu:  "Nestes anos, 
foram-se multiplicando as canonizações e as beatificações. Elas manifestam a vivacidade das Igrejas 
locais, muito mais numerosas hoje do que nos primeiros séculos e no primeiro milênio. A maior 
homenagem que todas as Igrejas prestarão a Cristo no limiar do terceiro milênio, será a demonstração 
da presença onipotente do Redentor, mediante os frutos de fé, esperança e caridade em homens e 
mulheres de tantas línguas e raças, que seguiram Cristo nas várias formas da vocação cristã" (n. 37). 

Além disso, na Carta Apostólica Novo millennio ineunte, o Papa observa:  "Os caminhos da 
santidade são variados e apropriados à vocação de cada um. Agradeço ao Senhor ter-me concedido, 
nestes anos, beatificar e canonizar muitos cristãos, entre os quais numerosos leigos que se 
santificaram nas condições ordinárias da vida" (n. 31). 

Sem dúvida, tantas beatificações e canonizações são também um sinal da capacidade de 
inculturação da vida da fé cristã e da Igreja. 

6. Por fim, gostaria de me debruçar sobre a contribuição cultural oferecida pelos santos, pelo 
seu culto e pelo ardente e sério trabalho de estudo que precede e que se segue à sua canonização. 
O Concílio Vaticano II pediu que uma "cuidadosa investigação histórica, teológica e pastoral" 
acompanhasse a proposta do culto dos santos (cf. Sacrosanctum concilium, 23). Esta indicação já 
encontrou a Congregação para as Causas dos Santos preparada e, hoje, plenamente experimentada. 

O cuidado pela verdade histórica esteve sempre presente no trabalho da Congregação para as 
Causas dos Santos. Já num "Decreto" de Pio X, de 26 de Agosto de 1913, mais tarde inserido no Código 
de Direito Canônico de 1917, pedia a reunião e o estudo de todos os documentos históricos relativos 
às causas. Mas a novidade fundamental foi apresentada pelo Motu Proprio "Já há algum tempo", de 6 
de Fevereiro de 1930, com que o Papa Pio XI instituiu na Congregação dos Ritos a "Secção histórica", 
com a tarefa de oferecer a contribuição eficaz para a abordagem das causas "históricas", ou seja, das 
que não contavam com testemunhas contemporâneas relativas às mesmas causas. O serviço prestado 
pela "Secção histórica", em seguida denominada como "Departamento histórico-hagiográfico", foi 
alargado a todas as causas, mesmo às mais "recentes", aumentando a sensibilidade histórico-crítica 
em todos os níveis, e em todas as fases do processo. 

Finalmente, a Constituição Apostólica Divinus perfectionis magister, de 25 de Janeiro de 1983, 
seguida das Normae servandae, do dia 7 de Fevereiro de 1983, sancionou definitivamente a 
contribuição determinante do método e da qualidade histórica na abordagem das causas dos santos. 

A verdade histórica, tão diligentemente procurada por motivos teológicos e pastorais, traz 
muitos benefícios também à apresentação cultural dos santos. Os novos beatos e santos "saíram da 
sacristia" para serem estudados e apresentados também como personagens historicamente 
significativas, no contexto da vida da sua Igreja, da sua sociedade e do seu tempo. Assim, não 
interessam mais unicamente à Igreja e aos fiéis, mas a todos aqueles que se ocupam da história, da 
cultura, da vida civil, da política, da pedagogia, etc. Desta maneira, a missão destes extraordinários 
homens de Deus continua de maneira diversa, mas em todo o caso eficaz para o bem de toda a 
sociedade. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_10111994_tertio-millennio-adveniente_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_po.html
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A este propósito, é significativo o fato de que o Arquivo da Congregação para as Causas dos 
Santos já não é freqüentado somente por "pessoas interessadas pelo trabalho eclesiástico", mas 
também por estudiosos leigos que recorrem ao mesmo para a relação das suas teses de licenciatura, 
para estudos históricos, de pedagogia, de sociologia, etc., porque ali encontram um material 
abundante e historicamente credível. 

7. Portanto, com o seu valor particular, a santidade diz respeito também à cultura. Os santos 
permitiram que se criassem novos modelos culturais, novas respostas aos problemas e aos grandes 
desafios dos povos e novos desenvolvimentos de humanidade no caminho da história. A herança dos 
santos "é uma herança que não se deve perder insistiu muitas vezes o Santo Padre, mas fazer frutificar 
num perene dever de gratidão e num renovado propósito de imitação" (Novo millennio ineunte, 7). 

Os santos são como faróis; eles indicaram aos homens as possibilidades de que o ser humano 
dispõe. Por isso, são interessantes também do ponto de vista cultural, independentemente da 
abordagem cultural, religiosa e de estudo com que nos aproximemos deles. Um grande filósofo 
francês do século XX, Henry Bergson, observou que "as maiores personagens da história não são os 
conquistadores, mas os santos". E Jean Delumeau, um historiador do catolicismo de Quinhentos, 
convidava a verificar como os grandes impulsos da história do cristianismo foram caracterizados por 
um retorno às fontes, isto é, à santidade do Evangelho, suscitada pelos santos e pelos movimentos de 
santidade na Igreja. 

Nos últimos anos, o Cardeal Joseph Ratzinger afirmou justamente que "não são as maiorias 
ocasionais que se formam aqui ou ali na Igreja, que decidem o seu e o nosso caminho. Eles, os santos, 
são a verdadeira e determinante maioria, segundo a qual nos orientamos. É a ela que aspiramos! Eles 
traduzem o divino no humano, o eterno no tempo". 

8. Num mundo que se transforma os santos não só não permanecem marginalizados histórica 
ou culturalmente, mas parece que devo concluir estão a tornarem-se sujeitos ainda mais interessantes 
e credíveis. 

Numa época de crise das utopias coletivas, num período de desconfiança e de incredulidade 
em relação ao que é teórico e ideológico, está a nascer uma nova atenção para com os santos, figuras 
singulares em que se encontra não uma nova teoria e nem sequer simplesmente uma moral, mas um 
desígnio de vida a narrar, a descobrir através do estudo, a amar com devoção e a realizar mediante a 
imitação. 

Só podemos alegrar-nos com este despertar de atenção para com os santos, porque eles são 
de todos, constituem um patrimônio da humanidade que progride para além de si mesma, num 
desenvolvimento que, enquanto honra o homem, também dá glória a Deus, porque "o homem vivo é 
a glória de Deus" (Santo Ireneu de Lião). 

Quero ler tudo o que consideramos até aqui, à luz de uma mensagem, verdadeiramente 
fascinante, do Santo Padre João Paulo II que, na minha opinião, pode dar, a quem refletir sobre este 
tema, pelo menos uma idéia da visão do Sumo Pontífice sobre a santidade, inseparavelmente 
vinculada à dignidade batismal de cada cristão e, por conseguinte, explicar melhor também o papel 
das beatificações e canonizações no caminho pastoral da Igreja, nestes vinte e cinco anos de 
Pontificado de Karol Wojtyla. A mensagem é a que foi enviada para o dia mundial de oração pelas 
vocações de 2002:  "A primeira tarefa da Igreja é acompanhar os cristãos pelos caminhos da santidade 
(...) a Igreja é "a casa da santidade" e a caridade de  Cristo,  derramada  pelo  Espírito Santo, constitui a 
sua alma" (Acta Apostolicae Sedis, vol. XCIV, 3 de Maio de 2002, n. 5). 

Por conseguinte, na Igreja tudo, e cada uma das vocações em particular, está ao serviço da 
santidade! E é indubitavelmente neste sentido que, quando olhamos para a Igreja, jamais devemos 
esquecer de ver nela o rosto da "mãe dos santos", que gera santidade com fecundidade e 
generosidade superabundantes. 

Congregação para as Causas dos Santos - Reflexão do Cardeal José Saraiva Martins 
  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_po.html
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2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Mt 5,48 e I Ts 4,3 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia, santinhos do Santo Padroeiro 

C) Nossa vida: Colher informações na Paróquia sobre algum devoto que tenha alcançado 

alguma graça através do santo padroeiro. 

3. PAPO CABEÇA: 

 Perguntar se sabem o que é ser santo. 

 Explicar que a partir do nosso Batismo todos somos chamados ser santos. 

 Para sermos santos é preciso descobrir qual a vontade de Deus para nossa vida, e isso se 

descobre através da oração e da leitura da Palavra de Deus. 

 O que podemos fazer para melhorar as nossas atitudes no dia a dia... (deixar que falem) 

 Perguntar se conhecem algum santo e sua história ou se têm algum santo de devoção 

deixar que falem). 

 Pesquisar a história do Santo Padroeiro de sua Paróquia, suas qualidades e virtudes, como 

foi sua vida, onde nasceu e porque se tornou santo. 

 Depois de ouvir a história – Aprendendo por exemplos – vamos procurar imitar as o 

exemplo e as virtudes do padroeiro da nossa paróquia. 

4. AGITA A GALERA 

História:  Aprendendo por exemplos 

Um jovem monge foi até o mestre e perguntou-lhe: 
Como chamamos uma pessoa que entende uma verdade, mas não pode explicá-la em 

palavras? 
O mestre respondeu: 
Uma pessoa muda saboreando um mel. 
E como chamamos uma pessoa que não entende a verdade, mas fala muito sobre ela? 
Tranquilamente ele disse: 
Um papagaio imitando as palavras de outra pessoa. 
Mas você está preocupado somente em como falar a verdade, enquanto precisamos estar 

atentos para vivenciar as nossas verdades e, por meio do exemplo, passar adiante as boas 
experiências, os bons exemplos, procurando sempre buscar dentro de nós mesmos a nossa 
consciência e segui-la. 

Nesta vida, temos muitos professores e poucos mestres; a diferença é que os professores 
ensinam por palavras e os mestres ensinam por ações e exemplos. E dificilmente erramos quando 
aprendemos por meio de exemplos. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

 Falar dos santos dos nossos dias – pessoas santas como Madre Teresa de Calcutá e seu 

trabalho, Papa João Paulo II e seu exemplo de amor perdão e santidade de vida. 

 Falar dos Santos recém canonizados:  

 Frei Galvão o primeiro Santo brasileiro, canonizado pelo Papa Bento XVI, em 11 de maio de 

2007; 

 Santa Gianna, foi Beatificada pelo Papa João Paulo II, em 24 de abril de 1994 no Ano 

Internacional da Família, tendo sido considerada esposa amorosa, médica dedicada e mãe 

heróica, que renunciou à própria vida em favor da vida da filha, na ocasião da gestação e do 

parto. 
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 Falar das crianças que foram canonizadas – Santo Domingos Sávio, Santa Maria Goretti.  

 Falar do Padroeiro – ler as leituras indicadas pela paróquia 

 Contar a história do Santo a partir da leitura bíblica. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Fazer a leitura bíblica - Mt 5,48 e I Ts 4,3 
Levar as crianças até a imagem do Santo Padroeiro e rezar a oração (no verso do santinho) 

7. MÃO NA MASSA 

Imitar as virtudes do padroeiro da paróquia e divulgar a sua devoção. 
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4º TEMA EXTRA:  MARIA 

Objetivo: 
Mostrar que através do “sim” de Maria concretiza-se o plano da salvação na pessoa do seu Filho Jesus 

Cristo. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O Evangelho fala pouco de Maria, mas nos mostra que:  
 Maria e a Mãe de Jesus, o Filho de Deus, mas não toma o seu lugar.  

 Se a devoção a Maria não tiver Cristo, não é evangélica.  

 Mostra como Maria viveu e agiu. Teve perfeita atitude de discípula de Cristo.  

Maria nos mostra a emancipação da mulher. Como mulher, ela desenvolve um papel 
importante na obra da Salvação.  

Maria é a mulher forte. Conheceu de perto a pobreza, o sofrimento, o exílio.  
O Deus de Maria não é um deus pequeno, mas é o Deus dos pequenos. É o Deus que nela faz 

grandes coisas.  
Maria se doou a Deus e ao povo e teve fidelidade ao Plano de Deus. Esta e a primeira e 

fundamental exigência da catequese.  
Maria é:  

 Co-Mediadora - só Cristo é Mediador (1Tm 2,5).  

 Cheia de graça.  

 Imaculada Conceição. (A Igreja declarou dogma de fé em 1854).  

 Assunta. Foi assumida ao céu onde esta de corpo e alma.  

 (A Igreja declarou dogma de fé em 1950)  

O  Documento de Puebla ressalta:  

 Mulher de luta: não se acomoda; abre caminhos.  

 Única criatura que ao mesmo tempo e: Filha - Esposa ¸Mãe de Deus.  

 No dizer do Concílio Vaticano II - "Maria e a imagem perfeita da Igreja".  

 Ela é a primeira leiga associada a obra redentora do Cristo. É o modelo indispensável para seguir a 

Cristo.  

 Exemplo de vocação porque viveu, com fidelidade, a sua vocação.  

 Maria é para a America Latina, uma esperança de libertação. Fazendo-se escrava do Senhor 

promove a libertação da mulher. Se é escrava do Senhor, não é escrava de mais ninguém, podendo 

lutar contra as demais escravidões, como o egoísmo, a exploração do homem, as estruturas que 

impedem uma participação fraterna na construção da sociedade para desfrutar dos bens que Deus 

criou para todos (P. 267).  

DEVOÇÃO A MARIA  

 O povo brasileiro tem profunda devoção a Maria sob o título de N. Sra. Aparecida; e em outros 

lugares, em outras cidades, Maria recebe outros nomes.  

 Mas, antes de ser Maria de Nazaré, N. Sra. de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, etc., ela é "aquela 

que acreditou" que "Deus é o Todo Poderoso".  

 A verdadeira devoção a Maria consiste em imitá-la nesse grande amor a Deus e aos mais 

necessitados, e não apenas em fazer promessas, novenas, etc.  

Rezemos a Ave Maria, pedindo a Ela que nos mostre o Plano de Deus e interceda por 
nos "agora e na hora de nossa morte. Amém". 
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2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Lc 1, 26-38 / Jo 2, 1-12 / Jô 19, 25-27 / At 1, 14 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia, imagem de Nossa Senhora, terço.  

C) Nossa vida: D. Maria e seu filho de treze anos, como de costume, saíram para pescar. O 

pai ficava na roça, cuidando das plantações. Em uma destas pescarias, o filho pediu para andar de 

canoa e desceu rio abaixo. D. Maria, entretida com a pesca, em que por sinal estava sendo bem 

sucedida, descuidou-se de seu filho no rio. Quando lembrou, ele já estava longe de sua vista. Logo pôs-

se a gritar e nada de enxergar o filho. Foi beira rio, gritando, quando o vê sentado em uma pedra, pois 

a canoa havia afundado, mas ele conseguira nadar até a pedra onde descansava e pensava em como 

se reencontrar com a mãe. O bonito foi a fé de D. Maria, pois, enquanto procurava o filho, rezava a 

Nossa Senhora, lembrando que, assim como Nossa Senhora sofreu tanto até encontrar o filho, que ela 

ajudasse a encontrar o seu também. Qual não foi sua alegria ao encontrá-lo sobre aquela pedra. O 

menino sorriu e disse: “A senhora estava triste como Nossa Senhora quando perdeu o Menino Jesus?” 

Quem conhece alguma pessoa com esta devoção da D. Maria a Nossa Senhora? 

3. PAPO CABEÇA 

 Quem gostaria de falar o que sabe sobre Nossa Senhora (direcionar o encontro a partir do 

sabem e ir completando) 

 Maria era uma moça como as outras; pertencia a uma família simples da cidade de Nazaré, 

na Palestina. Seus pais eram Joaquim e Ana. 

 Maria era bondosa, humilde, trabalhadora e cheia de coragem. Sua preocupação era ajudar 

os outros, ser amiga de todas as pessoas. 

 Ela procurava viver a Aliança, por isso observava os 10 Mandamentos. 

 Maria, foi totalmente aberta à Palavra de Deus. Disse “sim”. Por isso, Deus nasceu no seu 

coração, Deus morou nela e a fez mãe de seu Filho único – Jesus. 

4. AGITA A GALERA 

 Iniciar o encontro pedindo para que os catequizandos enumerem e anotem tudo o que 

sabem sobre Maria, desde os fatos até as qualidades e destacar uma que mais admiram. 

 Reuni-los em grupos e pedir para que comparem as suas anotações e escolham a qualidade 

ou o fato que mais foi destacado entre as anotações dos catequizandos. 

 Pedir para que atualizem-no, ou seja, tentem descobrir como Maria agiria naquela 

determinada situação ou como seria aquela sua qualidade se ela vivesse hoje. 

 Explicar que toda a vida de Maria é exemplo para nós. Ela viveu plenamente em si a vida 

nova prometida pelos profetas e anunciada por Jesus. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Maria no Novo Testamento 
Aprofundar e trazer para mais perto de nós a figura de Jesus Cristo implica em conhecer a Mãe 

dele, Maria. 
Poucos conhecem Maria de Nazaré. 
A presença dela nestes quase dois mil anos de cristianismo é forte, embora poucas sejam as 

referências na Sagrada Escritura, especificamente no Novo Testamento. 
É preciso também fazer distinção entre Maria dos Evangelhos e Maria das histórias que 

surgiram em torno dela na tradição religiosa. Seguem alguns relatos: 



 
 

94 
 

MATEUS 
O evangelista Mateus menciona o nome de Maria só nos dois primeiros capítulos. No capítulo 

1, a genealogia de Jesus, o Messias que nasceu de Maria virgem. “A virgem está grávida, dará a luz um 
filho que será chamado de Emanuel”. No capítulo 2 fala da homenagem dos Magos que entraram na 
casa e viram o menino com sua mãe Maria... 

MARCOS 
Sem o Evangelho segundo Marcos, a imagem de Jesus seria mais pobre. Marcos, ao descrever a 

cena do encontro de Jesus com seus familiares, não menciona o nome de Maria. “Olha, tua mãe e teus 
irmãos estão aí fora e te procuram”. (3,31-35) 

LUCAS 
Lucas, no seu Evangelho, não sendo testemunha ocular, inspira-se na tradição dos que 

assistiram e que estiveram a serviço da palavra da mensagem evangélica. 
A exemplo de Mateus, Lucas ocupa os dois primeiros capítulos de seu Evangelho no relato da 

infância de Jesus. Nestes capítulos ele pode contar com informações orais e documentos já escritos. 
No seu Evangelho, no relato da anunciação, menciona o nome de Maria quatro vezes. Também 

quatro vezes no relato da visita à sua prima Isabel (cap.1). 
No relato do nascimento de Jesus, o nome da Maria é mencionado três vezes e, no texto da 

circuncisão e apresentação, uma vez. 
Lucas dedicou a Maria um único momento na vida pública de Jesus e sem lhe mencionar o 

nome (8,19-21). 
Nos Atos dos Apóstolos é citado o nome de Maria com algumas mulheres e os apóstolos 

reunidos no Cenáculo, em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo. (1,12-14) 
JOÃO 
O Evangelho segundo João, considerado mais uma reflexão teológica do que uma narrativa da 

vida de Jesus, narrando a festa das Bodas de Caná, faz referência à Mãe de Jesus sem mencionar o seu 
nome (2,1-5). 

Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, duas mulheres e João, o discípulo amado. Nem aqui o 
evangelista mencionou o nome de Maria, até no próprio ato em que Jesus a ofereceu como mãe ao 
discípulo amado (19,25-27). 

CONCLUSÃO 
No Novo Testamento, Maria está presente em três momentos essenciais: na Encarnação, na 

Páscoa e no Pentecostes. 
Lendo o Evangelho, poderemos encontrar razões para afirmar a doutrina da maternidade 

espiritual de Maria. 
O fato de Maria ser a mãe de Jesus Cristo, é a primeira verdade de que provêm todos os outros 

privilégios marianos. 
Como nossa mãe, Maria é evidenciada nos documentos eclesiásticos, sem dúvida, fruto do 

influxo do Espírito Santo. 
Em toda a história da tradição cristã, Maria ocupa um lugar de relevo na pintura oriental e 

ocidental. Dessa forma, a arte cristã dá testemunho do profundo amor pela Mãe de Deus que 
ultrapassa a própria expressão teológica. 

Os cristãos devem ser como Maria: ouvintes da Palavra de Deus, orantes e oferentes. 
Saudemos Maria ao iniciar o mês de Maio, mês especialmente a ela consagrado. Sob o impulso da 
graça de Deus, ela exerceu um papel especial e único na história da Salvação. 

O rosário, em latim, rosarium, quer dizer jardim de rosas.   
É um instrumento de oração comum entre os cristãos. Na sua origem, compreendia um total 

de cento e cinquenta Ave Marias correspondentes aos cento e cinquenta Salmos encontrados na 
Bíblia. Às Ave Marias, com o tempo, juntou-se o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e o Glória 
ao Pai, uma oração de louvor à Santíssima Trindade.  
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Para facilitar a contagem das dezenas de Ave Marias, utilizam-se sementes, bolinhas de 
madeira, pedra, ou outro material ao qual chamamos de contas. Essas contas são organizadas num 
cordão e ao seu final é colocado um crucifixo para lembrar a cruz onde Nosso Senhor Jesus Cristo foi 
morto para a redenção dos homens. 

Atualmente, o Rosário consta de 200 Ave Marias, pois o Papa João Paulo II criou os mistérios 
luminosos. Uma parte do Rosário é um quarto, conforme as quatro séries de mistérios.  

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

 Rezar uma dezena com o grupo. 

 Encerrar com o canto:  Imaculada, Maria do povo 

 
Imaculada, Maria de Deus / Coração pobre acolhendo Jesus / Imaculada, Maria do povo / Mãe 

dos aflitos que estão junto à cruz. 
Um coração que era Sim para a vida / Um coração que era Sim para o irmão / Um coração que 

era Sim para Deus / Reino de Deus renovando este chão. 
Olhos abertos pra sede do povo / Passo bem firme que o medo desterra / Mãos estendidas que 

os tronos renegam / Reino de Deus que renova esta terra. 
Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade / Que os nossos passos se tornem memória / Do amor fiel 

que Maria gerou / Reino de Deus atuando na história. 

7. MÃO NA MASSA 

Trazer no próximo encontro a história de Nossa Senhora para ser partilhado com o grupo. 
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5º TEMA EXTRA:  CORPUS CHRISTI 

Objetivo: 
Possibilitar aos catequizandos um maior conhecimento acerca da Festa de Corpus Christi, em função 

do seu significado e do seu papel como devoção especial à Cristo Eucarístico. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A revista “Jesus”, das Edições Paulinas de Roma, publicou uma matéria do escritor Antonio 
Gentili, em abril de 1983, pp. 64-67, onde apresenta uma resenha de milagres eucarísticos. Há 
tempos, foi traçado um “Mapa Eucarístico”, que registra o local e a data de mais de 130 milagres, 
metade dos quais ocorridos na Itália. São muitíssimos os milagres eucarísticos no mundo todo. Por 
exemplo, Marthe Robin, uma francesa, milagre eucarístico vivo, alimentou-se durante mais de 
quarenta anos só de Eucaristia. Teresa Newmann, na Alemanha, durante mais de 36 anos alimentou-
se só de Eucaristia.  

1. Lanciano - Itália – no ano 700  
Em Lanciano – séc. VIII. Um monge da ordem de São Basílio estava celebrando na Igreja dos 

santos Degonciano e Domiciano. Terminada a Consagração, que ele realizara, a hóstia transformou-se 
em carne e o vinho em sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios 
rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970-71 e outra vez em 1981 pelo Professor Odoardo 
Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, Coadjuvado 
pelo Professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Resultados:  

1) A hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao 
miocárdio.   

2) Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano. Mais: o grupo sangüíneo a que 
pertencem os vestígios de sangue, o sangue contido na carne e o sangue do cálice revelam tratar-se 
sempre do mesmo sangue grupo ‘AB’ (sangue comum aos Judeus). Este é também o grupo que o 
professor Pierluigi Baima Bollone, da universidade de Turim, identificou no Santo Sudário.  

3) Apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base 
intacta e sem sinais de alterações substanciais; este fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas 
substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas, ao contrário, apesar da ação 
dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais e biológicos.  

2 - Orvieto - Bolsena - Itália – 1263 
Início da Festa de Corpus Christi.  
3 - Ferrara - 28/03/1171  
Aconteceu este milagre na Basílica de Santa Maria in Vado, no século XII. Propagava-se com 

perigo a heresia de Berengário de Tours (†1088), que negava a Presença real de Cristo na Eucaristia. 
Aos 28 de março de 1171, o Pe. Pedro de Verona, com três sacerdotes celebravam a Missa de Páscoa; 
no momento de partir o pão consagrado, a Hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de 
sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje. Há documentos que 
narram o fato: um “Breve’ do Cardeal Migliatori (1404). - Bula de Eugênio IV (1442), cujo original foi 
encontrado em Roma em 1975. Mas, a descoberta mais importante deu-se em Londres, em 1981, foi 
encontrado um documento de 1197 narrando o fato.  

4 - Offida - Itália – 1273  
Ricciarella Stasio - devota imprudente, realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia; em 

uma dessas profanações, a Hóstia se transformou em carne e sangue. Foram entregues ao pe. 
Giacomo Diattollevi, e são conservadas até hoje. Há muitos testemunhos históricos sobre este fato.  

5 - Sena – Cássia -  Itália – 1330  
Hoje este milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote 

foi levar o viático a um enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, uma 
Hóstia dentro do seu Breviário para levá-la ao doente grave. No momento da Comunhão, abriu o livro 
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e viu que a Hóstia se liquefez e, quase reduzida a sangue, molhou as páginas do Livro. Então o 
sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a Hóstia a um frade agostiniano de Sena, o qual 
levou para Perúgia a página manchada de sangue e para Cássia a outra página onde a Hóstia ficou 
presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de “Corpus Domini” é 
atualmente venerada na basílica de Santa Rita.   

6 - Turim - Itália – 1453 
Na Alta Itália ocorria uma guerra furiosa pelo ducado de Milão. Os Piemonteses saquearam a 

cidade; ao chegarem a Igreja, forçaram o Tabernáculo. Tiraram o ostensório de prata, no qual se 
guardava o corpo de Cristo ocultando-o dentro de uma carruagem juntamente com os outros objetos 
roubados, e dirigiram-se para Turim. Crônicas antigas relatam que, na altura da Igreja de São Silvestre, 
o cavalo parou bruscamente a carruagem – o que ocasionou a queda, por terra, do ostensório – o 
ostensório se levantou nos ares “com grande esplendor e com raios que pareciam os do sol”. Os 
espectadores chamaram o Bispo da cidade, Ludovico Romagnano, que foi prontamente ao local do 
prodígio. Quando chegou, “O ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo nos ares a emitir 
raios refulgentes”. O Bispo, diante dos fatos, pediu que lhe levassem um cálice. Dentro do cálice, 
desceu a hóstia, que foi levada para a catedral com grande solenidade. Era o dia 9 de junho de 1453. 
Existem testemunhos contemporâneos do acontecimento (Atti Capitolari de 1454 a 1456). A Igreja de 
“Corpus Domini” (1609), que até hoje atesta o prodígio.  

7 - Sena - Itália – 1730 
Na Basílica de São Francisco, em Sena, pátria de Santa Catarina de Sena, durante a noite de 14 

para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas, por ladrões que roubaram 
o cibório de prata onde elas estavam. Dois dias depois, as Hóstias foram achadas em caixa de esmolas 
misturadas com dinheiro. Elas foram limpas e guardadas na Basílica de São Francisco; ninguém as 
consumiu; e logo o milagre aconteceu visto que com o passar do tempo as Hóstias não se estragaram, 
o que é um grande milagre. A partir de 1914 foram feitos exames químicos que comprovaram pão em 
perfeito estado de conservação. 

8 - Milagre Eucarístico de Santarém – Portugal (1247)  
Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 km ao norte de Lisboa. O milagre 

se deu com uma dona de casa, Euvira, casada com Pero Moniz, a qual sofrendo com a infidelidade do 
marido, decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da igreja da Graça. Esta bruxa prometeu-
lhe resolver o problema se como pagamento recebesse uma Hóstia Consagrada. Para obter a Hóstia, a 
mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da igreja de S. Estevão, que lhe deu a sagrada 
Comunhão num dia de semana. Assim que ela recebeu a Hóstia, sem o padre notar, colocou-a nas 
dobras do seu véu. De imediato a Hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa na 
Rua das Esteiras, perto da Igreja e escondeu o véu e a Hóstia numa arca de cedro onde guardava os 
linhos lavados. À noite o casal foi acordado com uma visão espetacular de Anjos em adoração à 
sagrada Hóstia sangrando. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As 
realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, por decreto de D. 
Antonio Francisco Marques, Bispo de Santarém, a Igreja de S. Estevão, onde está a relíquia, foi 
elevada  a Santuário Eucarístico do Santíssimo Sangue.    

9 – Faverney, na França, em 1600   
O Milagre Eucarístico que aconteceu em Faverney, na França consistiu numa notável 

demonstração sobrenatural de superação da lei da gravidade. Faverney está localizado a 20 
quilômetros de Vesoul, distante 68,7 quilômetros de Besançon. Um dos noviços chamado Hudelot, 
notou que o Ostensório que se encontrava junto Santíssimo Sacramento sobre o Altar, elevou-se e 
ficou suspenso no ar e que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os Frades Capuchinhos de 
Vesoul também apressaram-se para observar e testemunhar o fenômeno. Embora os monges com a 
ajuda do povo, conseguiram apagar o incêndio que queria consumir toda a Igreja, o Milagre não 
cessou, o Ostensório com JESUS Sacramentado continuou flutuando no espaço.   
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10 -  Em Stich, Alemanha, 1970  
Na região Bávara da Alemanha, junto à fronteira suíça, em 9 de junho de 1970, enquanto um 

padre visitante da Suíça estava celebrando uma Missa numa capela, uma série incomum de eventos 
aconteceu. Depois da Consagração, o celebrante notou que uma pequena mancha avermelhada 
começou a aparecer no corporal, no lugar onde o cálice tinha estado descansando. Desejando saber se 
o cálice tinha começado a vazar, o padre correu a mão dele debaixo do cálice, mas achou-o 
completamente seco. A esta altura, a mancha crescera, atingindo o tamanho de uma moeda de dez 
centavos. Depois de completar a Missa, o padre inspecionou todo o altar, mas não conseguiu 
encontrar qualquer coisa que pudesse ser remotamente a fonte da mancha avermelhada. Ele trancou 
o corporal que apresentava a mancha num local seguro, até que pudesse discutir o assunto com o 
pároco. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Jo 6, 51-59 e Lc 22, 7-20 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia, velas, figuras de uma procissão de Corpus Christi. 

C)  Nossa vida:  A festa religiosa é uma oportunidade para a prática da solidariedade. Neste 

dia, os fiéis têm costume de fazer doações, depois revertidas para as famílias necessitadas 

ou obras sociais mantidas pela Igreja. 

3. PAPO CABEÇA 

Iniciar questionando: 
 O que vocês sabem sobre a Festa de Corpus Christi? 

 Por que neste dia participamos de uma Procissão? Quem já participou? 

 Como é esta procissão? 

 Direcionar o encontro a partir desta conversa com o grupo. 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica: Fala sério e com certeza (em anexo) 

5. MAIS UM POUQUINHO 

 A festa teve origem no ano de 1264 e foi instituída pelo então Papa Urbano IV em 1264.  É 

celebrada na quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade porque seguindo a passagem 

bíblica, onde Cristo instituiu o Sacramento da Eucaristia, celebra-se também em uma quinta-

feira.  

 Em 1317, o Papa João XXII determinou a procissão em vias públicas. A festa de Corpus Christi 

passou a ter dois grandes momentos: a celebração da Santa Missa e a Procissão sobre os 

tapetes. Como  filhos da Igreja, levamos Cristo, presente na figura do pão, pelas ruas da nossa 

cidade.  

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Cantar com o grupo: Eu te adoro Hóstia Divina 

7. MÃO NA MASSA 

Convidar os catequizandos para participar da confecção dos tapetes, pois esta é uma forma de 
mostrarmos que somos uma comunidade composta de irmãos que possuem dons diferentes. 
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DINÂMICA 
Fala sério / Com certeza. 
OBJETIVO: Reforçar os temas Corpus Christi e Eucaristia.  
Obs.: Adaptar as perguntas de acordo com o Módulo – e com a quantidade de catequizandos 
DESENVOLVIMENTO:  Fazer pequenos cartões com as respostas FALA SÉRIO e COM CERTEZA, 

conforme o número de catequizandos.  Entregar a cada um, um par de respostas. Fazer as perguntas 
abaixo, os catequizandos deverão mostrar o cartaz com a resposta que considerar correta: FALA SÉRIO 
(quando a afirmação estiver errada) ou COM CERTEZA (quando a afirmação estiver correta). A cada 
afirmação o catequista deve aproveitar para dar a explicação a respeito do assunto.  

1. Corpus Christi significa o Corpo de Cristo. – Com certeza – 

2. Corpus Christi é celebrado no domingo após o Natal. – Fala sério – primeira quinta-feira após o 

domingo da Santíssima Trindade 

3. Quando comungamos passamos a ser sacrários vivos porque Cristo carregamos Cristo vivo em 

nós. – Com certeza – Ao comungarmos Cristo passa a viver em nós. 

4. A Eucaristia foi instituída, isto é, celebrada pela primeira vez, na Sexta-feira Santa. – Fala sério -  

Quinta-feira Santa, dia da Santa Ceia 

5. Cada vez que a comunidade realiza o gesto do pão e do vinho, ela faz Jesus presente, vivo e 

verdadeiro entre nós. – Com certeza – Jesus vivo se faz presente na comunhão. 

6. A Igreja dedica duas  grandes festas ao sacramento da Eucaristia: Natal e Corpus Christi. – Fala 

sério – Quinta-feira Santa e Corpus Christi; 

7. Participar da confecção dos tapetes é uma forma de mostrarmos que somos uma comunidade 

composta de irmãos que possuem dons iguais. – Fala sério - cada um de nós possui dons 

distintos, diferentes. 

8. Na Procissão sobre os tapetes, como filhos da Igreja, levamos Cristo, presente na figura do pão, 

pelas ruas da nossa cidade. – Com certeza - Na Eucaristia Jesus está vivo no meio de nós. 

9. Jesus disse: “É preciso ver para crer” – Fala sério -  Jesus disse: “Bem aventurados os que 

crerem ser ter visto”. 

10. A festa de Corpus Christi tem dois grandes momentos: a celebração da Santa Missa e a entrega 

das ofertas. – Fala Sério, o segundo momento é a Procissão sobre os tapetes 

11. Na festa do Corpo de Cristo, como filhos da Igreja, levamos Maria, presente na figura do pão, 

pelas ruas da nossa cidade. – Fala sério, levamos o próprio Cristo 

12. Nos gesto memorial (porque recorda a vida de Jesus) do pão e do vinho, somos convidados a 

amar até as últimas consequências, como JESUS nos amou, aceitando perder tudo e se 

entregando totalmente por causa do Amor. – Com certeza  - devemos imitar Jesus. 

13. Para  comungar é preciso se preparar com piedade e devoção e se estiver em pecado procurar se 

confessar. – Com certeza – o encontro com Jesus na Eucaristia é um momento muito especial, 

por isso devemos nos preparar bem e estar puros de coração. 

14. Deus permite que aconteçam fatos extraordinários como o milagre de Lanciano para nos mostrar 

o seu poder – Fala sério – Deus permite que aconteçam milagres para nos ajudar a crer mais no 

Sacramento da Eucaristia e para nos ajudar a avançar em nossa peregrinação de fé.  
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6º TEMA EXTRA:  VOCAÇÕES 

Objetivos: 
Conscientizar os catequizandos a respeito da responsabilidade de cada um para com as vocações. 

Conscientizar sobre  a importância de descobrir a própria vocação. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

No 1º livro de Samuel encontramos uma narração bonita de um jovem, Samuel, que sentiu o 
chamado de Deus e soube responder. Samuel era um grande profeta no tempo dos reis Saul e Daví. 
(Leia na Bíblia o primeiro capítulo do 1º livro de Samuel) 

 O jovem Samuel servia ao Senhor sob as ordens (do sacerdote) Eli. Certo dia, Eli estava 
dormindo no seu quarto. Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca 
de Deus. Então, o Senhor chamou: "Samuel, Samuel!" "Aqui estou!", respondeu, e correu para junto 
de Eli. "Tu me chamaste; aqui estou!". Eli respondeu: "Eu não te chamei. Volta a dormir!" E Samuel foi 
deitar-se. O Senhor chamou de novo: "Samuel, Samuel!"  Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: 
"Tu me chamaste; aqui estou!" Eli respondeu: 

"Não te chamei, meu filho. Volta a dormir!" O Senhor chamou pela terceira vez: "Samuel! 
Samuel!" Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: "Tu me chamaste; aqui estou!". Eli 
compreendeu, então, que era o Senhor que estava chamando o menino e disse a Samuel: "Volta a 
deitar-te e, se alguém te chamar, responderás:  "Fala, Senhor, que teu servo escuta!" E Samuel voltou 
a seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: "Samuel! 
Samuel!" E ele respondeu: "Fala, que teu servo escuta!". (Querendo saber a missão que Deus deu a 
Samuel, pode seguir a leitura na Bíblia)  

A resposta de Samuel ao chamado de Deus foi pronta e decidida. O chamado de Deus se dá 
também em nossa vida, não uma só vez, mas muitas vezes. Primeiro, fomos chamados à existência e, 
como tal, temos uma missão: construir um mundo justo e fraterno, onde haja lugar para todos serem 
felizes. O segundo chamado se deu no nosso Batismo. Fomos chamados a seguir Jesus Cristo no seu 
modo de viver e doar-se, e para levar sua mensagem ao mundo. Depois, vem o chamado para diversas 
missões. Pode ser o chamado para um estado de vida: casamento, ser padre, vida consagrada... Mas o 
chamado de Deus vem, muitas vezes, para determinadas funções e serviços: dentro da família, da 
comunidade, do trabalho... Vamos refletir: Quando tomei consciência de um chamado de Deus? Como 
reagi? É sempre fácil dar uma resposta? (Quando a reflexão for feita em grupo, pode haver um 
momento de partilha)  

 Nem sempre é fácil dar uma resposta ao chamado de Deus. Moisés lutou com Deus, não 
querendo aceitar a missão. Igualmente o profeta Jeremias. Podemos conferir isto na Bíblia. (Ex 3, 1-14; 
4, 10-16; Jer 1, 4-10)  Deus chama pessoas de todo tipo, de idades diferentes, casadas ou solteiras, 
homens e mulheres. Não podemos pensar que o chamado é só para um determinado estado de vida. 
Deus chama na vida de cada um e em diversas situações, quando menos o esperamos. Coloque-se 
diante de Deus, em silêncio. Reflita: como respondo aos apelos de Deus na minha vida? Onde Deus 
está me chamando? Como? Fale com Deus sobre seus medos, seu comodismo, sua falta de 
generosidade... (Se a reflexão for em grupo, pode-se terminar com um canto: "Eis-me aqui, Senhor" ou 
"Senhor, se tu me chamas... 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Lc 5, 10-11 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia, velas, figuras de várias vocações e profissões. 

C) Nossa vida: Testemunhos de vida nas famílias – mostrando os diversos tipos de vocação: 

leigo, consagrado... 
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3. PAPO CABEÇA 

 Quando ouvem a palavra “Vocação” o que é que vos vem à cabeça?” 

 Ir colaborando com os catequizandos para dar o verdadeiro sentido da palavra vocação.  

 É preciso distinguir bem vocação de profissão, pois não são exatamente a mesma coisa.  

4. AGITA A GALERA 

A Tempestade    
Objetivo: Despertar no jovem o valor de sua pessoa no grupo. Mostrando como se deve ajudar 

mais, não deixando tudo nas mãos dos outros, criando então uma integração maior no grupo, já que 
todos terão essa responsabilidade.  

Material: Cadeiras.  
Desenvolvimento:  
Pessoas sentadas e uma pessoa de pé coordenando. As cadeiras devem estar bem próximas 

não deixando nenhuma falha entre elas, aí que está o segredo. As cadeiras também devem estar 
arrumadas na forma de um círculo. Fazer com que os participantes se mexam nas cadeiras 
direcionando-os para a direita ou para a esquerda, por isso devem estar bem próximos. 

E quando o coordenador falar a palavra tempestade todos se levantam e trocam de lugar 
aleatoriamente, e enquanto isso o coordenador senta-se. Fazendo que com isso outra pessoa assuma 
a coordenação da dinâmica. Repetir o processo apenas três vezes para não se tornar cansativo. Depois 
que terminar a dinâmica, poderão ser feitas algumas perguntas como:  

Como você se sentiu quando estava coordenando o barco? 
Como você se sentiu quando estava recebendo as ordens? 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Colocar para os catequizandos o quadro abaixo para observarem a distinção entre uma e outra: 

Profissão Vocação 

1 . aptidão ou escolha pessoal para exercer um 
trabalho 

1. chamado de Deus para uma missão, que se 
origina na pessoa como reação-aspiração do 
ser 

2. preocupação principal: o "ter", o sustento 
da vida 

2. preocupação exclusiva: "o ser" , o amor e o 
serviço 

3. pode ser trocada 3. é para sempre 

4. é exercida em determinadas horas 4. é vivida 24 horas por dia 

5. tem remuneração 5. não tem remuneração ou salário 

6. tem aposentadoria 6. não tem aposentadoria 

7. quando não é exercida, falta o necessário 
para viver. 

7. vive da providência divina 

8. na profissão eu faço 8. na vocação eu vivo 

A profissão dignifica a pessoa quando é exercida com amor, espírito de serviço e 
responsabilidade. A vocação vivida na fidelidade e na alegria confere ao exercício da profissão uma 
beleza particular, é o caminho de santidade. 

Conhecer o testemunho do Padre Edimilson, Comunidade Canção Nova – assista o vídeo 
http://mashup.cancaonova.com/video/padreedimilson 
 

  

http://mashup.cancaonova.com/video/padreedimilson
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6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Fazer uma oração no sacrário pelas vocações. 
Oração Vocacional I 

Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave 
convite: "Vem e Segue-me"! Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria 
para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a Messe não se perca 
por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa vida a 
ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se  ao Reino na diversidade dos ministérios e 
carismas. Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores. Sustenta a fidelidade 
de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e leigas. Dá 
perseverança a todos os vocacionados. Desperta o coração de nossos jovens para o 
ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para 
o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-
nos a responder SIM. Amém 

Ou 
Oração Vocacional II 

Senhor, pelo batismo, chamaste-me a formar, com meus irmãos, independente de cor, 
sexo ou raça, uma comunidade de fé, de esperança e de vida, isto é, a Civilização do Amor. 
“A messe é grande… e poucos são os operários.” “Eis-me aqui, Senhor, envia-me!” 
Eu quero servir-te, servir ao povo, em suas necessidades. 
Dá-me tua luz e tua graça para descobrir e seguir, com coragem, a vocação a que me 
chamaste, como caminho de minha felicidade. 
Maria, Mãe e modelo de todas as vocações, ensina-me a cumprir a vontade de Deus, agora 
e por toda a vida. Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Propor um compromisso com o grupo a partir do encontro de hoje. 
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7º TEMA EXTRA:  MISSÕES 

Objetivos: 
Refletir sobre as Missões e sua importância na vida cristã e da Igreja. Identificar a vocação do cristão 

no mundo de hoje, atuante e transformador da Palavra de Deus. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

 “Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra” (At 1,8). Estas palavras 
exprimem o programa que Jesus legou aos seus discípulos e hoje a cada um e cada uma de nós. 

É o Espírito que constitui realmente o movimento de Jesus: a primeira comunidade em 
Jerusalém e a missão para todos os povos. O Projeto de Jesus se espande para o futuro e 
abarca todos os povos da terra. 

A ação do Espírito transforma Saulo, perseguidor, em Paulo, entusiasta, corajoso, 
testemunha do Ressuscitado nos diferentes contextos culturais e num grande missionário, 
chegando a dizer: “para mim, verdadeiramente, o viver é Cristo” (Fl 1,21), e a exclamar: “Ai de 
mim se não anunciar a Boa Notícia” (1Cor 9,16). 

A gratuidade foi a marca da experiência que Paulo teve no dia de sua conversão. E esta 
gratuidade vai nortear sua vida e sustentá-lo nas crises.  

1. A MISSÃO TRANSFORMA 

A experiência na estrada de Damasco transformou, por dentro, o relacionamento de 
Paulo com Deus. A experiência da universalidade da Promessa e do amor de Deus marcou a 
sua missão. 

Paulo funda e acompanha as comunidades com grande solicitude (Gl 2,9-10; 2Cor 
11,28; 1Cor 9,22). O método desenvolvido em sua missão junto às comunidades pode servir de 
pista para a nossa ação evangelizadora junto às comunidades e no ministério da catequese 
hoje. Constitui uma página de ouro o texto de Romanos 12, 9-21 para toda a ação pastoral e 
catequética no século XXI. 

A organização das comunidades foi acontecendo a partir das realidades, dos contextos 
culturais e se expressava de diferentes formas: o anúncio da Boa Nova: Jesus Ressuscitado, a 
oração e reflexão sobre os problemas, a indicação de pessoas mais idosas para animar e 
coordenar a comunidade, a acolhida aos novos que chegavam, o envio de missionários 
ambulantes que visitavam as comunidades, a divisão das atividades pastorais entre judeus e 
pagãos, as reuniões do agape, onde celebravam a Ceia do Senhor, etc (1Tes 3,1-10; 5,12-15; 
1Cor 6,1-11; 16,1-24). 

2. O RELACIONAMENTO MISSIONÁRIO 

Na fundação e no acompanhamento das comunidades, Paulo tinha uma comunicação 
intensa e de forma muito envolvente (2Tes 3,7). Ele sabia ser afável e acolhedor. Empolgava e 
conquistava os leigos e leigas, os casais, e os constituia seus colaboradores(as) eficientes e 
eficazes. A Igreja primitiva era a Igreja dos leigos e leigas! Cultivava amizades, lembrava das 
pessoas e mandava saudações nas cartas. 

Animava as comunidades com visitas, com o envio de mensageiros, confirmava-as na 
caminhada e ajudava-as a superarem o isolamento em que viviam e a perceber a ligação com 
outras comunidades 
(Cl 4, 10; 1Tes 3,2.6; 2Cor 8,1-9,15). 

Paulo soube ser duro e flexível na defesa dos valores da vida e do Evangelho, mas a 
dureza não apagou nele a capacidade de ser um amigo carinhoso e acolhedor, delicado e 
atencioso. Não perdeu a ternura! “Nossa glória e nossa alegria são vocês!”.  
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3. ATITUDES MISSIONÁRIAS 

Paulo mantinha contato constante com as comunidades por ele fundadas e carregava 
dentro de si a preocupação com o conjunto todo e com cada uma em particular: “A minha 
preocupação cotidiana, a atenção que tenho por todas as Igrejas: quem fraqueja, sem que eu 
também me sinta fraco? Quem cai, sem que eu me sinta com febre?” (2Cor 11,28-29). 

A experiência da vida nova em Cristo que Paulo faz se expressa nas comunidades por 
ele fundadas. E esta vida nova se manifesta de muitas maneiras: dons, carismas, serviços, 
sinais, milagres, oração, reuniões, celebrações, coragem e alegria na caminhada. É a força do 
Ressuscitado que com o seu Espírito vai invadindo o mundo através do testemunho das 
comunidades. 

Paulo também apresenta critérios de autenticidade da comunidade cristã: acolhimento 
da Palavra de Deus, que leva as pessoas a se converterem e formarem comunidade, o 
testemunho, que através do ser e do agir atualiza a presença e ação de Jesus Cristo (1Tes 2, 13-
16). 

A caminhada de Paulo é marcada por perseguições e sofrimentos: enfrenta 
dificuldades, conflitos internos e externos, conflitos de culturas, de mentalidades e de 
doutrina, confusões nas reuniões e celebrações, perseguições, calúnias, prisões, conflitos de 
lideranças.  

4. SER MISSIONÁRIO (A) 

A missão não nasce por iniciativa pessoal. É o Espírito Santo que, a partir da 
comunidade que reza, discerne, escolhe e envia pessoas para proclamar o Evangelho como 
força de Deus. Missão é encontro de pessoas no caminho; não na segurança de uma casa. É 
sair, ir, deslocar-se, caminhar, acolher... 

O missionário(a) é o irmão, a irmã que acolhe na gratuidade o Dom da vida que é o 
outro, que cria relações novas, que aponta caminhos e constrói a estrada juntos. 

Abraçar uma atitude missionária é vencer o comodismo e o medo, anunciar 
explicitamente Jesus Cristo e seu Reino, que deve ser inserido na vida das pessoas e dos 
grupos, levando sempre em conta as culturas, os ambientes sociais, a realidade 
contextualizada. 

Esta atitude é fruto da esperança a que somos chamados, que está fundada nas 
promessas do Senhor Jesus e não em nossos projetos. 

É preciso descobrir as aberturas do coração humano e seus anseios, como por exemplo 
a procura de solidariedade, de paz, de relações novas com a natureza, de defesa dos direitos 
humanos das minorias, da mulher... 

Ser missionário(a) é ser uma pessoa possuída por Jesus, que, tocada pelo seu Espírito, 
não pode deixar de anunciar a Pessoa de Jesus e viver para o seu Reino. E, na prática, é 
fundamental cultivarmos uma comunidade de fé de tal forma que ela tenha poder de atração, 
que seja um sinal do amor evangélico, do convívio fraterno e de luta corajosa em favor da 
justiça, da paz e da solidariedade. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Mt 5, 13-16 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia,velas, sal 

C) Nossa vida: Conheça a organização da Infância Missionária e procure participar na sua 

paróquia: 

 Grupos - A Infância Missionária é formada por grupos de crianças (7-12 anos) que 
participam ativamente e que mostram interesse para concretizar os objetivos desta Obra. 
Para tal, o animador da IM, com prudência e discernimento, forma seus grupos e expõe 
para as crianças os objetivos e os compromissos da IM. 
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 Número - Os grupos são formados, de preferência, por 12 crianças, a exemplo da 
comunidade dos 12 apóstolos formada por Jesus. O grupo da IM deve estar aberto aos 
outros grupos e às outras crianças que não fazem parte da IM, tornando-se fermento 
missionário na família, na escola, na comunidade eclesial e no ambiente em que as crianças 
vivem. 

 Um Patrono - Cada grupo escolhe um(a) santo(a) como Patrono do grupo, como também 
um lema que, além de identificar o grupo, motiva a criançada a viver o ideal missionário. 

 Um Assessor - Cada grupo tem um(a) animador(a), uma pessoa já mais adulta. Sua função é 
acompanhar, orientar e motivar o grupo para que aprenda a caminhar sozinho. A sua 
presença, pelo seu entusiasmo missionário, deve ser contagiante. É o maior responsável 
pela perseverança das crianças e adolescentes. Para os animadores realiza-se o EFAIM 
(Encontro de formação para animadores da IM). 

 Um Coordenador - Cada grupo, após um certo período de experiência, escolhe, entre os 
membros do grupo, um coordenador. Sua função é preparar (junto com o animador) e 
dirigir o encontro semanal, motivar os integrantes e dividir as responsabilidades entre os 
demais membros. Para os coordenadores de IM e Adolescentes Missionários existe o ELMI 
(Encontro de formação de líderes missionários). 

 Caderno - Cada criança tem seu “Caderno Missionário”, onde ela anota os conteúdos dos 
encontros, faz ilustrações e registra seus compromissos. 

3. PAPO CABEÇA 

 O que você pode fazer para ser missionário? 

 Direcionar o encontro a partir do que o grupo pensa sobre o assunto. 

 É desejo de Deus que todos se salvem, por isso Jesus antes de subir ao céu, deus a seguinte 

ordem aos discípulos: “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura”. (Mc 

16, 15) 

 É desejo do Senhor que todos conheçam e pratiquem o Evangelho. 

 Todos os cristãos são chamados a anunciar, pela vida e pela Palavra, o Evangelho, mas há 

pessoas que até deixam sua pátria e partem para longe para levar a Boa Nova da Salvação 

trazida por Jesus. Estas pessoas são os missionários. 

 Todos nós somos convidados a ser missionários, pois podemos falar de Jesus, imitá-Lo, 

fazê-Lo conhecido e amado.  

 Podemos ser missionários em nossa própria família, na escola. Se cada um de vocês viver 

realmente o que aprende na catequese, estará sendo um missionário. 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica: Pipoca sem e com sal 
Preparar saquinhos de pipoca sem sal e pedir que comam. Comentar se a pipoca está boa. 
Eles dirão que está sem sal. Entregar então o saleiro para colocarem sal na pipoca. 
Comentar se agora ficou boa a pipoca. 
Refletir: Veja o que Jesus nos diz em Mt 5, 13-16 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Outubro – Mês Missionário 
1. O mundo não conhece a Deus. As civilizações se desenvolvem, a tecnologia avança, o 

homem conquista grandes descobertas - mas o mundo ainda não conhece Deus. 
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2. Há aqueles que não o conhecem porque sempre viveram em um ambiente de 
crendices, superstições, idolatrias e buscas de filosofias que não são cristãs como o espiritismo que 
nega a ressurreição de Cristo e, por isso, incompatível com a fé cristã católica, sendo até antagônica. 
Estes precisam que um missionário lhes mostre, com palavras, meditações e ações, a existência de um 
Deus uno e trino – Pai, Filho e Espírito Santo – que nos ama e que quer ser amado por nós, 
principalmente através do amor aos nossos semelhantes. 

3. Há aqueles que já foram informados sobre esse Pai amantíssimo, mas a ganância, a 
violência, o egoísmo não lhes deixam conhecer realmente o projeto de felicidade que Deus tem para 
nós. É preciso que alguém lhes abra os olhos e os faça enxergar e viver as maravilhas do céu, cujo 
caminho não é o mais fácil, mas, certamente, é o mais seguro. 

4. Infelizmente, há também aqueles que conhecem a ternura e o amor de Deus, mas, por 
isso mesmo, se acham tão melhores do que os outros, que se assentam em sua altivez, esquecendo 
que a humildade, a simplicidade nos conservam mais perto do Pai e que o orgulho nos afasta d'Ele. 

5. Para todos esses, urge que surjam missionários dispostos a mostrar ao mundo o Deus 
verdadeiro, que é amoroso, simples: que aplaude a humildade e o serviço espontâneo e 
desinteressado. 

6. O mês de outubro é considerado no seio da Igreja Católica como o mês das missões 
para lembrar-nos de nos tornar missionários, levando a Palavra de Deus a todos que, de uma maneira 
ou de outra, não a conhecem realmente. 

7. O Santo Padre Bento XVI em sua mensagem para o dia das missões de 2010 nos exorta: 
“Queridos irmãos e irmãs, que o Dia Mundial das Missões seja ocasião útil para compreender sempre 
melhor que o testemunho do amor, alma da Missão, diz respeito a todos. De fato, servir o Evangelho 
não deve ser considerado uma aventura solitária, mas um compromisso compartilhado de todas as 
comunidades. Ao lado dos que estão na linha de frente nas fronteiras da evangelização – e refiro-me 
aqui com gratidão aos missionários e missionárias -muitos outros, crianças, jovens e adultos, com sua 
oração e cooperação, contribuem, de várias formas, para a difusão do Reino de Deus na terra. Desejo 
que esta co-participação, graças à colaboração de todos, aumente sempre”. 

8. Por isso, como nos convoca o Santo Padre, não sejamos individualistas e vivendo uma fé 
intimistas, mas na missão de juntos construirmos a Igreja nos coloquemos como discípulos-
missionários de Jesus Cristo, colocando a mão no arado e nos apresentando ao nosso Pároco, para que 
possamos como missionários levar o amor de Deus e a caridade àqueles que ainda não vivem uma fé 
que nos coloca nos espírito de redes de comunidade, na partilha e na caridade. 

9. Por isso é preciso que nós, que somos cristãos conscientes, tomemos o mês de outubro 
como ocasião de reflexão e de ponto de partida para um trabalho que, embora seja árduo, é 
compensador e nos ajudará a construir um mundo melhor, que cada vez mais de pareça com o Céu. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Canto: Em nome do Pai, em nome....  
Catequista: Estamos no mês das Missões. Ele sempre nos relembra a realidade de um mundo, 

em sua grande parte, ainda não evangelizado; de um mundo ainda em busca de salvação. Diante disso, 
ressoa forte o mandato de Jesus: “Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos...” 
(Mt 28, 29). 

Todos: Esse mandato de Cristo sempre traz sérios questionamento para nós: O que fazer? 
Como fazer? A quem primeiro se dirigir? Quem irá? 

Catequista: No entanto, nunca devemos esquecer de que a missão não vem de nós. 
Leitor 1: A missão vem do PAI: “O Pai que está no céu não quer que se perca um só destes 

pequeninos” (Mt 18,24). É Ele o dono da messe, o proprietário da vinha que envia seus servos a 
trabalhar e recolher os frutos. Para isso Ele precisa de muitos operários. 
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Leitor 2: A missão vem do FILHO: “Deus amou de tal maneira o mundo que lhe deu seu filho 
único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). Jesus 
apresenta-se como o missionário do Pai. A Ele o Pai deu “todo o poder”. 

Leitor 3: A missão vem do ESPÍRITO SANTO: “Recebereis a força do Espírito Santo e sereis 
minhas testemunhas até os confins do mundo” (At 1,8). Sem o Espírito Santo a obra missionária do 
homem não vale nada. É o Espírito Santo que distribui os carismas para a utilidade de todos e inspira a 
vocação missionária. 

Canto: Em nome do Pai, em nome....  
Catequista: Antes de subir ao céu, Jesus ordenou aos apóstolos: “Ide pelo mundo inteiro, pregai 

o evangelho a todas as criaturas – fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo” 

Leitor 1: A função da Igreja, através de todos os batizados, é realizar a missão de Jesus: ser 
mediadora, ser fiel, encarnada na realidade, doar-se completamente, até o martírio... 

Todos: A Igreja deve pregar a boa nova a todos os homens. 
Leitor 2: O Apóstolo Paulo fala de sua vocação e de sua missão com orgulho: “Paulo, servo de 

Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus..., a fim de 
conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória de seu nome...” (Rm 1, 1- 6). 

Catequista: Os apóstolos, depois do Pentecostes, repetiam aos seus perseguidores: 
Todos: “O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas 

mãos apalparam, nós, agora, o anunciamos a vocês..., a fim de que a nossa alegria seja completa” (1Jo 
1, 1-4) 

Canto: Em nome do Pai, em nome....  
Catequista: Para que a missão realmente seja assumida e o mês missionário não passe 

despercebido, perguntemo-nos seriamente: 
1.º Será que Deus pode contar comigo? 
2.º Estou disposto a empenhar minhas energias e até sofrer pela difusão da Boa Nova? 
3.º O que eu estou fazendo para difundir a mensagem cristã? 
4.º “Não podemos calar!” O que isso significa para nós? 
5.º O Evangelho de Jesus deve ser anunciado! Ele é ainda pouco conhecido até entre nós. 

Quem deve fazer isso? 
(Momento de silêncio e partilha a dois) 
Pai nosso... 

7. MÃO NA MASSA 

Qual compromisso que o grupo irá ter a partir do encontro de hoje. 
Santa Teresinha foi religiosa de clausura. Rezou e se sacrificou tanto pelos missionários que é 

considerada Padroeira dos Missionários. São Francisco Xavier também é o patrono dos missionários. 
Que tal descobrir a história destes dois santos, verdadeiros missionários? 
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10º TEMA EXTRA:  DÍZIMO 

Objetivos: 
Levar os catequizandos a refletirem sobre a importância do dízimo para a paróquia. Assumir a 

responsabilidade de assumir as necessidades da Igreja e colaborar com a sua missão. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Dízimo... 
Sem comunidade não é dízimo.  
Só é dízimo o que entregamos na comunidade.  
A comunidade retira o aspecto meramente jurídico do dízimo para imprimir-lhe o sentido 

cristão e pastoral.  
Através da comunidade passa a ser legítima a preocupação de buscar os meios materiais para a 

manutenção dos serviços de que a comunidade cristã necessita.  
Temos que ter em mente que nem tudo o que fazemos para resolver os problemas financeiros 

da comunidade é pastoral. Só é pastoral quando há identificação com toda a ação da Igreja como 
comunidade de salvação. Por exemplo: Uma venda recorde de bebidas para angariar fundos para 
suprir as necessidades de uma pastoral – os fins não justificam os meios. Por isso que rifas, bingos e 
outros expedientes passam ao largo da pastoral quando são utilizados como meios para suprir 
necessidades financeiras.  

"Dízimo é partilha."  
O dízimo faz parte de uma realidade muito maior que se chama "PARTIILHA". Dízimo e oferta, 

entre tantas outras, são formas de realizar a partilha.  
Para podermos entender o que é a partilha, precisamos mergulhar no próprio mistério de 

Deus, porque Deus é PARTILHA. Quando dizemos que Deus é Amor, nós afirmamos que Deus é Amor 
partilhado entre três pessoas, reafirmando nossa fé no mistério inefável da Santíssima Trindade. 
Sendo partilha por natureza, Deus reparte conosco a vida, através da criação, a sua intimidade, através 
da Revelação, e partilha conosco o que Ele tem de mais precioso que é seu próprio Filho. A Encarnação 
e a Redenção são mistérios da partilha de Deus com a humanidade.  

Jesus Cristo partilha sua vida conosco e, na hora de sua morte, nos dá a própria Mãe para ser 
Mãe de todos nós. No Sacramento da Eucaristia Ele partilha conosco, nos sinais do pão e do vinho, o 
seu corpo que é "doado" e o seu sangue "derramado" para a salvação de todos. Por isso a Eucaristia é 
o Sacramento da Partilha total, sem restrições.  

Já no Domingo de Páscoa, e de forma plena no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é efundido 
sobre a Igreja, sendo partilhados seus dons entre todos os crentes.  

Para continuar a sua missão no mundo, até o fim dos tempos, Jesus Cristo deixa-nos a sua 
Igreja que se caracteriza como uma comunidade de partilha.  

Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, 2,42-47 nos mostra as características da comunidade 
cristã, idealizada por Jesus Cristo. É uma comunidade que é fiel à palavra de Deus transmitida pelos 
Apóstolos, é assídua na oração comum, na celebração da Eucaristia e na "partilha dos bens"; "todos os 
que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e distribuíam o 
preço por todos, segundo as necessidades que cada um tinha" (Atos, 2,45). É bem verdade que esta 
descrição, inspirada pelo Espírito Santo, é limitada a uma única comunidade que vivia o entusiasmo do 
primeiro amor logo no início do cristianismo, como é verdade que esta realidade não deve ter durado 
muito tempo, mas é o ideal proposto para toda a comunidade que queira ser verdadeira comunidade 
de Jesus Cristo. Para ser Igreja de Jesus, a comunidade deve ser fiel à Palavra de Deus, transmitida 
pelos seus legítimos Pastores, deve ser comunidade de oração, deve ter como centro de sua vida a 
Eucaristia, deve praticar a partilha dos bens. A partilha torna-se, assim, uma dimensão da Igreja de 
Jesus Cristo. Como não pode haver Igreja verdadeira sem fidelidade aos Pastores, ou sem oração, 
também não pode haver Igreja sem partilha vivida entre cristãos.  
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Dízimo e Oferta são gestos concretos de partilha,  é a forma mais simples para nós vivermos a 
partilha hoje. Deus não nos pede para vendermos todos os bens, mas a devolução de uma pequena 
parte dos bens que Ele próprio coloca em nossas mãos, em forma de dízimo e de oferta, para as 
necessidades dos irmãos e para dar à Igreja condições de realizar a sua missão na dimensão religiosa, 
social e missionária.  

 
01 - Sou dizimista porque amo a Deus e amo o meu próximo. 
Partilho com alegria, conforme manda meu coração, seguindo as palavras de São Paulo: “Cada 

um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá 
com alegria.” (2 Coríntios 9, 7).  

02 - Sou dizimista porque reconheço que tudo recebo de Deus. 
"O Senhor é meu pastor nada me faltará" (Salmo 23,1).  
"Vejamos: em que você é mais do que os outros? O que é que você possui que não tenha 

recebido?" (1 Coríntios 4,7). 
03 - Sou dizimista porque minha gratidão a Deus me leva a devolver um pouco do muito que 

recebo. 
Sobre fé e gratidão encontramos no Evangelho segundo Lucas, quando Cristo encontrou os dez 

leprosos: "Não foram dez os curados? Onde estão os outros nove?” Só um voltou para dar glória a 
Deus? (Lucas 17, 11-19). 

04 - Sou dizimista porque aceito como palavra de Deus o que leio na Bíblia, e sei que o dízimo é 
fonte de bênçãos. 

Trazei o dízimo integral ao Templo para que haja alimento em minha casa. Façam essa 
experiência comigo – diz Javé dos Exércitos. Vocês hão de ver, então, se não abro as comportas do 
céu, se não derramo sobre vocês minhas bênçãos de fartura” (Malaquias 3, 10). 

Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no Tesouro do Templo. 
Então disse: “Eu garanto a vocês: essa viúva pobre depositou mais do que todos. Pois todos os outros 
depositaram o que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que 
possuía para viver” (Lucas 21, 1-4).  

05 - Sou dizimista porque creio, e confio, em Deus Pai; minha contribuição é prova de fé e de 
confiança. 

“Portanto, não fiquem preocupados, dizendo: O que vamos comer? O que vamos beber? O que 
vamos vestir? Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe 
que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar busquem o Reino de Deus e a sua 
justiça, e Deus dará a vocês, em acréscimo, todas essas coisas” (Mateus 6, 31-33). 

06 - Sou dizimista porque o partilhar mata o meu egoísmo. 
A parábola do homem rico cuja terra deu uma grande colheita e este resolveu construir 

celeiros maiores para guardar todo o trigo junto com seus bens: Mas Deus lhe disse: “Insensato! Nesta 
mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão 
ficar?” Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus” (Lucas 
12, 16-21). 

07 - Sou dizimista porque creio na vida cristã em comunidade.  
"Onde dois ou mais se juntarem em meu nome, eu estarei no meio deles" (Mateus 18, 

20)."Vocês são todos irmãos". 
08 - Sou dizimista porque Deus, o único pai rico, não quer ninguém passando necessidade. 
“Tudo o que fizestes a um dos meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes" (Mateus 25, 40). 
09 - Sou dizimista porque gosto de viver em liberdade e alegria, celebrando desde já a vida 

plena. 
"Vou preparar-vos um lugar" (João 14, 1-5). "Vinde, benditos de meu Pai..." (Mateus 25, 34).  
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10 - Sou dizimista porque quero ver minha comunidade crescer e minha Igreja testemunhar o 
Evangelho no mundo inteiro. 

"Ide por toda a terra, pregai a Boa Nova. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" 
(Mateus 28, 19-20; Marcos 16, 15).  

Dez boas razões para ser Dizimista 
1. O dízimo é uma profunda relação entre você e Deus. 

2. A oferta do dízimo é o reconhecimento dos dons gratuitos recebidos de Deus Pai, 

retribuindo, de forma justa, parte do que d’Ele você recebeu. 

3. Seu dízimo ajuda a manter a comunidade religiosa, patrimônio de todos . 

4. O dízimo mantém, também, os que vivem para o Evangelho. 

5. O dízimo que você oferece vai se transformar em Evangelho, em remédio, em pão, em 

missão. 

6. Sua  alegria  será, extremamente, grande, quando você verificar, daqui a algum tempo, o 

que, com o seu dízimo, se tornou possível. 

7. Em vez de obrigação, você vai se sentir grato e agradecido a Deus por lhe dar condições de 

participar da vida paroquial com seu dízimo. 

8. A prática do dízimo integra, cada vez mais, a pessoa à comunidade. 

9. A sua oferta permanente tornará vitoriosa a Pastoral do Dízimo. 

10. Com a oferta do dízimo, você será participante ativo na construção do Reino de Deus 

 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: 2 Cor 9, 6-11 

B) Nosso espaço: toalha, flores, bíblia, velas e cartazes do dízimo. 

C) Nossa vida:  

De quanto deve ser o meu dízimo? 
Provavelmente essa seja uma das primeiras preocupações de quem ouve a Palavra de Deus 

que convida a assumir o compromisso do dízimo. Essa pergunta, no entanto, remete a muitas outras, 
mas, para não nos estendermos demais sejamos objetivos. Alguns podem responder que é dez por 
cento, observando o que diz a Lei. Mas, não devemos deixar de observar que a Aliança definitiva 
firmada por Deus, em Jesus, é a aliança do amor. Então, isso significa que não adianta cumprir a Lei se 
não há amor. Se observarmos os ensinamentos de Jesus, vamos perceber que, para Ele, o que 
realmente importa é o amor, já que Ele sabe que quando fazemos algo por amor, fazemos o melhor 
que nos é possível dentro das nossas limitações humanas. 

Então, o meu melhor pode ser muito pequeno em relação ao melhor do meu irmão... mas é o 
meu melhor. 

Portanto, o seu dízimo deve ser o seu melhor para o Pai que tudo lhe dá, gratuitamente. Você 
deve devolver o seu dízimo na medida do seu melhor, e também gratuitamente, sem esperar nada em 
troca. É essa troca de amor que fortalece nossa fé. Ao mesmo tempo, é essa experiência de fé, de 
confiar na Providência de Deus e com Ele deixar tudo o que temos e o que somos, que nos faz viver 
intensamente a experiência do dízimo. Por isso dizemos que o dízimo é, ao mesmo tempo, fruto da 
nossa fé, mas, também, alimento desta mesma fé. 
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3. PAPO CABEÇA 

 O que vocês pensam sobre o dízimo? 

 A igreja necessita de recursos para realizar a sua missão. Por isso, exorta seus fiéis para que 

assumam sua responsabilidade nesta tarefa, pois “igreja somos todos nós, e suas 

necessidades são nossas”. 

 Somos convidados a colaborar com a missão da igreja, lembrando que, tudo é de Deus, tudo 

pertence a Ele e nada mais somos que administradores fiéis. 

 Deus é amor partilhado, Deus reparte conosco a vida através da criação, da natureza, tudo 

Ele nos dá e por disso dizemos que “Dízimo é Partilha”. 

4. AGITA A GALERA 

Dividir em duplas. Cada dupla receberá um envelope com frases recortadas em palavras sobre 
o dízimo.  

Dado o início, cada dupla deverá montar a sua frase, ler e explicar. 
Frases:  

 Dízimo na comunidade também é questão de coragem e de perseverança. 

 Dízimo não é taxa nem mensalidade, não é imposição nem obrigação. 

 É ato de amor a Deus e ao próximo. 

 Dízimo, partilha de alegrias e sofrimentos: fortalece a solidariedade, celebra a vida. 

 Dízimo, benção para quem entendeu a única lei de Jesus: amar a Deus e aos irmãos. 

 Dízimo, uma oração silenciosa. 

 A pratica do dízimo promove a vida na família e na comunidade. 

 Dízimo é fonte de bênçãos e elo de comunhão na comunidade. 

 Dízimo, prática que é chave para abrir o coração. 

 O dízimo é prova de nossa confiança em Deus. 

 Ofereço meu dízimo sabendo que nada do que ofereço me fará falta. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Explicar: 
a. Dimensão Religiosa – O dízimo me faz ser agradecido a Deus por tudo o que sou e o que 

tenho. 

b. Dimensão Eclesial –  O dízimo contribui para a manutenção e funcionamento da minha 
paróquia. 

c. Dimensão Missionária - O dízimo contribui para formação de novos padres, ajuda a outras 
igrejas no Brasil ou no mundo, que passam por necessidades.  

d. Dimensão Caritativa – O dízimo contribui para ajudar as pessoas carentes através das Obras 

Sociais. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Rezar juntos a oração do dizimista: 
“Recebei Senhor, minha oferta! Não é esmola porque não sois mendigo. Não é uma 

contribuição porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância 
representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Pois, se tenho, é porque me destes. Amém.”  

7. MÃO NA MASSA 

Assumir o compromisso de colaborar com o dízimo mirim da paróquia. 
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MANHÃ DE ESPIRITUALIDADE O MÓDULO II  

Objetivo: Possibilitar aos crismandos do Módulo II, uma experiência de oração e de reflexão 
sobre seu papel de católicos candidatos à Crisma. 

 
Conteúdo (equivale a 3 encontros): 
 
:: 1ª Meditação: “Fica Conosco Senhor!”: a experiência de Emaús como modelo para os jovens 

encontrarem Jesus: incerteza da vida que se transforma em certeza, Jesus que “aquece” o coração dos 
jovens, a Eucaristia como o grande encontro com Jesus, a alegria de viver com o Senhor. 

Momento de Deserto: para o adolescente refletir sobre como deixar sua vida ser transformada 
por Jesus. 

 
:: 2ª Meditação: Ser Discípulo-Missionário do Senhor: o Senhor nos convida a sua companhia; 

devemos dizer sim ao Senhor e com Ele permanecer; ser discípulo é aprender com o Mestre, para 
depois anunciá-lo; como ser discípulo-missionário hoje? 

Momento de Deserto: para o adolescente se colocar diante do Senhor e da sua proposta de 
discipulado. 

 
:: Espaço de Partilha entre os crismandos: espaço para os crismandos partilharem seus desafios, 

dificuldades, conquistas, bênçãos e graças experimentadas em suas vidas e nesta manhã, em grupos 
ou plenário, ou ambos. 

 
:: Adoração ao Santíssimo: diante do Santíssimo Sacramento, cada crismando adorará ao 

Senhor, entregando sua vida, pedindo a presença Senhor, entregando sua vida, pedindo a presença do 
Senhor em sua vida, e as luzes do Espírito Santo para cumprirem bem sua missão. 

 
Total 67 encontros (33 módulo I + 34 módulo II) 
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