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APRESENTAÇÃO E 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, podem 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. 
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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... 

Receber uma proposta exige pensar sobre ela. É séria, é arriscada? Por quê? O que exige de 
quem a recebe? Que consequências há em aceita-la? 

Converse com o grupo sobre uma proposta, pedindo que pensem com quem faz a proposta e, 
especialmente, como quem a recebe. Pode apresentar exemplos como uma proposta para  trabalhar 
no exterior, de casamento, ou outras mais próximas da realidade dos catequizandos. A partir dos 
sentimentos expressados e identificados no diálogo, como entusiasmo, dúvida, medo, alegria, as 
experiências pessoais podem ser questionadas. 

Você já recebeu alguma proposta? 
Já recebeu uma proposta que compromete toda a sua vida? 
Explore as respostas do grupo, questione sobre o sentido do nosso comprometimento diante 

das diferentes situações. Traga à discussão propostas distintas – trabalho, viagem com amigos, 
noitada, uso de drogas, propostas que comprometem a vida para o bem e para o mal.  

Questione as respostas impulsivas: que consequências podem trazer?  
Todas as situações devem ser conversadas de modo a ser decisiva a diferença para a proposta 

de Deus para o ser humano. Deus propõe com autoridade de Criador, de pai amoroso, ciumento de 
seus filhos. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus – Mt 19, 16-22. 
Faça uma breve reflexão sobre o texto bíblico, e conduza à conclusão de que seguir Jesus, 

aceitar a proposta de Deus para nossa vida, significa abrir mão “do que temos” – não dos bens que 
possuímos, mas daquilo que dá a sensação de segurança. Seguir Jesus implica colocar-se totalmente 
nas mãos do Pai, aceitar seu projeto, abrir-se à sua vontade. 

B) Nosso Espaço: montar um espaço 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:  
Deus ama a cada um de nós como seu filho predileto, com amor eterno. Ele não tem uma 

palavra abstrata, uma teoria para relacionar-se conosco, mas uma proposta concreta – de amor, de 
sentido, de missão e de vida. 

Jesus é a proposta de Deus. Ouvir sua Palavra e segui-lo é nossa maneira de aceitar esta 
proposta. 

Deus tem uma dinâmica especial e muito interessante em nossa vida: Ele se revela a nós, 
convida-nos a escolher ouvi-lo e nos conduz. Nem sempre isso é fácil, mas Deus, que nos conhece tão 
bem, nos deu uma referência a ser seguida! 

3. PAPO CABEÇA 

Organizar um debate em torno da seguinte pergunta: 

Como podemos construir uma resposta concreta à voz de Deus, tornando realidade os nossos 

sonhos? 
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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:  

Escrever um PPV (Projeto Pessoal de Vida) 

Peça que Imaginem um projeto para sua vida em vários aspectos – pessoal, profissional, afetivo 
e social: um Projeto Pessoal de Vida. O PPV é um caminho que deve ser pensado com liberdade, 
responsabilidade e compromisso. Mas não é um caminho definitivo, porque deve ser revisto sempre 
que necessário. Esse projeto o fará dialogar e relacionar-se consigo mesmo, com os outros, com o 
ambiente e com Deus. 

Como começar: 
Descrever-se a si próprio, como e onde está. 
Quais são seus sonhos pessoais, familiares, acadêmicos, profissionais e sociais? 
Quais as decisões necessárias para realizar estes sonhos? 
Como deve agir no dia a dia para realizar seus sonhos? 
Talvez seja interessante escolher uma pessoa em quem confie para ajudar. 
Faça do seu jeito! 
Lembrar-se que poderá ser revisto sempre que a vida trouxer uma mudança. 
Não se assuste com as dificuldades! Jesus disse “Não tenhas medo!” 
(No encontro seguinte lembre-se de abrir espaço para conversar sobre este Projeto e volte 

sempre a falar dele durante o ano). 

5. MAIS UM POUQUINHO  

Música: Quem é que vai (Ida) 

Quem é que vai? (eu vou, eu vou)  /  Quem é que vai? (eu vou, eu vou) 
Quem é que vai nessa barca de Jesus, quem é que vai?  
1. Jesus está esperando por você / Com um sorriso, esperando por você / A caminhar, 

esperando por você / Na multidão, esperando por você / A sua mão, esperando por você / A acenar, 
esperando por você / Chamando o bem, esperando por você / De coração, esperando por você  

2. Tem muita gente esperando por você, / A caminhar, esperando por você, / Todos cantando, 
esperando por você, / Juntos com Jesus, esperando por você. / E tem lugar, esperando por você, / Para 
sentar, esperando por você, / A barca está, esperando por você, / Para partir, esperando por você 
(Ida - para ouvir com Pe. Marcelo Rossi, acesse: http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/ 

padre-marcelo-rossi/ida/1182149) 

Música: Momento novo 

Deus chama a gente pra um momento novo / de caminhar junto com o Seu povo. / É hora de 
transformar o que não dá mais / Sozinho, isolado, ninguém é capaz. 

Por isso vem entra na roda com a gente também, você é muito importante. 
Não é possível crer que tudo é fácil / Há muita força que produz a morte / gerando dor, tristeza 

e desolação. / É necessário unir o cordão. 
Por isso vem entra na roda com a gente também, você é muito importante. 
A força que hoje faz brotar a vida / habita em nós pela sua graça. / É ele quem nos convida pra 

trabalhar, / o amor repartir e as forças juntar. 

http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/ padre-marcelo-rossi/ida/1182149
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/ padre-marcelo-rossi/ida/1182149
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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 preparar o PPV e rezar a oração: 

Ah, Senhor, quem dera eu pudesse viver a vida que Tu queres para mim! Move meus passos, 

Senhor, move meu coração para aceitar tua proposta de vida! A quem irei Senhor? Só Tu tens palavras 

de vida eterna... Amém!. 



 

10 

2º TEMA: O ADOLESCENTE E A MISSA 

Objetivo: 
Que os adolescentes compreendam o sentido do domingo e o respeite como o dia especial dos cristãos. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Durante longo percurso histórico (sobretudo no segundo milênio), em nossa Igreja, uma 
grande maioria de cristãos viu no domingo apenas o frio cumprimento da “lei” do descanso e do culto, 
sem motivação teológico-espiritual. Simplesmente se guardava o domingo e se ia à missa neste dia 
porque existia uma lei da Igreja que obrigava...  

Hoje, já vivemos outra situação. Lá por sexta-feira ou sábado, quando as pessoas se despedem 
uma da outra, já é bastante comum dizer: "Bom final de semana!". Não se diz mais "bom domingo", 
como antigamente. Com algumas exceções, é claro... Mas, para uma grande maioria, o importante não 
é mais o domingo. O mais importante é o final de semana, do qual faz parte também esse dia. Temos 
que admitir que, para muita gente, o domingo simplesmente foi substituído pelo “final de semana”.  

No mundo e na sociedade em que vivemos hoje, o domingo tem como característica a 
suspensão dos trabalhos. Trata-se de dia de folga e de folguedos, com início já na sexta à noite. Dia de 
lazer. Dia próprio para passear, viajar, fazer turismo, visitar amigos e parentes, brincar, ir à praia, fazer 
uma pescaria. Dia próprio para dormir um pouquinho mais, assistir um jogo de futebol, ir ao cinema, 
ao teatro, a um show, à igreja, comer num restaurante etc. Tanta coisa se faz no domingo, ou melhor, 
no final de semana. Existe inclusive toda uma indústria de prestação de serviços para atender à imensa 
demanda de lazer dos homens e mulheres de hoje. São as chamadas indústrias do lazer. Empresas de 
turismo, hotéis, restaurantes etc., para atender à folga dos finais de semana.  

Para outros, mesmo sendo o dia próprio do lazer, o domingo também não deixa de ser um dia 
de trabalho. Certas necessidades do mundo moderno obrigam pessoas a trabalharem nesse dia. Nos 
serviços de transporte, nos hospitais, em grandes indústrias com funcionamento ininterrupto, em 
indústrias do lazer etc. Outras pessoas, devido ao sufoco econômico que passam, aproveitam a folga 
do domingo para fazer algum biscate. Outras aproveitam a folga para construir ou reformar a casa, 
participar de algum mutirão... E assim por diante. (Formação Litúrgica em Mutirão – CNBB – Ficha 01) 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: João 20, 19-29 

Jesus quer se encontrar conosco na missa - ler e comentar: com quem Jesus encontrou 
naquele domingo? Qual dos apóstolos não estava presente? Qual foi sua reação quando contaram que 
haviam se encontrado com Jesus? O que aconteceu no domingo seguinte? Perceber como Jesus se 
revela pela Palavra. 

O domingo tem uma importância especial para o cristão católico, pois desde sua origem, esse 
dia é para se dedicar ao crescimento espiritual.  

Participar da missa é participar do maior ato de amor já realizado no mundo. 
Jesus está presente na missa de cinco maneiras diferentes: na pessoa do sacerdote, na Palavra 

proclamada, no Altar, na Eucaristia e na Assembleia reunida. 
B) Nosso espaço: fotos da sua paróquia, imagens da comunidade reunida ou de algum 

evento importante da sua comunidade. 

C) Nossa vida:  Eu participei da missa por você (Pe. Stanislaus, SS.CC.) 

O caso relatado abaixo é verídico. É o testemunho de um filho sobre um fato acontecido com 

seu pai fato que teve influência fundamental na vida de ambos e de sua família.  

LEIA COM ATENÇÃO E REFLITA SERIAMENTE: QUE VALOR VOCÊ DÁ A SANTA MISSA? 
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Que Nossa Senhora, com seu testemunho de confiança em Deus ao aceitar ser a MÃE DO 

SALVADOR, seja inspiração para que você entenda melhor a importância de participar da Missa e 

compreenda o seu valor imensurável. 

 

Um dia, há muitos anos, em uma pequena cidade de Luxemburgo, um capitão dos guardas 

florestais achava-se entretido em animada conversa com um açougueiro, quando uma mulher idosa 

entrou no açougue. O açougueiro interrompeu a conversa para indagar da velha senhora o que ela 

desejava. A mulher explicou que havia ido até ali para conseguir um pequeno pedaço de carne, mas 

que não tinha dinheiro para pagar. O Capitão estava achando muito divertido o diálogo entre a pobre 

mulher e o açougueiro: 

 Apenas um pequeno pedaço de carne! Mas, quanto você vai me pagar por ele? 

 Desculpe-me, eu não tenho dinheiro, mas eu participarei da missa por você e rezarei em 

sua intenção. 

Ambos, o açougueiro e o Capitão, eram bons homens, mas completamente indiferentes no que 

se refere à religião e, então, imediatamente começaram a troçar da resposta da velhinha.  

 Tudo bem lhe disse o açougueiro vá participar da missa por mim e, quando voltar, eu 

lhe darei tanta carne quanto a Missa pesar, o tanto quanto ela valer.  

A mulher saiu, participou da Missa e retornou. Ela se aproximou do balcão e o açougueiro, ao 

vê-la, disse-lhe: 

 Tudo bem, agora vamos ver. 

Ele tomou um pedaço de papel e nele escreveu "EU PARTICIPEI DA MISSA POR VOCÊ". Colocou-

o, então, em um dos pratos da balança e, no outro, depositou um osso pequeno e fino, mas nada 

aconteceu. Em seguida, ele trocou o osso por um pequeno pedaço de carne. Porém, o papel continuou 

a pesar mais. Os dois homens começaram a se sentir envergonhados com a sua zombaria, mas 

continuaram com a brincadeira. Um grande pedaço de carne foi, então, colocado na balança, mas o 

papel manteve-se mais pesado. Exasperado, o açougueiro examinou a balança, mas essa estava 

perfeita. 

 O que você quer minha boa mulher? Perguntou o açougueiro, espantado. Precisarei dar 

a você uma perna inteira de carneiro?  

Enquanto falava, colocou uma grande perna de carneiro na balança, mas o papel em muito 

superou o peso da carne. Então, uma peça ainda maior de carne foi colocada naquele prato, mas, 

novamente, o peso maior permaneceu no lado do papel. Aquilo impressionou tanto o açougueiro que 

ele converteu-se no mesmo instante e prometeu oferecer à mulher, dali por diante, sua ração diária 

de carne.  

No que concerne ao Capitão, ele deixou o açougue, completamente transtornado com o 

ocorrido, e tornou-se ARDENTE FREQUENTADOR DA MISSA DIÁRIA.  

Dois de seus filhos ordenaram-se sacerdotes, um deles como jesuíta, o outro como padre do 

Sagrado Coração.  

Desde aquele incidente, o capitão começou a participar da Santa Missa diariamente e seus 

filhos foram educados seguindo seu exemplo. Mais tarde, quando seus filhos tornaram-se sacerdotes, 

ele os advertiu para que celebrassem a Missa corretamente e todos os dias para que nunca 

perdessem o Sacrifício da Missa por alguma falta pessoal 
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Padre Stanislaus termina dizendo: “eu sou aquele sacerdote do Sagrado Coração e o Capitão 

era meu pai”.  

3. PAPO CABEÇA 

(após a dinâmica dos gravetos – abaixo) 

Muitos cristãos se dizem católicos, mas não acham importante participar da missa. O que você 

acha disto? 

Como passamos o domingo em nossa comunidade? O que fazemos?  

Como passamos o domingo na família? O que fazemos?  

O que está sendo mais valorizado nesse dia?  

Como está a sua participação na missa? Você acha que é importante participar da missa? 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica dos gravetos: 

Entregar um graveto seco a cada catequizando e pedir para que quebrem. Perguntar se foi 

fácil. 

Entregar mais um graveto a cada catequizando. 

O catequista ficará com um graveto mais longo e mais grosso. 

Pedir para que observem os gravetos separados. Em seguida reunir todos 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? Porque os primeiros se 

quebraram com tanta facilidade? 

Explicar que os primeiros gravetos são como os católicos que não participam de sua 

comunidade: quebram-se com facilidade, ou seja, qualquer problema mais sério os deixa abalados e 

tendem a perder a fé. Dizem que rezam em casa e isso lhes basta. Porém, o encontro com Jesus 

Ressuscitados (graveto maior) se dá em comunidade. Quando participamos da comunidade somos 

mais fortes porque estamos unidos entre nós e com Jesus (feixe). O domingo é o dia da reunião da 

comunidade com Jesus, que se manifesta presente na missa. Em casa não podemos nos unir aos 

irmãos que comungam a mesma fé que temos. Por isso todos os católicos devem participar da Missa 

Dominical, ou, onde não for possível, da Celebração da Palavra, em sua comunidade. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

A Identidade Cristã 

“Significa assemelhar-se a Jesus Cristo, não só em alguns ambientes, mas em todos os lugares: 

no campo de futebol, na escola, no cinema, na praia, em casa ... Ser como Jesus é desejar que a 

felicidade e a paz se façam presentes entre as pessoas.  

Jesus fez tudo para nos ajudar a ser cada vez mais felizes. Ele mesmo disse: “Eu vim para que 

tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Ele quer que vivamos plenamente. Por isso 

precisamos assumir o direito que nos concede e o compromisso que nos propõe: ser semelhantes a 

ele. 

Ser como Cristo é reconhecer as alegrias que a vida oferece, é unir-se com os outros e dar as 

mãos para participar da construção de um mundo melhor, é realizar o desejo de Deus em nossa vida, é 

ter coragem de enfrentar os obstáculos e não revidar a violência que nos é proposta. Temos o direito 

de conhecer o segredo da vida e da felicidade que se encontra em Deus e em nós mesmos. Podemos 
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mostrar às pessoas que se parecer com Jesus é muito mais interessante que copiar a roupa e o cabelo 

de personagens famosos, que admiramos.  

A missão cristã é fazer com que cada vez mais pessoas, irmãos e irmãs nossos, encontrem 

Cristo como fonte da vida, creiam nele e vivam seus ensinamentos. O cristão é um ser comprometido. 

Não pode ficar de braços cruzados enquanto no mundo existirem violência, injustiça e ódio, como os 

muros que separam as pessoas.  

É desejo de Deus que o ser humano colabore com Cristo na salvação dos semelhantes. Temos 

esse privilégio e esse direito. Não é preciso temer, nem fugir do compromisso, pois Cristo está conosco 

e nos dá forças.” 

 

A Missa e seu significado (www.catequisar.com.br) 

 “Pegando o cálice, deu graças e disse: 'Tomai este cálice e distribuí-o entre vós (...) Tomou em 
seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: 'Isto é o meu corpo, que é 
dado por vós; fazei isto em memória de mim'. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de 
cear, dizendo: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós...". Lc 22, 17-20 

Nessa ocasião Jesus celebrou a primeira missa. É importante notar que o Senhor pede que o 
cálice seja distribuído entre todos; é a partilha, a comunhão entre os presentes. Depois, Jesus diz “isto 
é o meu Corpo”. Ele não disse isto representa ou significa, mas disse bem claramente “é”. Neste 
momento, no mundo inteiro é celebrada uma missa onde o pão é transformado no Corpo de Cristo e o 
vinho transformado em Seu Sangue, pelo poder do Espírito Santo. 

O grande milagre 
A Missa é a maior, a mais completa e a mais poderosa oração da qual dispõe o católico. 
Entretanto, se não conhecemos o seu valor e significado e repetimos as orações de maneira 

mecânica, não usufruiremos os imensos benefícios que a missa traz. 
Lembremo-nos, antes de qualquer coisa, de que somos convidados especiais. Jesus convida a 

cada um de nós em particular para esta festa. Preparemo-nos, portanto, de um modo muito mais 
cuidadoso do que para qualquer outra festa, porque nesse caso o anfitrião é Deus em pessoa. 

Ao entrar na Igreja, saibamos dar valor à graça de Deus que nos trouxe ao momento presente, 
abrindo nosso coração na certeza de que Deus nos ama. Ao entrar, é também importante persignar-se 
com água benta, pois essa é uma maneira de recordarmos o nosso Batismo e invocar a proteção e a 
bênção do Senhor. 

A Missa é para todos, mas a maneira de cada um participar pode ser diferente. Depende da fé 
que as pessoas têm. Existe quem vem à Missa para fazer pedidos a Deus, outros apenas para cumprir 
uma obrigação e outros com alegria e fé, para louvar e bendizer a Deus. E você porque veio à Missa? 
(pausa) 

Reflitamos um pouco mais sobre a forma de como cada um participa da Missa lendo a seguinte 
história:  

Numa certa cidade, uma visitante passou diante de uma bela construção. Ela era inteiramente 
feita de pedras, e centenas de operários moviam-se por todos os lados para levantá-la. Interessado em 
observar o comportamento das pessoas, parou para observar e percebeu um grupo de três homens 
trabalhando. 

Observou que pegavam pedras, de um canto onde estavam amontoadas, e as carregavam até o 
outro lado, onde eram colocadas umas sobre as outras. Chamou-lhe a atenção a forma diferente com 
que cada  um dos homens realizava o seu trabalho: 

O primeiro trabalhador apresentava o rosto tenso, visivelmente descontente com o que fazia.  
Pegava a pedra no monte e a carregava resmungando, praticamente jogando-a na pilha do outro lado. 
Algumas vezes a pedra caía e tinha que ser recolocada, o que o deixava ainda mais irritado. 
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O segundo trabalhador não apresentava sinais de aborrecimento, nem de satisfação. De forma 
neutra, pegava cada pedra, carregava-a pela distância necessária e a colocava, com certo cuidado, na 
outra pilha.  

O terceiro trabalhador apresentava no rosto uma expressão tranquila e satisfeita. Com 
movimentos harmoniosos, pegava a pedra, carregava-a cuidadosamente e com muita atenção 
assentava-a na outra pilha.  

Nosso observador resolveu, então, fazer uma mesma pergunta, separadamente, a cada um dos 
três homens: - “O que você está fazendo?” 

 O primeiro trabalhador  respondeu, bastante irritado:  - “ Ora, não está vendo?!  Pego as 
pedras daquele lado e as coloco na outra pilha! “ 

O segundo trabalhador deu a seguinte resposta: - “Estou fazendo uma parede com as pedras.” 
Já o terceiro trabalhador, com orgulho, respondeu: - “Eu? Estou construindo uma CATEDRAL, 

onde muitos louvarão a Deus, e onde meus filhos aprenderão o caminho do céu!” 

Essa história relata que apesar de todos estarem realizando a mesma tarefa, porém a maneira 
de cada um realizar é diferente. Assim igualmente acontece com a Missa. Ela é a mesma para todos, 
contudo a maneira de participar é diferente, dependendo da fé e do interesse de cada um:  

 Existem os que vão para cumprir um preceito;  

 Há os que vão à Missa para fazer seus pedidos e orações;  

 E há aqueles que vão à Missa para louvar a Deus em comunhão com seus irmãos. 
 
MAS PORQUE IR À IGREJA? 
O individualismo não tem lugar no Evangelho, pois a Palavra de Deus nos ensina a viver 

fraternalmente. O próprio céu é visto como uma multidão em festa e não como indivíduos isolados. A 
Igreja é o povo de Deus. Com ela Jesus fez a Nova e Eterna Aliança no seu Sangue. A palavra Igreja 
significa Assembleia. É um povo reunido na fé, no amor e na esperança pelo chamado de Jesus Cristo. 

A Missa foi sempre o centro da comunidade e o sinal da unidade, pois é celebrada por aqueles 
que receberam o mesmo batismo, vivem a mesma fé e se alimentam do mesmo Pão. Todos os fiéis 
formam um só "corpo". São Paulo disse aos cristãos: "Agora não há mais judeus nem grego, nem 
escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vós sois UM SÓ em Cristo Jesus" (Gl 3,28). 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Ler individualmente o Salmo 117(118) e escolher o versículo que mais lhe chamou a atenção. 

Acender uma vela grande e passar de mão em mão. Conforme a vela vai passando, cada 

catequizando vai dizendo em voz alta o versículo escolhido. Após cada versículo cantar: “Este é o dia 

que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos”. 

Em seguida pedir que apontando a mão em direção à vela, recitem todos juntos o Salmo 

117(118) inteiramente. 

Encerrar com o canto “Reunidos aqui” (Louvemos ao Senhor,nº 576) - 

http://letras.terra.com.br/padre-marcelo-rossi/47905/ 

Reunidos aqui / Só pra louvar ao Senhor,  / Novamente aqui,  / em união. / Algo bom vai 

acontecer, / Algo bom Deus tem pra nós, / Reunidos aqui / ó pra louvar o Senhor. 

7. MÃO NA MASSA 

Que tal assumir como compromisso, a partir de agora, participar da missa aos domingos? 

http://letras.terra.com.br/padre-marcelo-rossi/47905/
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3º TEMA: A GRAÇA DE DEUS ME FORTALECE  

Objetivo: 
Que o catequizando possa compreender a importância de viver na graça e assumir a vida como um 

dom de Deus. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Tudo o que Deus faz em nosso favor é graça, ou seja, é de graça e nem se poderia pagar. As obras que 
realizamos, e até mesmo a fé, são dons concedidos por Deus: “ ... ninguém pode dizer 'Jesus é o Senhor', senão 
sob a ação do Espírito Santo” (1Cor 12,3b). A graça, portanto, é um dom do Espírito que nos santifica: sem essa 
força não poderíamos praticar o bem. Porém, não basta a graça de Deus se não houver abertura por parte do ser 
humano para responder livremente à iniciativa de Deus (CIC 2002), que convida a todos a viver em unidade com 
Ele e capacita aqueles que respondem positivamente ao seu apelo. O ser humano é livre, mas somente pode 
alcançar a verdadeira liberdade pela graça divina, estando unido a Cristo.  

Deus é pura graça, pois Ele mesmo se doa às pessoas. Isto se pode perceber no Antigo Testamento, nas 
narrativas em que Deus vai ao encontro do ser humano como misericordioso, amoroso, desejando sempre reatar 
a aliança com o seu povo (cf. Os 11). No Novo Testamento, a graça veio a nós através de uma pessoa concreta, 
Jesus Cristo. É dele que recebemos a plenitude da vida de Deus. Podemos então dizer que a graça é a vida de Deus 
na vida da gente, por meio de Jesus Cristo. Ele veio para resgatar o ser humano pecador por seu amor 
desinteressado, a ponto de dar a vida por nós (cf. Rm 5, 7-11).  

Diante disso pode-se compreender que a graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para 
responder ao seu convite paterno, do maior e melhor pai do mundo. Afinal de contas, Ele fez-nos filhos e filhas, 
participantes de sua natureza e herdeiros da vida que não se acaba, a vida eterna (cf. CIC 1996). A graça é uma 
dedicação amorosa de Deus em nosso favor, não porque mereçamos, mas porque Deus quer tomar-nos felizes, 
ou seja, plena e verdadeiramente humanos (cf. SCHENEIDER, 2001, p. 39-40).  

Para isso é necessário:  

 Compreender a vida e as suas maravilhas como dons de Deus;  

 Imitar a atitude de Deus, fazendo da vida um dom;  

 Dar espaço para que a graça  atue em nós;  

 Testemunhar uma vida feliz, própria de quem vive o sabor da graça divina.  
É importante compreender que somos convidados por Deus a viver na graça, a desfrutar do sabor  

especial que é a vida em Cristo, participando do divino que nos faz ser felizes, como "novas criaturas" (2Cor 5,17). 
Nesse sentido é importante relacionar a graça ao mérito, pois muitos católicos entendem a salvação como uma 
obrigação de Deus para com o ser humano, mediante as obras. Mas na verdade nós não merecemos nada, pois 
tudo que fazemos é pela graça e a salvação é um dom divino: Deus nos salva porque Ele quer, porque Ele é amor, 
e não porque nós merecemos o que Deus faz em nosso favor (CIC 2007). “Trata-se de um direito por graça, o 
pleno direito do amor, que nos faz 'co-herdeiros' de Cristo e dignos de obter ‘a herança prometida da vida eternal’ 
(CIC 2009). Precisamos, portanto, nos esforçar para fazer as obras com a esperança da salvação, seguindo o 
exemplo de Maria, chamada ‘cheia de graça’” (Lc 1,28), por ter uma vida sempre voltada para Deus, lembrando-
nos que a salvação é puro dom gratuito dele e quando pecamos nos fechamos para a graça.  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Romanos 5, 1-11 – A atitude de Deus para conosco é pura “graça”, Ele 
não cobra nada de nós. Mas existem pessoas com ideias equivocadas sobre a importância da graça na 
vida do cristão. 

B) Nosso espaço: toalha, vela, flores e uma imagem de Nossa Senhora.  
C) Nossa vida: trazer para o encontro uma caixa de presente. Motive uma discussão sobre 

situações em que se ganha ou presenteia alguém.  
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3. PAPO CABEÇA 

“Faço minha obrigação, vou à missa todo domingo, cumpro os mandamentos, não faço mal a ninguém.” 
“Quando desejo alcançar alguma graça pago uma promessa.” 
Como este tema toca a sua vida? Você consegue perceber que Deus ama você gratuitamente, 

independente de suas obras? 

4. AGITA A GALERA 

Providenciar copos e uma jarra com suco de uva suficiente para todos os catequizandos; mais três 
copos em uma bandeja, sendo um com pedras, outro com azeite até o meio e outro com água até o meio. 

Utilizando a bandeja com os três copos, despeje o suco em cada um dos copos sobre a 
bandeja, deixando que observem em silêncio. 

Motive o diálogo sobre o que observaram e deixe que expressem o que viram. 
Explique o significado: A graça dá sabor à nossa vida, transformando-a. Contudo podemos ser 

fechados à graça: quando somos resistentes como as pedras que não absorvem a graça (primeiro 
copo); ou quando não nos deixamos misturar com a graça como o óleo (segundo copo). Precisamos 
ser como a água limpa que deixa se misturar e recebe o sabor da graça (terceiro copo). 

Ofereça como bebida o conteúdo dos copos para alguns catequizandos (certamente, somente 
o suco que se misturou com a água será aceito). 

Explique que quando somos inundados pela graça podemos dar sabor para a vida dos outros. 
Porém isto não acontece quando nos fechamos e não deixamos a graça de Deus agir em nós. 

Por fim, colocar mais suco no copo em que havia apenas água, deixando que o suco transborde 
do copo sobre a bandeja: isto significa que a graça pode transbordar do nosso interior, transformando 
o que está ao nosso redor. 

(Utilizar o restante do suco no momento de oração) 
Ressaltar a importância de viver na graça, mostrado que a vida com Deus nos faz felizes, nos faz 

novas criaturas. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

1Pd 5,10; Jo 14, 23; Mt 5, 48; Gl 2, 20; 2Pd 1,4 e CIC 1266, 1999, 1533, 2013. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Em  círculo ao redor da imagem de Nossa Senhora e da jarra com o suco, distribua copos vazio 
a todos. Fale de Maria como a “cheia de graça”, aquela que não tinha pecado, era, portanto 
transbordante de graça. Mostre que sua vida foi um dom, um serviço (na casa de Isabel, nas Bodas em 
Caná, aos pés da Cruz), devemos ser como Maria, dar espaço para a graça. 

Explique que os copos vazios simbolizam o espaço que damos à graça, o suco de uva que 
representa o vinho sobre a mesa, simboliza a graça de Deus. Faça um instante de silêncio pedindo que 
olhem para os copos vazios e reflitam como podem dar espaço para que a graça de Deus habite em 
suas vidas. Reze a Nossa Senhora pedindo que ajude a todos a viverem uma vida de gratuidade. 

Em clima de oração, ajudado por um canto, convide cada um a receber um pouco do suco de 
uva nos copos. Finalize em clima festivo. 

7. MÃO NA MASSA 

O tema enfocou a atitude gratuita de Deus. É preciso ligar o tema com a vida, motive-os a 
realizarem uma atitude de gratuidade esta semana: um gesto de bondade para com alguém, o tempo 
para ouvir alguém que precisa, superando o egoísmo e a mentalidade interesseira. 
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4º TEMA: CREIO EM DEUS PAI 

Objetivo: 
Que os catequizandos compreendam que o Deus de Jesus Cristo é o amor e nos convida a viver em 

comunhão e unidade. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Se alguém lhe perguntasse se você conhece Deus, certamente diria que sim. Mas como você 
falaria de Deus? 

Algumas imagens de Deus não estão de acordo com a fé cristã. Por isso é importante 
compreender quem é Deus para nós cristãos. 

Deus é amor, Deus é bom – Ele nos quer felizes, não condena, sempre perdoa, nunca deixa de 
amar. 

Deus tem uma relação pessoal com o ser humano – Ele é alguém que se revela: mostra quem é, 
qual o seu desejo, o que quer de nós, chama-nos de seus amigos e nos convida à comunhão com Ele.  

Deus é companheiro de caminhada – É aquele que caminha sempre ao nosso lado. Foi assim 
com o povo da Bíblia e é assim com a Igreja. Ele deseja que sejamos felizes aqui e que cheguemos ao 
mundo novo de amor e justiça – que se chama Reino de Deus. 

Deus se revela em Jesus Cristo – O amor de Deus para com a humanidade se manifesta na 
doação do seu único Filho. Jesus é o melhor modo de entendermos quem é Deus, pois por suas 
atitudes e palavras revela quem Deus realmente é. Também em Jesus Cristo entendemos como nós 
devemos ser: pessoas que amam, respeitam os outros, acolhem, perdoam. 

Deus é comunhão na Santíssima Trindade – Deus é uma comunhão de três pessoas que 
possuem a mesma natureza: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é um deus-sozinho, mas o diálogo de 
três que são um. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, devemos aprender a respeitar 
as diferenças. Independentemente da religião, da cor da pele, da classe social, devemos nos amar uns 
aos outros. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Em 1Jo 4, 7-16, identificar como o texto fala de Deus e meditar sobre 

as vezes em que o amor de Deus é mais visível em nossa vida. 

B) Nosso espaço: Selecione figuras que ajudem a comentar os diferentes modos de 

apresentar Deus em diferentes épocas, como: figuras de catecismos antigos, santinhos, figuras que 

representem Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. 

C) Nossa vida: Procurar uma pessoa idosa para testemunhar como Deus era apresentado 

às crianças e jovens de antigamente e comparar com a carta de São João. (um Deus que castiga, um 

Deus bravo e que dava medo). 

3. PAPO CABEÇA 

Qual a imagem que você tem de Deus? Ele te dá segurança ou medo? Por quê? 

Reconheço que Deus está comigo 24 horas por dia? Que Ele é meu companheiro tanto nos 

momentos de alegria como de tristeza 

Como apresentaria Deus para um amigo? 

Ajudo as pessoas com quem convivo a descobrirem que Deus está sempre com elas como está 

comigo? 
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4. AGITA A GALERA 

Peça que observem as figuras trazidas para o encontro. Pode haver imagens que expressam 

tanto ideias positivas quanto negativas sobre Deus. 

Procure mostrar as diferentes imagens de Deus, conforme o Quebrando a Cuca. 

Desmistifique a imagem de Deus retratado como um velho barbudo e autoritário, mostrando 

que Deus é amor e misericórdia, como também a ideia de um deus-energia, entendido como uma 

força distante e impessoal. 

Valorize a ideia de que Deus é pessoa e se fez como um de nós em Jesus Cristo. Enfatize as 

figuras que trazem um Jesus humano, compreensivo, cercado de pessoas, em atitudes de amor e 

serviço. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Um monge, querendo testar a fé de seus discípulos, deu a seguinte ordem.  

 Cada um de vocês deve caçar um passarinho e escolher um lugar onde tenham a certeza de 
estar completamente sozinhos, onde ninguém os veja. Matem o bichinho e o tragam aqui. 
Todos saíram à procura do passarinho e do lugar ideal, onde se sentissem completamente 

sozinhos e pudessem cumprir a ordem que haviam recebido. 
Ao longo do dia, quase todos voltaram contando com detalhes como haviam encontrado o 

lugar e conseguido matar a pequena ave. 
Quase ao anoitecer, um deles voltou cabisbaixo e com a avezinha ainda viva nas mãos. 
Os colegas logo ficaram preocupados, pois o amigo não havia conseguido cumprir a tarefa. 
O monge perguntou: 

 O que aconteceu? Porque não matou o passarinho? – E ele respondeu: 

 Andei por muitos lugares, mas em nenhum deles me senti completamente sozinho, pois em 
todos eles, Deus sempre estava comigo! 
E para surpresa de todos, o mestre lhe respondeu: 

 Você foi o único que conseguiu cumprir a tarefa, porque deu a resposta certa. Ninguém está 
completamente sozinho, pois Deus caminha ao nosso lado! 
 
Para marcar este encontro o catequista pode imprimir este trecho da carta de João 

(http://www.bibliacatolica.com.br/01/69/4.php) num pequeno pergaminho, enrolar e entregar aos 
catequizandos. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Deus é amor e nós somos capazes de amar graças a este amor. Procure alimentar este amor de 

Deus em seu coração na oração. 

Ler meditando o Salmo 139, 1-17 e fazer dele uma oração com suas próprias palavras. 

Encerrar com a oração: 

Ó Pai, obrigado pela vossa presença em minha vida diária; sou grato pelo vosso carinho e pela 

vossa ternura. É em vós que nós, homens e mulheres, descobrimos a importância de amar e de 

sermos amados. Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Discutir e colocar em prática um compromisso que os ajude a respeitar as diferenças e 

trabalhar pela unidade em sua comunidade. 

http://www.bibliacatolica.com.br/01/69/4.php
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5º TEMA: CREIO EM JESUS 

Objetivo: 
Que os catequizandos reconheçam que a fé é uma opção de vida, uma adesão a Deus, que se revelou 

na pessoa de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo e nos deixou a Igreja. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A vida humana é muito valiosa porque é obra de Deus. Por isso, só nele nós nos completamos. 
A sede de felicidade só é saciada quando encontramos Deus, pois Ele é a parte que nos completa 
totalmente.  

O que é ter fé?  
É importante compreender que para nós cristãos, crer em Deus não é só uma questão de 

ordem intelectual. É um assunto de ordem vital, que envolve a vida, como respirar, conhecer, 
compreender alguém; como amar e ser amado; como acolher e partilhar... Deus revelado pela fé não 
é um objeto a inventar, e sim uma Pessoa que vem ao nosso encontro, que nos chama a entrar em 
comunhão com Ele. Esse encontro é de graça, pelo poder da Graça.  

Portanto podemos dizer que a fé é um dom gratuito de Deus, dado pelo Espírito Santo às 
pessoas que se abrem ao chamado de comunhão com Deus criador e salvador da humanidade. Se, de 
um lado, é Deus que se aproxima, propondo o caminho da plena realização pela fé; de outro, é a 
pessoa humana, cada uma, que deve responder amorosa e conscientemente ao dom oferecido. 
Estamos diante de um ato divino-humano: Deus faz a proposta, a pessoa humana dá a resposta 
afirmativa e generosa!  

Para nós cristãos, crer em Deus é também crer naquele que Ele enviou, seu filho Jesus Cristo, 
pois o próprio Jesus mesmo disse: "Crede em Deus, crede também em mim" (Jo 14,1).  

Ter fé, portanto, não é simplesmente entender por meio da inteligência que Deus existe. É 
dialogar com Deus, como um bom filho dialoga com um pai, experimentando neste o melhor pai do 
mundo. A fé também não depende dos sentidos. Alias, nem sempre necessita dos sentidos, ou do 
sensacionalismo, ou simplesmente das emoções, porque nossos cinco sentidos podem nos enganar. 
Não cremos porque vimos, mas porque Deus se revelou em sua obra, criada por amor. Ele também se 
revela nas Escrituras Sagradas e sobretudo na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo.  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: a leitura de Mt 8, 5-13 irá nos ajudar a compreender melhor o sentido 

da fé em nossa vida. Por que Jesus ficou tão admirado com a fé do centurião? Explorar o sentido do 

versículo 8! Jesus ficaria admirado com a sua fé? Sim ou não? Por quê?  

B) Nosso espaço: A Bíblia em lugar de destaque, uma vela, uma imagem ou figura de Jesus, 

uma casa que pode ser confeccionada de cartolina ou isopor – a porta deve estar representada por um 

coração. Trazer para o encontro várias revistas com imagens que possam responder às perguntas do 

Papo Cabeça, tesoura, cola e cartolina. 

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

também partilharem suas vidas 

3. PAPO CABEÇA 

 “Todo mundo acredita em alguém ou alguma coisa” – esta afirmação é verdadeira? 
 Em quem você acredita? No quê você acredita? 
 O que é a fé? 
 Como se comporta uma pessoa de fé? 
 Como fazer crescer a fé em nossa vida? 
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4. AGITA A GALERA 

Partindo do debate do Papo Cabeça peça que elaborem um painel, usando as imagens de 

revistas para responder as perguntas “em quem você acredita?” e “no quê você acredita?”. 

Pedir que apresentem o painel justificando as escolhas. Encaminhe o debate para que 

respondem “O que é ter fé para você?” 

Completar a reflexão com a Palavra de Deus (Mt 8, 5-13). 

Explicar que a fé é uma opção de vida, uma adesão de toda pessoa humana a Cristo, a Deus e a 

seu projeto para o mundo. Que a fé implica em conversão e seguimento. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Catecismo da Igreja Católica 142 a 184. 

CAPÍTULO III - A RESPOSTA DO HOMEM A DEUS 
142. Por sua Revelação, "o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com 

eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela os receber". A resposta adequada a este 
convite é a fé. 

143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o 
homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina "obediência da fé" esta 
resposta do homem ao Deus que revela. 

ARTIGO 1 - EU CREIO  
144. A OBEDIÊNCIA DA FÉ 

Obedecer ("ob-audire") na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é 
garantida por Deus, a própria Verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos 
propõe, e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. 

ABRAÃO "O PAI DE TODOS OS CRENTES" 
145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão: "Foi 

pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como 
herança, e partiu sem saber para onde ia" (Hb 11,8). Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na 
Terra Prometida. 
Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu seu 
filho único em sacrifício. 

146.  Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus: "A fé é uma posse antecipada do que 
se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se vêem" (Hb 11,1). "Abraão creu em Deus, e isto 
lhe foi levado em conta de justiça" (Rm 4,3). Graças a esta "fé poderosa" (Rm 4,20), Abraão tornou-se "o pai 
de todos os que haveriam de crer" (Rm 4,1 1.18) 

147.  O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus proclama o elogio da fé 
exemplar dos antigos, "que deram o seu testemunho" (Hb 11,2.39). No entanto, "Deus previa para nós algo 
melhor": a graça de crer em seu Filho Jesus, "o autor e realizador da fé, que a leva à perfeição" (Hb11,40; 
12,2). 

MARIA "BEM-AVENTURADA A QUE ACREDITOU" 
148.  A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a 

promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que "nada é impossível a Deus" (Lc 1,37[fca15] ) e dando 
seu assentimento: "Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lc 1,38). Isabel a 
saudou: "Bem-aventurada a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido" (Lc 
1,45). É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. 

149.  Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não 
vacilou. Maria não deixou de crer "no cumprimento" da Palavra de Deus. Por isso a Igreja venera em Maria 
a realização mais pura da fé. 

II. "SEI EM QUEM PUS MINHA FÉ" (2TM 1,12) 
CRER SOMENTE EM DEUS 
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150.  A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus; é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o 
assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à 
verdade que ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. E justo e bom entregar-se 
totalmente a Deus e crer absolutamente no que ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. 

CRER EM JESUS CRISTO, O FILHO DE DEUS 
151.  Para o cristão, crer em Deus é, inseparavelmente, crer naquele que Ele enviou, "seu Filho bem-amado", no 

qual Ele pôs toda à sua complacência; Deus mandou que O escutássemos. O próprio Senhor disse a seus 
discípulos: "Crede em Deus, crede também em mim" (Jo 14,1). Podemos crer em Jesus Cristo por que ele 
mesmo é Deus, o Verbo feito carne: "Ninguém jamais viu a Deus: o Filho unigênito, que está voltado para o 
seio do Pai; este o deu a conhecer" (Jo 1,18). Por ter ele "visto o Pai" (Jo 6,46), ele é o único que o conhece 
e pode revelá-lo. 

CRER NO ESPÍRITO SANTO 
152.  Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. E o Espírito Santo que revela aos homens 

quem é Jesus. Pois "ninguém pode dizer 'Jesus é Senhor' a não ser no Espírito Santo" (1 Cor 12,3). "O 
Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus... O que está em Deus, ninguém o 
conhece a não ser o Espírito de Deus" (1 Cor 2,10-11). Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no 
Espírito Santo porque Ele é Deus. 
A Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 

III. AS CARACTERÍSTICAS DA FÉ 
A FÉ É UMA GRAÇA 
153.  Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação 

não lhe veio "da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus". A fé é um dom de Deus, uma 
virtude sobrenatural infundida por Ele. "Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de 
Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da 
mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade." 

A FÉ É UM ATO HUMANO 
154. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo Mas não é menos verdade que crer é 

um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em 
Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Já no campo das relações humanas, não é contrário à nossa 
própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar 
nas promessas delas (como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam), para entrar assim 
em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade "prestar, pela fé, à revelação 
de Deus plena adesão do intelecto e da vontade" e entrar, assim, em comunhão íntima com ele.  

155. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina: "Credere est actus intellectus 
assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam - Crer é um ato da inteligência 
que assente à verdade divina a mando da vontade movida por Deus através da graça". 

A FÉ E A INTELIGÊNCIA 
156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de 

nossa razão natural. Cremos "por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se 
nem enganar-nos". "Todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os 
auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua Revelação. Por 
isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade 
e estabilidade "constituem sinais certíssimos da Revelação, adaptados à inteligência de todos", "motivos de 
credibilidade" que mostram que o assentimento da fé não é "de modo algum um movimento cego do 
espírito". 

157. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria Palavra de Deus, 
que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência 
humanas, mas "a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. "Dez mil 
dificuldades não fazem uma única dúvida. 
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158. "A fé procura compreender": E característico da fé o crente desejar conhecer melhor Aquele em quem pôs 
sua fé e compreender melhor o que Ele revelou; um conhecimento mais penetrante despertará por sua vez 
uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre "os olhos do coração" (Ef. 1,18) para uma 
compreensão viva dos conteúdos da Revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da 
fé, do nexo deles entre si e  com Cristo, centro do Mistério revelado. Ora, para "tomar cada vez mais 
profunda a compreensão da Revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de 
seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, "eu creio para compreender, e compreendo para 
melhor crer". 

159. Fé e ciência. "Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia 
entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé dotou o espírito 
humano da luz da razão; e Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a 
verdade." "Portanto, se a pesquisa metódica, em todas as ciências, proceder de maneira verdadeiramente 
científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé: tanto as realidades profanas quanto 
as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda: quem tenta perscrutar com humildade e Perseverança, 
os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, e como que conduzido pela mão de Deus, 
que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são." 

A LIBERDADE DA FÉ 
160. Para que o ato de fé seja humano, "o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por 

conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé. Pois o ato de fé é por sua 
natureza voluntário". "Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso os 
homens são obrigados em consciência, mas não são forçados... Foi o que se patenteou em grau máximo em 
Jesus Cristo." Com efeito, Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo algum coagiu. "Deu testemunho 
da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino... se estende graças ao amor 
com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens." 

A NECESSIDADE DA FÉ 
161. E necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação 

"Como, porém, "sem fé é impossível agradar a Deus' (Hb 11,6) e chegar ao consórcio dos seus filhos, 
ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer até o 
fim" (Mt 10,22; 24,13". 

A PERSEVERANÇA NA FÉ 
162. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável; São Paulo 

alerta Timóteo sobre isso: 'Combate... o bom combate, com fé e boa consciência; pois alguns, rejeitando a 
boa consciência, vieram a naufragar na fé" (1Tm 1,18-19). 
Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a Palavra de Deus; devemos 
implorar ao Senhor que a aumente; ela deve "agir pela caridade" (Gl 5,6), ser carregada pela esperança e 
estar enraizada na fé da Igreja. 

A FÉ - COMEÇO DA VIDA ETERNA 
163. A fé nos faz degustar como por antecipação a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na 

terra. Veremos então a Deus "face a face" (1Cor 13,12), "tal como Ele é" (1Jo 3,2). A fé já é, portanto, o 
começo da vida eterna: Enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé, como um reflexo no espelho, é 
como se já possuíssemos as coisas maravilhas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé. 

164. Por ora, todavia, "caminhamos pela fé, não pela visão" (2Cor 5,7), e conhecemos a Deus "como que em um 
espelho, de uma forma confusa..., imperfeita" (1Cor 13,12). Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a 
fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas 
vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura; as experiências do mal e do sofrimento, das 
injustiças e da morte parecem contradizer a Boa Nova; podem abalar a fé e tornar-se para ela uma 
tentação. 

165. É então que devemos nos voltar para as testemunhas da fé: Abraão, que creu, "esperando contra toda 
esperança" (Rm 4,18); a Virgem Maria, que na "peregrinação a fé" foi até a "noite da fé", comungando com 
o sofrimento de seu Filho e com a noite de seu túmulo e tantas outras testemunhas da fé: "Com tal nuvem 
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de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com 
perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da 
fé, Jesus" (Hb 12,1-2). 

ARTIGO 2 - NÓS CREMOS 
166. A fé é um ato pessoal: a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato 

isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si 
mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a 
outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é 
como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela 
minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. 

167. "Eu creio": esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. 
"Nós cremos": esta é a fé da Igreja confessada pelos bispos reunidos em Concílio ou, mais comumente, pela 
assembléia litúrgica dos crentes. "Eu creio" é também a Igreja, nossa Mãe, que responde a Deus com sua fé 
e que nos ensina a dizer: "eu creio", "nós cremos". 

I. "OLHAI, SENHOR, PARA A FÉ DA VOSSA IGREJA" 
168. É antes de tudo a Igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta minha fé. E antes de tudo a 

Igreja que, em toda parte, confessa o Senhor ("Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia A vós por 
toda a terra proclama a Santa Igreja", assim cantamos no Te Deum), e com ela e nela também nós somos 
impulsionados e levados a confessar: "Eu creio", "nós cremos". É por intermédio da Igreja que recebemos a 
fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No "Ritual Romano", o ministro do batismo pergunta ao 
catecúmeno: "Que pedes à Igreja de Deus?" E a resposta: "A fé." "E que te dá a fé?" "A vida eterna." 

169. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas, por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, esta última é 
nossa mãe: "Nós cremos na Igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora 
de nossa salvação". Por ser nossa mãe, a Igreja é também a educadora de nossa fé. 

II. A LINGUAGEM DA FÉ 
170. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite "tocar". "O ato (de 

fé) do crente não pára no enunciado, mas chega até a realidade (enunciada). Todavia, temos acesso a essas 
realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em 
comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. 

171. A Igreja, que é "a coluna e o sustentáculo da verdade" (1 Tm 3,15), guarda fielmente a fé uma vez por todas 
confiada aos santos. E ela que conserva a memória das Palavras de Cristo, é ela. que transmite de geração 
em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como uma mãe que ensina seus filhos a falar e, com isto, a, 
compreender e a comunicar, a Igreja, nossa Mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na 
compreensão e na vida da fé. 

III. UMA ÚNICA FÉ 
172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, 

recebida de só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens 
têm um só Deus e Pai, São Irineu de Lião, testemunha desta fé, declara: 

173. "Com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos 
apóstolos e dos discípulos deles a fé... guarda [esta pregação e esta fé] com cuidado, como se habitasse em 
uma só casa; nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma; e prega as verdades de fé, as ensina 
e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca". 

174. "Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da Tradição é uno e idêntico. E nem as Igrejas 
estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra Tradição, nem as que estão entre os iberos, nem as que 
estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do 
mundo..." "A mensagem da Igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de 
salvação aparece no mundo inteiro." 
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175. "Esta fé que recebemos da Igreja, nós a guardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de 
Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz 
rejuvenescer o próprio vaso que a contém." 

RESUMINDO 
176. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da 

vontade à Revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. 
177. Por conseguinte, "crer" tem uma dupla referência: à pessoa e à verdade; à verdade, por confiança na pessoa 

que a atesta. 
178. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo  
179. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito 

Santo 
180. "Crer" e um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. 
181. "Crer" e um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, tenta e alimenta nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os 

crentes. "Ninguém pode ter a Deus por Pai, que não tenha Igreja por mãe. " 
182. "Nós cremos em tudo o que está contido na Palavra de Deus escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a 

crer c divinamente revelado. " 
183. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: “Aquele que crer e for batizado  será salvo; aquele que 

não crer será condenado” (Mc 16, 16). 
184. "A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida 
futura". 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Em redor da Bíblia, a vela acesa, a imagem de Jesus e a casa, ao som de uma música 

instrumental, iniciar o momento de oração, convidando todos a rezarem a seguinte oração: 

Catequista: O centurião reconheceu em Jesus o poder de curar seu criado. Apesar de não ser 

judeu, ele viu em Jesus a autoridade o poder sobre todas as coisas.  

Em silêncio vamos pensar: Em que momento da minha vida eu reconheço o poder e a 

autoridade de Jesus? 

Todos: Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. 

Catequista: O centurião reconheceu que não precisava da presença física de Jesus para que seu 

criado fosse curado.  

Em silêncio vamos pensar: Eu consigo sentir a presença de Jesus em todos os momentos de 

minha vida? 

Todos: Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. 

Catequista: O centurião aceitou Jesus primeiro em seu coração e então obteve um milagre da 

cura de seu criado. 

Em silêncio vamos pensar: Como eu percebo que Jesus vive em meu coração: 

Todos: Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. 

7. MÃO NA MASSA 

Escolher uma atividade onde possa expressar a sua fé: rezar diante do Santíssimo Sacramento, 

convidar um amigo para ir à missa, falar de Jesus para as pessoas da família, levar palavras de conforto 

para quem estiver precisando. 
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6º TEMA: CREIO NA IGREJA 

Objetivo: 

Que os catequizandos compreendam que a Igreja é constituída por pessoas com limitações, mas que 

também é sustentada pela força da presença constante do Espírito Santo e é chamada à santidade. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O normal da Igreja é promover a vida da Trindade no mundo, garantindo espaços de 
comunhão, de amor fraterno e de celebração dos mistérios revelados por Jesus Cristo.  

A Igreja deixada por Jesus nasceu da fé do primeiro grupo de amigos dele, os apóstolos. Desde 
o seu início, a Igreja é formada por pessoas, com seus limites, com seus pecados, mas também com 
muita coragem de ver acontecer o Reino de Deus. Porém as pessoas que fazem parte da Igreja, 
mesmo as que são responsáveis por funções importantes, estão sujeitas a cometer pecados e algumas 
vezes são causa de escândalos não só diante da comunidade, mas também da sociedade. Nesses 
casos, é próprio dos meios de comunicação de massa divulgar essas situações, que são exceções e não 
são esperadas. Mas quem conhece o trabalho da Igreja de perto percebe quanta dedicação, quantas 
pessoas são belos exemplos de vida e de seriedade no seguimento a Jesus Cristo, como os santos e as 
santas. 

A Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que o mal não pode se infiltrar nela. 
Mesmo entre os Apóstolos, Judas foi motivo de escândalo para o grupo. Também houve momentos da 
história em que pessoas da Igreja tiveram atitudes equivocadas, como, por exemplo, na Inquisição.  

O Papa João Paulo II, em várias ocasiões, pediu perdão pelos abusos cometidos por membros 
da Igreja. Hoje, esses gestos recordam-nos, e a todos os membros da Igreja, a necessidade de 
discernimento diante dos fatos da vida e clareza diante da missão de serviço à vida, em nome de Jesus 
Cristo. Humildemente, nós, os membros da Igreja-viva, queremos colocar tudo o que somos e temos a 
serviço dos valores que garantam vida em abundância para toda a humanidade. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: At 2, 42-47, nos ajuda a compreender que todos somos convidados a 

ser como os primeiros discípulos: uma comunidade formada a partir do amor ao próximo e da partilha. 

A comunidade dos primeiros discípulos é modelos para as comunidades de todos os tempos. 

Para sentir satisfação da vida comunitária é preciso doação: pode ser serviço, atenção, afeto, 

dízimo, as habilidades criativas e artísticas, a vida de fé partilhada... 

Aproveite para comentar o trabalho das pastorais e movimentos da paróquia e como as 

pessoas participam. 

B) Nosso espaço: figura de uma Igreja, fotos da sua paróquia. 

C) Nossa vida: Pedir testemunhos que respondam à seguinte pergunta: O que eu ofereço à 

minha paróquia. 

3. PAPO CABEÇA 

Quando Jesus constituiu os apóstolos como líderes da sua Igreja, lhes deu a responsabilidade 

de formar comunidades nas quais se celebrasse e se vivesse os valores do Reino de Deus. 

Estabeleceu a regra do amor fraterno como a norma principal. 

No dia de Pentecostes enviou sobre ela o Espírito Santo para iluminar o caminho. 

Jesus sabia que seus líderes não eram perfeitos e livres de cometer pecados – em toda a sua 

história a Igreja passou por momentos em que necessitou refletir e revisar seus atos para andar 

conforme as normas que Cristo estabeleceu. 
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A nossa Igreja tem uma história de mais de dois mil anos de fundação. 

Promove a caridade com os mais necessitados. 

Ajuda no desenvolvimento da educação, fundando grandes sistemas de educação para os mais 

pobres. 

Cuida do serviço à saúde dos mais carentes. 

Defende a vida, especialmente diante dos avanços científicos, que muitas vezes pretendem 

deixar a vida de inocentes e indefesos em segundo plano. 

Motiva a sociedade a adotar formas de vida dignas, saudáveis em conformidade com o Plano 

de Deus para todos. 

Denuncia as injustiças sociais, as tiranias e a falta de liberdade. 

Defende o direito de todos à condição de vida digna. 

Mas acima de tudo está a proposta do Evangelho – A Igreja está comprometida com todos os 

valores que são propostos nas recomendações de Jesus: “Que todos tenham vida, e vida em 

abundância” (Jo 10, 10) 

Questione: 

Qual o caminho para que na Igreja haja mais a presença da ação do Espírito Santo na 

construção do Reino de Deus? 

Será que há algum modelo de Igreja a ser seguido? 

O que falta à Igreja para encontrar o caminho deste modelo? 

4. AGITA A GALERA 

Convide os catequizandos a fazer uma experiência de partilha de pertences pessoais sem dar o 
sentido de troca, mas doação pura. 

Para isso oriente-os a colocar em comum seus pertences pessoais sobre uma mesa com a Bíblia 
e depois cada um pode escolher o que necessita, 

Após a experiência , comentar qual o sentimento que tiveram as ver seus bens nas mãos de 
outros. 

No final do encontro solicitar que os pertences sejam devolvidos para os respectivos donos. 
 
Sou Feliz por ser Católico – Pe. Joãozinho 
Eu sou feliz por ser católico / Não tenho medo de dizer / Sou evangélico, batista, protestante 

Eu sou artista / Levo Cristo todo a todo irmão / E no meu coração 
Você é feliz por ser católico? / Não tenha medo de viver / O evangelho e o batismo 

E proteste se preciso / Contra tudo que oprime o coração / Somos todos irmãos 
Ave Maria, Cheia de Graça. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe também.(2X) 
Eu sou feliz por ser católico / Não tenho medo de dizer. / Sou da congregação de Cristo. 

Eu sou crente, não desisto. / Ser católico é ser universal. / Eu sou pentecostal. 
Nós somos felizes e católicos. / Um só rebanho, um só pastor. / Eu tenho fé na Eucaristia, 

Com Jesus e com Maria. / Sou feliz por ser católico, cristão. / Somos todos irmãos. 
  



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

 

27 

5. MAIS UM POUQUINHO 

http://www.youtube.com/watch?v=uY1rx3Hu0iI&feature=related 

http://letras.terra.com.br/joaozinho/1461717/ 

http://www.direcaoespiritual.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Iniciar o momento de oração pedindo perdão pelas faltas que cometemos com a Igreja, quando 

deveríamos ser construtores do Reino de Deus. 

Agradeçamos a Deus pela presença do Espírito Santo que inspira as ações em favor da vida, 

cantando um hino louvor. 

Rezar juntos a oração: “E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, 

dai força para construirmos junto o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, Nosso Senhor”. 

Amém (Oração Eucarística V da Liturgia da Missa).  

7. MÃO NA MASSA 

Que tal escrever as qualidades da Igreja ideal, a partir da comunidade dos apóstolos, e 

destacar as qualidades mais necessárias para nós hoje. 

http://www.youtube.com/watch?v=uY1rx3Hu0iI&feature=related
http://letras.terra.com.br/joaozinho/1461717/
http://www.direcaoespiritual.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
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7º TEMA: DEUS EM NOSSO MEIO 

Objetivo: 

Que os catequizandos compreendam que com o Ano Litúrgico lembramos e celebramos ao longo da 

caminhada do dia a dia, a presença dinâmica de Deus em nosso meio. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A realização da grande vocação humana é a comunhão com Deus. E justamente para facilitar 
este encontro de comunhão com o Senhor, em seu mistério, a Igreja criou o Ano Litúrgico.  

Através das várias celebrações propostas no calendário litúrgico, a gente lembra e celebra, ao 
longo da caminhada do dia-a-dia, a presença dinâmica de Deus em meio a seu povo.  

"A Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar em certos dias no decorrer do ano, com piedosa 
recordação, a obra salvífica de seu divino Esposo. Em cada semana, no dia que ela chamou Domingo, 
comemora a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez também, na solenidade máxima da 
Páscoa, juntamente com sua sagrada paixão.  

No decorrer do ano, revela todo o mistério de Cristo, desde a Encarnação e Natividade até a 
Ascensão, o dia de Pentecostes e a expectação da feliz esperança e vinda do Senhor.  

Entendendo como começou a se formar o Ano Litúrgico, podemos mais facilmente captar o 
que nele é essencial.  

O culto na Igreja nasceu da Páscoa e para celebrar a Páscoa. Naquele tempo, não se celebravam 
os vários mistérios da vida de Cristo, mas o mistério central de Cristo, que é o Mistério Pascal. O 
Domingo era o dia da celebração primitiva do Mistério Pascal. Posteriormente, fixou-se a cada ano um 
grande Domingo, como celebração anual da Páscoa que se ampliou, constituindo o Tríduo Pascal, com 
prolongamento da festa por cinquenta dias (Pentecostes). Depois do século IV, sentiu-se a 
necessidade de completar e reviver cada momento da Paixão de Cristo. Então, deu-se origem à 
formação da Semana Santa. Aos poucos, também foi se sentindo a necessidade de um período 
preparatório à Páscoa e, inspirando-se nos quarenta dias bíblicos, surgiu, então, a Quaresma.  

Também no século IV, nasceu o ciclo natalício. Este nasceu da necessidade de afastar os fiéis 
das celebrações pagãs e idolátricas do "sol invicto" e da necessidade de se afirmar a fé no mistério da 
Encarnação. E, para criar certo paralelismo com o ciclo pascal, começou-se a fazer preceder as 
festividades natalícias de um período de preparação, composto de quatro semanas, chamado 
Advento.  

Assim, formou-se o Ano Litúrgico tal como hoje conhecemos. Percebemos que o essencial é o 
Mistério Pascal, de onde tudo partiu e para onde tudo converge no Ano Litúrgico. Assim, quando 
celebramos qualquer um dos mistérios da vida de Jesus Cristo, estamos celebrando, como centro de 
tudo, o grande Mistério Pascal: paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Lc 4, 16-19. Partindo do Tríduo Pascal, como de sua fonte de luz, o 
tempo novo da Ressurreição enche todo o ano litúrgico com sua claridade. É realmente “ano da graça 
do Senhor”. A economia da Salvação está em ação na moldura do tempo, mas desde a sua realização 
na Páscoa de Jesus e a efusão do Espírito Santo o fim da história e antecipado em “antegozo”, o Reino 
de Deus penetra nosso tempo. 

B) Nosso espaço: Calendário do ano civil, quadro do ano litúrgico, fotos ou figuras de 
celebrações do Natal, Cinzas, Semana Santa, Páscoa, velas ou fitas com as cores litúrgicas: verde, 
vermelho, roxo, branco e róseo.  

C) Nossa vida: Comparar o calendário civil com o calendário litúrgico, destacar as datas 
civis importantes e comparar com o calendário da Igreja. Falar dos tempos litúrgicos e da 
espiritualidade de cada tempo: 
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CICLO DO NATAL 

Advento (Preparação) 
Compõe-se de 4 semanas que antecedem o 

Natal. É tempo de preparação para o nascimento do 
Salvador. Termina no dia 24 de dezembro. 

A cor litúrgica deste tempo é o roxo (ou 
róseo), que simboliza a alegre espera no Senhor que 
vem ao nosso encontro. 

Natal 
É a festa em que a humanidade ganhou um 

presente divino: o Filho de Deus. Ele se fez homem 
igual a nós, exceto no pecado. Celebrado no dia 25 
de dezembro, prolonga-se até o Batismo do Senhor. 

A cor litúrgica deste tempo é o branco, que 
simboliza a pureza e a santidade. 

CICLO DA PÁSCOA 

Quaresma (Preparação) 
Tempo de conversão, oração e penitência. 
A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que 

simboliza a renúncia ao pecado, com penitências 
para estar mais livre para acolher Deus no coração. 

Páscoa 
A ressurreição de Jesus é o ponto central de 

nossa fé. Páscoa é a passagem do pecado para uma 
vida nova. Prolonga-se até a festa de Pentecostes. 

A cor litúrgica deste tempo é o branco que 
simboliza a pureza e a santidade. 

Tempo Comum 
É dividido em duas partes, uma logo após o Natal e a outra após o Pentecostes. Durante este 

tempo, celebram-se vários momentos da vida de Jesus Cristo. 
A cor litúrgica deste tempo é o verde que simboliza a esperança. 

3. PAPO CABEÇA 

Como você celebra seu aniversário? Quais as celebrações que você participa junto a seus familiares e 
amigos? O que é celebrar? Como celebramos na Igreja? Qual o ponto central das celebrações na Igreja?  

4. AGITA A GALERA 

Ouvir as músicas propostas pela Igreja para cada tempo litúrgico comparando as letras:  
Advento:  
Que alegria, que esperança aguardar Jesus que vem!/ Renovemos nossas vidas, confirmemos 

nossa fé. Junto ao pão e junto ao vinho colocamos a promessa de vivermos como irmãos; sobre a ara 
do altar depositamos o aperto fraternal de nossas mãos. Refrão  Aceita, ó Senhor, neste momento, 
nossa vida transformada em oblação, como aceitas, ó Senhor, o alimento que o fermento, levedado, 
torna pão. 

Natal:  
1. Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, Deus de amor, Pobrezinho nasceu em Belém, Eis na lapa 

Jesus, nosso Bem! Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. / 2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, 
Deus da luz, Quão amável é teu coração, Que quiseste nascer nosso irmão; E a nós todos salvar! E a 
nós todos salvar!/ 3. Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar, vem cantar Aos pastores os anjos dos céus, 
Anunciando a chegada de Deus, De Jesus Salvador! De Jesus Salvador! 
Páscoa:  

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! / Imolado por nós, 
aleluia, aleluia! É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia! 1. O Cristo, Senhor ressuscitou, a nossa 
esperança realizou; / vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente! Refrão 2. O Cristo 
remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão; / no Espírito Santo unida esteja, a família de 
Deus, que é a Igreja! Refrão 3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu sangue da morte nos livrou; / 
incólumes o mar atravessamos, e à Terra prometida caminhamos! 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Catecismo da Igreja Católica 1168-1173  

O ANO LITÚRGICO 
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1168. Partindo do tríduo pascal, como de sua fonte de luz, o tempo novo da Ressurreição enche todo 
o ano litúrgico com sua claridade. Aproximando-se progressivamente de ambas as vertentes 
desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. É realmente “ano de graça do Senhor”. A 
economia da salvação está em ação moldura do tempo, mas desde a sua realização na Páscoa 
de Jesus e a efusão do Espírito Santo o fim da história é antecipado, “em antegozo”, e o Reino 
de Deus penetra nosso tempo. 

1169. Por isso, a páscoa não é simplesmente uma festa entre outras: é a “festa das festas”, 
“solenidade das solenidades”, como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos (o grande 
sacramento). Santo Atanásio a denomina “o grande domingo como a semana santa é chamada 
no Oriente “a grande semana”. O mistério da ressurreição, no qual Cristo esmagou a morte, 
penetra nosso velho tempo com sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. 

1170. No Concílio de Nicéia (em 325), todas as Igrejas chegaram a um acordo acerca de que a páscoa 
cristã fosse celebrada no domingo que segue a lua cheia (14 Nisan) depois do equinócio de 
primavera. Por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 de mês de Nisan, o 
dia da Páscoa nem sempre ocorre simultaneamente nas Igrejas ocidentais e orientais. Por isso 
busca-se um acordo, a fim de se chegar novamente a celebrar em uma data comum o dia da 
Ressurreição do Senhor. 

1171. O ano litúrgico é o desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. Isto vale 
muito particularmente para o ciclo das festas em tomo do mistério da encarnação (Anunciação, 
Natal, Epifania) que comemoram o começo de nossa salvação e nos comunicam as primícias do 
Mistério da Páscoa. 

O SANTORAL NO ANO LITÚRGICO 
1172. “Ao celebrar o ciclo anual dos mistérios de Cristo, a santa Igreja venera com particular amor a 

bem-aventurada mãe de Deus, Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra 
salvífica de seu Filho; em Maria a Igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e a 
contempla com alegria como puríssima imagem do que ela própria anseia e espera ser em sua 
totalidade.” 

1173. Quando, no ciclo anual, a Igreja faz memória dos mártires e dos outros santos, “proclama o 
mistério pascal” naqueles e naquelas “que sofreram com Cristo e estão glorificados com ele, e 
propõe seu exemplo aos fiéis para que atraia todos ao Pai por Cristo e, por seus méritos, 
impetra os benefícios de Deus” 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Fazer a celebração proposta na página seguinte. Fazer cópias da celebração ou apenas das 

respostas para que todos possam acompanhar. 

7. MÃO NA MASSA 

Pesquisar a origem dos seguintes símbolos utilizados no ano litúrgico e seu significado: Coroa 

do Advento, Círio Pascal. 
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Celebrando as cores litúrgicas 

Catequista: Vamos receber neste momento em nosso meio a cor verde que simboliza nossa esperança, e 
rezemos:  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a termos esperança. Diante de todas as dificuldades da vida, ensina-nos a 
acreditar sempre em teu amor. Que por meio de nós as pessoas possam acreditar na construção de um 
mundo melhor, acreditar no teu amor que cura, perdoa e dá a vida.  

Catequista: Recebamos a cor vermelha que representa o testemunho de vida que somos convidados a dar com a 
força do Espírito Santo.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a termos a coragem de assumir o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. 
Que nossa vida seja toda entregue para tomar as pessoas mais felizes. Ensina-nos a fazer de nossa vida 
uma doação total. Dá-nos a força de teu Santo Espírito e seremos sempre fortes e perseverantes.  

Catequista: Recebamos agora a cor roxa, que simboliza nossa vida doada por amor.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a renunciar ao pecado e oferecer toda nossa vida para te seguir. Que 
através de pequenas penitências no dia a dia nós possamos estar mais livres para te seguir.  

Catequista: Recebamos, também, a cor rósea, que simboliza nossa alegre esperança no Senhor que vem ao nosso 
encontro.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a viver a cada dia, preparando o nosso coração com carinho e amor para 
que Jesus possa sempre morar nele. Que em nossa vida Jesus seja sempre acolhido.  

Catequista: E, por fim, vamos receber a cor branca, que simboliza nossa pureza, ou seja, a vida de santidade que 
devemos sempre buscar.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a descobrir a presença da pureza em nossa vida. Dá-nos Maria como 
modelo e intercessora diante de ti. Ajuda-nos a saber renunciar a tudo que nos afasta de Deus.  

Catequista: Por tudo isso, rezemos um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.  

Celebrando as cores litúrgicas 

Catequista: Vamos receber neste momento em nosso meio a cor verde que simboliza nossa esperança, e 
rezemos:  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a termos esperança. Diante de todas as dificuldades da vida, ensina-nos a 
acreditar sempre em teu amor. Que por meio de nós as pessoas possam acreditar na construção de um 
mundo melhor, acreditar no teu amor que cura, perdoa e dá a vida.  

Catequista: Recebamos a cor vermelha que representa o testemunho de vida que somos convidados a dar com a 
força do Espírito Santo.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a termos a coragem de assumir o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. 
Que nossa vida seja toda entregue para tomar as pessoas mais felizes. Ensina-nos a fazer de nossa vida 
uma doação total. Dá-nos a força de teu Santo Espírito e seremos sempre fortes e perseverantes.  

Catequista: Recebamos agora a cor roxa, que simboliza nossa vida doada por amor.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a renunciar ao pecado e oferecer toda nossa vida para te seguir. Que 
através de pequenas penitências no dia a dia nós possamos estar mais livres para te seguir.  

Catequista: Recebamos, também, a cor rósea, que simboliza nossa alegre esperança no Senhor que vem ao nosso 
encontro.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a viver a cada dia, preparando o nosso coração com carinho e amor para 
que Jesus possa sempre morar nele. Que em nossa vida Jesus seja sempre acolhido.  

Catequista: E, por fim, vamos receber a cor branca, que simboliza nossa pureza, ou seja, a vida de santidade que 
devemos sempre buscar.  

Todos: Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a descobrir a presença da pureza em nossa vida. Dá-nos Maria como 
modelo e intercessora diante de ti. Ajuda-nos a saber renunciar a tudo que nos afasta de Deus.  

Catequista: Por tudo isso, rezemos um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.   
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8º TEMA: QUEREMOS SER IGREJA 

Objetivo:  
Favorecer um melhor conhecimento da igreja local para que o catequizando possa participar, como 

voluntário, das atividades pastorais da paróquia, favorecendo desta forma, a opção definitiva e 
constante dos mesmos na vida paroquial. 

1. QUEBRANCO A CUCA 

 Introdução 

Crer que a Igreja é Una, Santa, Católica e Apostólica é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e 

Espírito Santo, portanto para saber como ser Igreja precisamos antes saber o que é a Igreja, de onde 

veio e para onde vai. 

 O que é Igreja? 

A palavra Igreja [ekklésia, do grego ekkaléin – chamar fora] significa convocação. Designa 

assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. Ao denominar-se Igreja, a primeira comunidade 

dos que creem em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. 

 Origem e formação da Igreja. 

Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de 

Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as 

disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo a Igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente 

preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi 

manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. 

(Mas) a Igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para nossa salvação, antecipado na 

instituição da Eucaristia e realizado na Cruz. O começo e o crescimento da Igreja são significados pelo 

sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois do lado de Cristo dormindo na 

Cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do 

lado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração traspassado de Cristo morto na Cruz. 

 A manifestação da Igreja. 

Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito 

Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente. Foi então que a Igreja se 

manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Por 

ser convocação de todos os homens para a salvação, a Igreja é, por sua própria natureza, missionária 

enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. 

A Igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual, formada de um elemento humano e um 

elemento divino, sociedade hierárquica e Corpo Místico de Cristo. Somente a fé pode acolher este 

mistério. A Igreja é, no mundo presente, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da 

comunhão de Deus e dos homens. 

 Como ser Igreja? 

Assim como nenhum médico pode dizer: “Sou a Medicina”. Assim também nenhum católico 

pode se dizer A Igreja. 

O Papa é o chefe da Igreja, Vigário de Cristo. Ele representa a Igreja, mas sozinho não é a Igreja. 

Ele é o representante de Cristo, não é o próprio Cristo. O Clero é a parte docente da Igreja. É ao Clero 

que cabe governar, pastorear as ovelhas de Cristo, ensinar, administrar os sacramentos. Mas, sozinho 

não é a Igreja. Nós, os leigos, também somos membros da Igreja, quando cremos e ensinamos ao 

nosso próximo tudo que a Igreja ensina; quando praticamos a lei de Deus e da Igreja, vivendo, o 
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quanto possamos na graça de Deus, frequentando os sacramentos; quando procuramos viver para 

defender a Fé Católica, e difundi-la na medida de nossas forças, dando bom exemplo de vida católica, 

na obediência dos legítimos pastores da Igreja que são o Papa, acima de tudo, e os Bispos em união 

com o Papa. Mas sozinhos também não somos a Igreja. A IGREJA SOMOS TODOS – PAPA, CLERO E 

LEIGOS. 

 Sobre a participação dos leigos na Igreja: 

O Espírito Santo desde que foi enviado a nós pelo Pai tem continuado a rejuvenescer a Igreja, 

suscitando novas energias de santidade e de participação em tantos fiéis leigos. Prova-o, entre outras 

coisas, o novo estilo de colaboração entre sacerdotes, religiosos e fiéis leigos; a participação ativa na 

liturgia, no anúncio da Palavra de Deus e na catequese; a multiplicidade de serviços e de tarefas 

confiadas aos fiéis leigos e por eles assumidas; o radioso florescimento de grupos, associações e 

movimentos de espiritualidade e de empenhamento laicais; a participação cada vez maior e 

significativa das mulheres na vida da Igreja, e o progresso da sociedade. (CHRISTIFIDELES LAICI 2) 

 Conclusão 
Criar e alimentar uma tomada de consciência mais decidida do dom e da responsabilidade que 

todos os fiéis leigos, e cada um deles em particular, têm na comunhão e na missão da Igreja é um dos 

objetivos do Papa e do Clero. E é por meio de cada um de nós que a Igreja de Cristo torna-se presente 

nos mais diversos setores do mundo, como sinal e fonte de esperança e de amor. Neste anúncio e 

neste testemunho nós, os fiéis leigos, temos um lugar original e insubstituível. 

Hoje, a Igreja está sofrendo a maior perseguição que já houve na História, pois nunca se 

combateu a doutrina católica de modo tão sistemático e insidioso quanto hoje. Por isso, quem queira, 

hoje, viver realmente como católico, deve estar pronto a defender a Fé, se preciso até a morte, e 

procurar ensinar a verdade católica visando a salvação das almas. 

Temos que ser aquela pequena voz que grita forte defendendo o que Deus quer para nós e 

para Casa dele que é a Igreja que foi constituída por Jesus Cristo, que é filho de Deus 

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: Jo 13, 1-10 

A narrativa do lava-pés faz outra advertência: se não formos serviçais como Jesus, não 

podemos tomar parte no Reino de Deus. 

B) Nosso espaço: Proporcionar um ambiente alegre e festiva onde todos se sintam 

acolhidos. Colocar música ambiente favorecendo a oração e reflexão. Usar cartazes, frases e fotos, que 

favoreçam o entendimento do tema. Preparar um local especial para a Bíblia. 

C) Nossa vida:  

Com seu caminhar, sua pregação e, sobretudo com seu carisma, Jesus Cristo criou um 

movimento de fé e fraternidade que chamamos de Igreja. 

Nós hoje somos chamados a viver a fé nesta Igreja, santa e pecadora, como sementes do Reino 

de Deus. Participar, assumindo compromissos cristãos com coragem é o caminho privilegiado para 

fazer uma experiência de Igreja.  

Esta experiência muitos já fizeram: Maria, com sua presença silenciosa, ajuda a comunidade 

cristã a dar os primeiros passos da Igreja que se iniciava. Também os primeiros cristãos tornaram-se 

radicais na vivência eclesial, fundamentando suas vidas no anúncio da Palavra, na comunhão fraterna, 

na oração em comum e no serviço aos pobres (cf. At 2, 41-47). Sem contar os santos e santas de Deus 

http://olharcatolico.blogcatolico.com.br/tag/igreja/
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e tantas outras pessoas desconhecidas que ao longo da vida da Igreja dedicaram-se a atender o 

interesse e necessidades da comunidade: acolhendo, evangelizando, educando, fazendo amigos e 

assumindo os compromissos cristãos com alegria. 

Este é o jeito que a Igreja nos convida a percorrer um caminho de comunhão e participação 

com os demais cristãos iluminados pela fé em Jesus Cristo. Somente assim é possível aprofundar a fé 

em Jesus Cristo e transformar o Evangelho em comunidade de irmãos. 

3. PAPO CABEÇA 

Refletir e responder: 

 Conheço pessoas que participam ativamente da vida da Igreja? O que penso sobre elas? 

 Qual tem sido a minha participação na Igreja? 

 O que, com todas as minhas qualidades e limitações, desejo assumir como compromisso 
dentro da minha comunidade-Igreja? 

4. AGITA A GALERA 

 Em pequenos grupos, fazer um levantamento do que é preciso para sermos Igreja? 
 Trocar ideias sobre o levantamento realizado. 
 Alguém do grupo deve registrar as opiniões. 
 Formar um único grupo e escolher alguém para coordenar a partilha e reunir as conclusões dos 

pequenos grupos. 
 Partilhar as opiniões e buscar o consenso do grupo. 
 Completar as descobertas realizando a atividade abaixo: 

Ler os versículos assinalados e em cada um completar a frase: “Você deve ser um membro da 

Igreja porque ela é lugar de ....” 

1Cor 1, 10:  _____________________ 

Fp 2, 12: _____________________ 

At 2, 42-47: _____________________ 

1Cor 12, 28:  _____________________ 

Mc 16, 15:  _____________________ 

Rm 12, 10-16:  _____________________ 

Ml, 3, 8-10:  _____________________ 

“Por isso tudo, vale a pena ser Igreja! Se não for desta forma, estaremos desprezando uma 

instituição fundada por Jesus Cristo. Fora dela somos um membro inútil do Corpo de Cristo.” 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Dinâmica: 
Fazer dois grupos um defendendo a Igreja Católica e outro “atacando” a Igreja, depois inverter 

e perguntar a eles se é fácil ser Igreja nos dias de hoje. 
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6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Celebração: 

Dirigente: Não somos da mesma família, somos diferentes, pensamos diferente, vivemos de modo 

diferente. Mas Deus nos reuniu! Nos fez uma comunidade de irmãos e irmãs. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Voz 1: Deus nos fez diferentes, porém sozinhos somos pobres, e, juntos, somos uma verdadeira 

riqueza. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Voz 2: Em Pentecostes, ao receberem o Espírito Santo, havia com os apóstolos muitas pessoas 

diferentes, que também falavam línguas diversas e tinham, cada uma, a sua cultura. Essas pessoas 

recebiam o anúncio da Palavra, professavam sua fé, eram batizadas e se engajavam na comunidade. 

Todos: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Lado 1: Animados pela fé em Jesus Cristo ressuscitado, motivados pelos seus ensinamentos e ungidos 

pela força do Espírito Santos, queremos ser continuadores da missão de Jesus. 

Todos: Amém! 

Lado 2: Animados pela força do Espírito Santo queremos animar a vida e a esperança das pessoas, 

principalmente dos mais necessitados. 

Todos: Amém! 

Dirigente: Como Paulo e os demais apóstolos, queremos ter a mesma coragem e audácia, por isso 

rezemos: 

Todos: Senhor, Vós que nos chamastes à missão de anunciar a Boa notícia que Jesus nos revelou, 

infundi em nós o Vosso Espírito Santo para que possamos realizar com entusiasmo a nossa missão 

evangelizadora. Fazei, Senhor, que sejamos pessoas de fé, de esperança, firmes diante do mal e 

convictos diante do teu plano de vida. Que o Espírito, Senhor, nos envolva com os seus dons 

iluminando as nossas palavras e o nosso testemunho. Amém! 

Dirigente: Animados pela fé em Deus Pai e em Jesus Cristo ressuscitado, sejamos fiéis ao Deus de Amor 

e generosos para com a comunidade. Que a Trindade Saanta nos abençoe e nos acompanhe hoje e 

sempre. 

Todos: Amém! 

 

7. MÃO NA MASSA 

Depois do que ouvimos e refletimos sobre a experiência de ser Igreja, vamos assumir um 

compromisso para a vida. 
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9º TEMA: SER CATÓLICO E SER JOVEM HOJE  

Objetivo: 
Ajudar o catequizando a se conscientizar dos valores e contra valores presentes na sociedade, e a 

formarem suas convicções éticas segundo o Evangelho. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

A parábola do semeador nos chama a atenção para a importância de criarmos ambientes que 
favoreçam o crescimento humano e cristão. A mesmo tempo alerta-nos a respeito dos que asfixiam a 
frágil planta nascente. 

Valores humanos como amor, justiça, liberdade e fraternidade são pouco cultivados. O lucro 
está acima da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, o que torna possível que alguns 
indivíduos sejam escravizados por outros. 

Os valores são imprescindíveis para nossa compreensão do mundo de nós mesmos. Eles 
servem de parâmetros em nossas escolhas diante de perguntas como: O que devemos fazer? Como 
saber o que é mais importante ou urgente? Como escolher? 

Os valores estão presentes em nossos pensamentos, nas coisas que dizemos e escrevemos e, 
claro, em nossas ações. Ao fazer escolhas, nem sempre estamos conscientes de nossos valores, mas 
eles estão lá, determinando nossas opções. Todo mundo tem valores e não há ninguém sem ética. O 
que acontece, com frequência, é que os valores podem ser diferentes entre pessoas e grupos. 

Comportamento e julgamento morais estão muito relacionados. No entanto, muitas vezes o 
julgamento de uma pessoa não corresponde ao seu comportamento. Vejamos um exemplo: é muito 
comum ver pessoas que criticam um ato alheio como jogar papel na rua, mas, quando estão sozinhas, 
não resistem á tentação de se livrar da incômoda embalagem de chocolate jogando-a na calçada. Esse 
é um exemplo de discrepância entre julgamento e comportamento moral. 

As questões morais e éticas se relacionam, diretamente com a violência, o desrespeito, o 
individualismo, o hedonismo (dedicação ao prazer como estilo de vida), etc. 

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: Lc 8, 5-15 – A parábola da semente nos coloca o desafio da escuta e da 

ação: se somos seguidores de Cristo, precisamos fazer frutificar a Palavra que foi semeada em nós.  

B) Nosso espaço: Decorar o espaço com símbolos que lembram a Igreja (velas, terço, 

crucifixo, fotos de jovens celebrando, etc.) Um faixa ou cartaz contendo um frase sobre a Igreja. Local 

privilegiado para a Bíblia. 

C) Nossa vida:  

“Queremos tomar um suco de laranja, mas a mídia diz que devemos tomar “tal” refrigerante; 

então tomamos o refrigerante que está na TV. Queremos sair e praticar um esporte, mas a TV nos 

impede. Não adianta querer comprar um tênis simples: a sociedade nos chicoteia com artistas 

famosos usando “aquela marca” cara. Você vai dizer que não é escravo? Pense bem. Será que nunca 

deixou de comer algo de que gosta para ir ao shopping comer aquele lanche da propaganda? E aquela 

caminhada que você queria fazer outro dia? Ou o livro que você tinha para ler? Ou a catequese que 

você gostaria de participar? Ah, é, mas estava passando a novela? Poucas pessoas resistem aos valores 

que a sociedade prega. 

Para nós cristãos, os verdadeiros valores devem buscar a realização da pessoa. Eles devem 

estar baseados nos valores evangélicos da solidariedade, serviço, misericórdia, perdão, amor, 

preservação da vida, respeito ao outro e ao meio ambiente... Como estes valores estão presentes na 

vida que quero viver? Quem eu quero ser? 
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3. PAPO CABEÇA 

A Igreja precisa ter um rosto jovem. Para isso é preciso que façamos parte desta família, 

interagindo e participando de maneira ativa. Enriquecendo a vivência comunitária com nossa 

experiência pessoal de fé. Vamos contribuir para fazer da Igreja, uma Igreja mais jovem, com nossa 

cara. 

Não se trata de fazer uma maquiagem ou colocar um verniz novo no rosto da Igreja, mas de 

nos empenharmos em torna-la mais bela, mais atraente. Trata-se de amá-la e dar a vida por ela. 

A beleza do rosto da Igreja consiste em refletir a beleza do rosto de Jesus. O céu, o Reino de 

Deus, não apenas alguma coisa para o futuro, mas deve ir se concretizando aqui e agora, em nosso 

mundo, em nossa realidade, em nossa vida. 

Nosso dever não é apenas estar na Igreja. Devemos ser Igreja, atuar com a Igreja e para a 

Igreja. Nosso desafio é levar as  pessoas, especialmente os jovens a se apaixonar pela Igreja, fazendo 

com que seja transparência de Cristo. A Igreja deve ser uma comunidade de fiéis: renovada pelo sopro 

do Espírito que a anima; enriquecida de múltiplas vocações; aberta e acolhedora, sobretudo aos 

pobres; que vive a paixão pela vida, justiça e solidariedade; que é fermento de esperança para uma 

sociedade digna do ser humano e para uma cultura rica de valores éticos e espirituais; onde os jovens 

se sentem em casa, como em família. 

 O que a Igreja precisa fazer para se tornar mais jovem, mais próxima da juventude? 

 O que nós precisamos fazer para nos tornarmos Igreja? 

4. AGITA A GALERA 

Aproveitando a leitura bíblica (Lc 8, 5-15) preparar um caminho como o descrito no Evangelho. 

Cada um é convidado a substituir os obstáculos por terra boa, dizendo uma situação que atrapalha o 

testemunho da Igreja em nossos dias. Depois cada um é convidado a passar pelo caminho, refletindo 

sobre o simbolismo deste gesto. Encerrar com a música “Um novo Caminho” 

(https://youtu.be/rSaRabfFQEo)  

1. Hoje o mundo oferece caminhos demais / Você chora, você ri. / Nem sempre é feliz 
O mundo não te satisfaz / pois sua alma é grande demais. Só Deeeus pode enchê-la. 
Hoje seus passoooos Se perdem na estrada. / Nem sempre você tem chegada. (O que fazer, o que fazer.) / 
Entregue seu Caminho a Deus (3x) Laialaialalalalah Tirurirurirurirurah (2x) 

2. Pois Ele quer transformar sua vida / Alegria e paz encontrarás, quando nele se apoiar. / Hoje seus passoooos Se 
perdem na estrada. / Nem sempre você tem chegada. (O que fazer, o que fazer.) / Entregue seu Caminho a 
Deus (3x) / Laialaialalalalah Tirurirurirurirurah (2x) 

5. MAIS UM POUQUINHO 

 Vídeo: Antonio Alves - Santo sem deixar de ser Jovem (https://youtu.be/wy0qE3-whQQ ) 

1. Eu posso ir para a Balada dançar a noite inteira / mas a minha fé tem que ser uma fé verdadeira / Eu nunca 

estou sozinho, Jesus está ao meu lado / E é por isso que eu ando sempre acompanhado / Eu tenho a minha fé e 

ela tem é que crescer / Eu acredito que Deus tudo vê e vou dizer:  /Ei Ei Ei, Ou Ou Ou, Ei Ei Ei, Ou Ou Ou  

2. Deus tudo vê, Deus tudo pode /Por isso é que eu vou ser: /Santo sem deixar de ser Jovem. / E esse é um alerta 

para toda a juventude  /De mais atenção para as suas atitudes / Pois dizem: façam isso ou aquilo tudo bem / 

Você pode fazer tudo mais nem tudo te convém / Sozinho é difícil você não conseguirá / E é por isso que Deus 

sempre está pronto pra ajudar 

 

https://youtu.be/rSaRabfFQEo
https://youtu.be/wy0qE3-whQQ
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"Precisamos de Santos sem véu ou batina. 

Precisamos de Santos de calças jeans e tênis. 
Precisamos de Santos que vão cinema, ouvem música e passeiam com os amigos. 
Precisamos de Santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se "lascam" na 

faculdade. 
Precisamos de Santos que tenham tempo todo dia para rezar e que saibam namorar na pureza 

e castidade,ou que consagrem sua castidade. 
Precisamos de Santos modernos, Santos do século XXI com uma espiritualidade inserida em 

nosso tempo. 
Precisamos de Santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais. 
Precisamos de Santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, que não tenham medo 

de viver no mundo. 
Precisamos de Santos que bebam Coca-Cola e comam hot dog, que usem jeans, que sejam 

internautas, que escutem discman. 
Precisamos de Santos que amem a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um refri ou 

comer pizza no fim-de-semana com os amigos. 
Precisamos de Santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte. 
Precisamos de Santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. 
Precisamos de Santos que estejam no mundo; e saibam saborear as coisas puras e boas do 

mundo mas que não sejam mundanos." 
São João Paulo II 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Dividir a celebração em dois momentos. No primeiro, fazer a leitura do texto abaixo e deixar 
um tempo para que os participantes digam suas impressões e sentimentos. Depois reunir o grupo de 
mãos dadas, e rezar juntos a oração do Pai-nosso. 

Será inútil dizer “Pai-Nosso” se... 
Será inútil dizer “Pai-Nosso”, se não me comporto como filho de Deus, fechando meu coração 

ao amor.  
Será inútil dizer “que estais nos céus”, se meus valores são representados apenas pelos bens da 

terra. 
Será inútil dizer “santificado seja o vosso nome”, se penso apenas em ser cristão por medo, 

superstição e comodismo. 
Será inútil dizer “venha a nós o vosso Reino”, se a vida cheia de supérfluos e futilidades me 

seduz muito mais. 
Será inútil dizer “seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu”, se no fundo coloco 

meus desejos acima dos da vontade de Deus. 
Será inútil dizer “o pão nosso de cada dia nos daí hoje”, se prefiro acumular riquezas, 

desprezando meus irmãos que passam fome. 
Será inútil dizer “perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tiver 

ofendido”, se macuco, ajo injustamente e oprimo os que atravessam meu caminho. 
Será inútil dizer “e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal”, se procuro 

conscientemente o caminho do mal. 
Será inútil dizer “Amém!”, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço 

para me modificar. 
 

7. MÃO NA MASSA 

Como grupo, desenvolver algum projeto para contribuir na comunidade cristã local.  
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10º TEMA: NÓS SOMOS O CORPO DE CRISTO 

Objetivo: 
Que os catequizandos descubram-se como Igreja, sendo membros atuantes no Corpo de Cristo. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A palavra Igreja vem do grego Ekklesia, e expressa o sentido de uma assembleia convocada. 
Cristo convoca um grupo de pessoas, a Igreja, para que por meio dele sua obra continue, fazendo o 
que Ele fez e ensinando o que Ele ensinou. A Igreja, sinal do Reino de Deus, faz com que a presença de 
Cristo seja sempre atuante por obra do Espírito Santo (cf. Jo 20,22).  

Mais do que se reunir em tomo de Cristo, a Igreja esta unificada n'Ele, constituindo o Corpo 
Místico de Cristo (cf. CI1,18): somos membros do Corpo de Cristo. Estamos todos unidos a Cristo pelo 
Batismo e reunidos como assembleia somos continuamente alimentados pelo próprio Cristo no 
sacramento da Eucaristia. Assim, constituímos o Corpo de Cristo e ao mesmo tempo participamos de 
sua vida, sendo animados por Ele.  

"A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros: 'Na edificação do corpo de 
Cristo, há diversidade de membros e funções. Um só é o Espírito que distribui os dons variados para o 
bem da Igreja segundo as riquezas e as necessidades dos ministérios'. A unidade do Corpo Místico 
produz e estimula entre os fieis a caridade: 'Por isso, se um membro sofre, todos os membros 
padecem com ele; ou se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele'." (CIC 791).  

Como membros de Cristo, independente de nossa função, temos a missão de edificar a Corpo 
de Cristo (d. Ef 4,11-16). Todos os membros, independente da função que realizam (bispos, 
presbíteros, catequistas, leigos... ) recebem pelo sacramento do Batismo a missão sacerdotal, profética 
e régia (cf. CIC 1268), porém  cada um viverá tal vocação de maneira diferente: nem todos participam 
do sacerdócio de Cristo do mesmo modo (pois há o sacerdócio ministerial, exercido pelos padres e 
bispos, e o comum, exercidos pelos outros), nem todos servem da mesma maneira ou anunciam a 
Cristo do mesmo modo. Nosso papel como cristãos não é almejar funções ou nos inferiorizarmos 
quando não ocupamos cargos de governo, mas edificar a Corpo de Cristo sabendo que todos os 
membros são necessários (cf. 1 Cor 12,12ss.).  

Por fim, cabe ressaltar que o papel dos leigos é fundamental na Igreja:  
"Ao lado dos ministérios hierárquicos, a Igreja reconhece o lugar dos ministérios desprovidos 

de ordem sagrada. Portanto, também os leigos podem sentir-se chamados a colaborar com seus 
pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e vida da mesma, exercendo 
ministérios diversos, conforme a graça e os carismas que ao Senhor lhes aprouver conceder." (Puebla 
804).  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Ef 4, 4-7,11-16 – Edificar o corpo. 

B) Nosso espaço: Toalha, flores, bíblia, velas acesas e uma figura do boneco preparado 

pelo Catequista. 

C) Nossa vida: A Fábula Da Preguiça 

Esta fábula é antiga, mas muito atual… 

É uma história sobre quatro pessoas: Todo Mundo, Alguém, Qualquer Um e Ninguém 

Havia um grande trabalho a ser feito e Todo Mundo tinha certeza que Alguém o faria. 

Qualquer Um poderia tê-lo feito, mas Ninguém o fez. Ai Alguém se zangou porque era um 

trabalho de Todo Mundo.  

Todo Mundo pensou que Qualquer Um poderia fazê-lo. Mas Ninguém imaginou que Todo 

Mundo deixasse de fazê-lo. 
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Ao final, Todo Mundo culpou Alguém quando Ninguém fez o que Qualquer Um poderia ter 

feito… 

3. PAPO CABEÇA 

Você já pensou, onde você está nesta história? 

Será que não fazemos parte das pessoas que nunca têm culpa de nada? 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica dos bonecos: 
Dividir a turma em dois grupos que deverão confeccionar um boneco com uso de papel, 

canetas, tesouras e fita adesiva de acordo com as seguintes orientações: 
1. Pedir para o grupo 1 que trabalhe em equipe em um dos cantos da sala. 
2. Pedir para cada membro do grupo 2 confeccione uma das partes do corpo do boneco 

individualmente, sem que seus colegas do grupo o vejam. 
Cada membro confecciona a parte do corpo indicada pelo catequista (um faz a cabeça, outro 

uma das orelhas, outro o tronco, outro uma das pernas...). Concluída a confecção, os integrantes do 
grupo 2 deverão unir os membros para concluir a confecção do boneco. 

3. Pedir que a equipe apresentem a sua “obra de arte”. 
4. Certamente um dos bonecos terá um aspecto uniforme (grupo 1), enquanto o outro será 

desproporcional (grupo 2).  
5. A partir deste fato, pedir a opinião dos catequizandos e refletir o porquê da diferença entre os 

bonecos, ressaltando a importância do trabalho em equipe e da união. 
6. Tal reflexão cabe em vários âmbitos de nossa vida: família, escola, trabalho, grupo de amigos... 

Mas, e na Igreja? Que tipo de corpo costumamos formar? Que tipo de corpo queremos 
formar? É possível trabalhar juntos por um mesmo objetivo? Qual é o nosso objetivo? 

Ler e discutir com os catequizandos a “Fábula da preguiça”. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 787 - 796.  

II. A IGREJA - CORPO DE CRISTO 

A IGREJA É COMUNHÃO COM JESUS 

787. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida revelou-lhes o Mistério do Reino, deu-

lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma 

comunhão ainda mais íntima entre Ele e os que o seguiriam: “Permanecei em mim, como eu 

em vós... Eu sou a videira, e vós os ramos" (Jo 15,4-5). E anuncia uma comunhão misteriosa e 

real entre o seu próprio corpo e o nosso: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue 

permanece em mim e eu nele" (Jo 6,56).  

788. Quando sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Prometeu 

ficar com eles até o fim dos tempos, enviou-lhes seu Espírito. A comunhão com Jesus tomou-

se, de certa maneira, mais intensa: "Ao comunicar seu Espírito, fez de seus irmãos, chamados 

de todos os povos, misticamente os componentes de seu próprio Corpo".  

789. A comparação da Igreja com o corpo projeta uma luz sobre os laços íntimos entre a Igreja e 

Cristo. Ela não é somente congregada em torno dele; é unificada nele, em seu Corpo. Cabe 

destacar mais especificamente três aspectos da Igreja-Corpo de Cristo: a unidade de todos os 

membros entre si por sua união com Cristo; Cristo Cabeça do Corpo; a Igreja, Esposa de Cristo.  

"UM SÓ CORPO" 
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790.  Os crentes que respondem à Palavra de Deus e se tornam membros do Corpo de Cristo ficam 

estreitamente unidos a Cristo: "Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes 

que os sacramentos, de forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado" Isto é 

particularmente verdade com relação ao Batismo, pelo qual somos unidos à morte e à 

Ressurreição de Cristo, e com relação à Eucaristia, pela qual, "participando realmente do Corpo 

de Cristo", "somos elevados à comunhão com ele e entre nós"'  

791. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros: "Na edificação do corpo de 

Cristo, há diversidade de membros e de funções. Um só é o Espírito que distribui dons variados 

para o bem da Igreja segundo suas riquezas e as necessidades dos ministérios". A unidade do 

Corpo Místico produz e estimula entre os fiéis a caridade: "Por isso), se um membro sofre, 

todos os membros padecem com ele; ou, se um membro é honrado, todos os membros se 

regozijam com ele". Finalmente, a unidade do Corpo Místico vence todas as divisões humanas: 

"Todos vós, com efeito, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu 

nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só 

em Cristo Jesus" (Gl 3,27-28).  

"DESTE CORPO, CRISTO É A CABEÇA" 

792. Cristo "é a Cabeça do Corpo que é a Igreja" (Cl 1,18) Ele é o Princípio da criação e da redenção. 

Elevado na glória do Pai "Ele tem em tudo a primazia" (Cl 1,18), principalmente sobre a Igreja, 

por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas.  

793. Ele nos une a sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a ele "até 

Cristo ser formado neles" (Gl 4,19). "Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida 

associamo-nos a suas dores como o corpo à Cabeça, para que padecendo com ele, sejamos 

com ele também glorificados.  

794. Ele provê o nosso crescimento. Para fazer-nos crescer em direção a ele, nossa Cabeça[a114] , 

Cristo ordena em seu corpo, a Igreja, os dons e os serviços pelos quais nós nos a ajudamos 

mutuamente no caminho da salvação.  

795. Cristo e a Igreja, eis, portanto, o "Cristo total" ("Christus totus"). A Igreja é una com Cristo. Os 

Santos têm uma consciência bem viva desta unidade: Alegremo-nos, portanto, e demos graças 

por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a 

graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como Cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos 

tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a Cabeça e nós somos os membros, o homem 

inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a Cabeça e os 

membros. O que significa isto: a Cabeça e os membros? Cristo e a Igreja. Redemptor nos ter 

unam se personam cum sancta Eccies ia, quam assumpsit, exhibuit - Nosso Redentor mostrou-

se como uma só pessoa com a santa Igreja, que ele assumiu. Caput et inembra sunt quasi una 

persona mystica - Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. 

Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juizes resume a fé dos santos Doutores e exprime o bom 

senso do crente: "Quanto a Jesus Cristo e à Igreja, parece-me que são uma só coisa e que não 

se deve fazer objeções a isso. 

A IGREJA É A ESPOSA DE CRISTO 

796. A unidade entre Cristo e a Igreja, Cabeça e membros do Corpo, implica também a distinção dos 

dois em uma relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do Esposo e 

da Esposa. O tema de Cristo Esposo da Igreja foi preparado pelos Profetas e anunciado por 

João Batista. O Senhor mesmo designou-se como "o Esposo" (Mc 2,19). O apóstolo apresenta a 
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Igreja e cada fiel, membro de seu Corpo, como uma Esposa "desposada" com Cristo Senhor, 

para ser com Ele um só Espírito. Ela é a Esposa imaculada do Cordeiro imaculado, a qual Cristo 

"amou, pela qual se entregou, a fim de santificá-la" (Ef 5,26), que associou a si por uma Aliança 

eterna e da qual não cessa de cuidar como de seu próprio Corpo.  

Eis o Cristo total, Cabeça e Corpo, um só formado por muitos... Seja a cabeça a falar, seja os 

membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da Cabeça ["ex persona 

capitis"], fala desempenhando o papel do Corpo ["ex persona corporis"]. Conforme o que está 

escrito: "Serão dois em uma só carne. Eis um grande mistério: refiro-me a Cristo e à Igreja" (Ef 

5,31- 32). E o Senhor mesmo diz no Evangelho: "Já não são dois, mas uma só carne" (Mt 19,6). 

Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa no 

amplexo conjugal. Na qualidade de Cabeça ele se diz "Esposo", na qualidade de Corpo se diz 

"Esposa". 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Usar o boneco confeccionado no encontro para motivar a oração. Utilizar uma imagem da face 

de Cristo para ser a cabeça do corpo: 

Colocar a figura no chão  e se reunir ao redor dela. 

Convidar cada catequizando a escrever o seu nome no boneco, fazendo em silêncio uma 

oração de compromisso com a Igreja – Corpo de Cristo. Enfatizar o nosso papel como Igreja.   

Cantar (valorizando a letra da música): A edificar a igreja (Agnus Dei) 

A edificar a Igreja do senhor / A edificar a Igreja do senhor / A edificar a Igreja do senhor / 
Irmão, vem, ajude-me / Irmã, vem, ajude-me / A edificar a Igreja do senhor / Eu sou a Igreja, você é a 
Igreja / somos Igreja do senhor / Irmão, vem, ajude-me / Irmã, vem, ajude-me / A edificar a Igreja do 
senhor / São Pedro é Igreja, São Paulo é Igreja / somos Igreja do senhor / Irmão, vem, ajude-me / Irmã, 
vem, ajude-me / A edificar a Igreja do senhor / Os leigos são Igreja, os padres são Igreja / somos Igreja 
do senhor. 

7. MÃO NA MASSA 

Motivar os catequizandos a ter contato com os trabalhos pastorais ou grupo de sua 

comunidade, procurando perceber se existe espaço para uma futura participação. 
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11º TEMA: ESPÍRITO SANTO: A FORÇA QUE NOS ANIMA 

Objetivo: 

Que os catequizandos percebam quem é Espírito Santo e sintam-se acolhidos na comunhão da 

Trindade 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

É o Espírito Santo que age mais plenamente na vida do cristão derramando seus dons, unindo-

o a Cristo e lhe dando forças para que possa defender a fé.  

A ação do Espírito Santo já é conhecida pelo povo da Antiga Aliança, porém sua revelação mais 

completa se dá com Jesus Cristo, que em sua Última ceia, promete-o como um novo defensor a fim de 

que os seus seguidores não fiquem sós (cf. Jo 14,26). O Espírito vem em Pentecostes e dá início à 

missão da Igreja, inaugurando o tempo em que os seres humanos fiéis ao Evangelho se uniriam ao Pai, 

por Cristo, num mesmo Espírito (cf. LG 4). Nesse dia o Espírito de Deus é reconhecido como Deus 

mesmo, igual ao Pai e ao Filho em tudo (cf. CIC 243-244), e que a Igreja professa como “... Senhor que 

da a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos 

profetas” (Credo Niceno-Constantinopolitano - formulado nos concílios de Nicéia, em 325, e 

Constantinopla, em 381).  

A fé cristã professa Deus como sendo um só, em Três Pessoas. Gera o Filho desde sempre, ou 

seja, Ele é origem do Filho, dando-lhe o seu ser, o seu existir. O Pai e o Filho amam-se mutuamente. 

Esse Amor é tão grande, tão infinito, e existe desde todo o sempre. Por isso esse amor é Deus 

também. O Espírito Santo é o Amor que existe entre o Pai e o Filho. É por isso que a Igreja professa 

que o Espírito procede do Pai e do Filho, e é por isso também que se deve a Ele a mesma honra e 

glória que são atribuídos ao Pai e ao Filho (cf. EICHER, 1993, p. 248-249) (Sobre a Trindade conferir 

também CIC 232-260).  

O Espírito é também o “Senhor que dá a vida” porque Ele é a fonte de toda a vida. Com efeito, 

na criação o Ele atuou vivificando inclusive o ser humano, o qual recebeu a vida pelo só que saiu da 

boca do Pai (cf. Gn 2,7). E, pois, no Amor entre o Pai e o Filho que todas as coisas foram criadas. Além 

disso, e por meio desse Amor entre o Pai e o Filho que todas as coisas continuam a existir (cf. CIC 703).  

É nesse mesmo Amor que somos adotados por Deus como filhos e somos feitos participantes 

da vida divina ao nos abrirmos para sua graça. Por vezes, temos a impressão de que, ao abrirmo-nos, 

somos nós que acolhemos Deus em nosso coração. O mais correto seria pensar que é o Amor de Deus, 

ou seja o Espírito Santo, que nos acolhe na comunhão da Trindade. Nós somos mergulhados em Deus 

a partir de nosso Batismo, e, somos amados por Ele com o mesmo Amor que o Pai tem pelo Filho e o 

Filho tem pelo Pai. Assim, no Espírito Santo de Amor formamos uma só comunidade com Deus. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: (At 2, 1-18) – Ouçamos o que aconteceu no dia de Pentecostes. 

B) Nosso espaço: Símbolos do Espírito Santo, jarra com água, suco ou café (bebida escura) 

– Bíblia, vela, flores, etc. 

C) Nossa vida: dar um testemunho em que sentiu a ação do Espírito Santo na sua vida. 

3. PAPO CABEÇA 

A partir da dinâmica AGITA A GALERA conversar com a turma a partir da seguinte pergunta: 

Como vimos, muitas são as obras do Espírito Santo. Como então podemos definir: Quem é o 

Espírito Santo? Como você percebe a ação do Espírito Santo na sua vida?  
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O Espírito Santo, Amor entre o Pai e o Filho, nos ama também, e que por isso nos quer junto de 

si. Para isso é preciso estar aberto a Ele. Porém não podemos nos enganar: não somos nós que o 

acolhemos em nosso coração, mas é Ele quem nos ama de tal modo que nos leva consigo para junto 

de Deus. Na Trindade o Espírito Santo faz com que sejamos amados da mesma forma com que o Pai 

ama seu Filho e o Filho ama seu Pai. No amor do Espírito Santo nós formamos uma só comunidade 

com Deus (completar com o texto de QUEBRANDO A CUCA). 

4. AGITA A GALERA 

Providenciar para esta atividade uma cartolina, jornais, revistas com gravura, cola, tesoura e 

canetas. 

Reunir os catequizandos em grupos de dois ou três e pedir que façam um jornal, para o qual 

criarão um nome, e no qual escreverão manchetes que relatem a ação do Espírito Santo nos eventos 

da Bíblia.  

Pesquisar na Bíblia os textos: Gn 2, 7; Jó 26, 13; Sb 2, 1; 2Mac 3,24; Jz 6, 34; 1Sm 11, 16; Is 11, 

2-3; Ez 11, 19; Ez 39, 39; Mt 1, 20; Mt 28, 19; Lc 1,35; 1Cor 2, 10-11; 1, 1Cor 3, 16; 1Cor 6, 19; Cl 2, 5; 

At 2; At 8, 17ss; At 9, 31; At 13, 2; At 15, 28; At 19, 6; At 20, 28. 

Depois que os jornais estiveram prontos, pedir para que os apresentem. Deixar os cartazes em 

lugar visível e iniciar o PAPO CABEÇA. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Canto: Eu navegarei... 
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do eu amor (2x) 
Espírito, Espírito, que desce como um fogo vem como pentecostes e enche-me de novo (2x) 
Eu adorarei ao Deus da minha vida , que me compreendeu sem nenhuma explicação (2x)  
Espírito, Espírito, que desce como um fogo vem como pentecostes e enche-me de novo (2x) 
Eu servirei ao meu Deus fiel ao meu libertador aquele que venceu (2x) 
Espírito, Espírito, que desce como um fogo vem como pentecostes e enche-me de novo (2x) 
 
Animador 1: Possuídos pelo Espírito, os apóstolos adquiriram uma nova compreensão de Jesus 

e de tudo que havia dito e feito. Foi uma experiência extraordinária, seu projeto finalmente estava 
mais claro. Havia chegado a hora de comunicá-lo a todos. A fé no Mestre ressuscitado e o entusiasmo 
pelo seu Reino nunca tinha sido tão vivo e forte. 

Animador 2: Os apóstolos sempre contavam as maravilhas que o Senhor operava neles. Isso 
atraía multidões, dava força e enriquecia a Igreja. Por que não fazermos o mesmo também nós, agora 
mesmo, neste encontro? Não faltam entre nós pessoas que, guiadas pelo Espírito, já realizaram uma 
forte experiência cristã. Como faziam os apóstolos, vamos nós também falar quando e como foi que o 
Espírito Santo se manifestou, com maior evidência, em nossa caminhada cristã e as maravilhas que 
operou. 

Dons do Espírito Santo 

Animador 1: O grande apóstolo Paulo nos diz “Existem dons diferentes, mas o Espírito é o 

mesmo; diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo; diferentes modos de agir, mas o Senhor é o 

mesmo” (1Cor 12,4). 

Sem dúvida, o Espírito não desce em nossa comunidade de mãos vazias: Ele traz seus dons que 

muito nos ajudam em nossa caminhada cristã. Vejamos alguns de seus dons: 

Leitor 1: O Espírito nos dá o dom da  escuta, isto é, a capacidade de escutar a voz de Deus e a 

voz daqueles que ninguém escuta.  
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Leitor 2: O Espírito nos comunica o dom da  oração. É o dom que nos faz desejar ficar com 

Deus, responder-lhe, falar-lhe de nossos problemas e das necessidades do povo.  

Leitor 3: Ele nos transmite o dom do anúncio, ajudando-nos a proclamar a todos, com as 

palavras e a vida, a boa nova que salva.  

Leitor 4: O Espírito nos dá o dom da fraternidade, que é a disponibilidade de aceitar e 

promover a todos como irmãos e filhos do mesmo Pai.  

Animador 2: Os dons que o Espírito nos dá em abundância devem ser usados para a nossa 

santificação e para promover os irmãos que mais precisam. Em Mateus, encontramos a parábola dos 

talentos. Ela nos faz refletir sobre o bom uso dos dons do Espírito. 

Diz a parábola: 

Leitor 1: “Um homem chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, 

a outro dois, a outro só um, segundo suas capacidades” (Mt 25,14-15). 

Animador 1: E quando o homem voltou da viagem, pediu conta a cada um do bom uso dos 

talentos. Eis o que cada um respondeu: 

Leitor 2: “Eu lucrei outros cinco..., eu lucrei outros dois... eu enterrei o talento recebido” (Mt 

25,19-30). 

Animador 2: O patrão louvou e premiou os primeiros, os que usaram bem dos talentos, mas 

condenou e castigou o servo mau e preguiçoso que não soube usar o talento recebido. 

Leitor 3: Os dons do Espírito são concedidos para a construção da comunidade. 

TODOS: Não podemos enterrá-los! 

Leitor 4: Somente partilhando com os outros seremos administradores fiéis. 

TODOS: É nosso dever fazê-los frutificar. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Ler 1 Cor 12, 12-14. 

Explicar que é preciso pedir para que o Espírito Santo os acolha em si e os confirme na 

comunhão com Deus. Convide-os a elaborar uma prece de entrega ao Espírito Santo e pedir que 

escrevam. 

Preparar uma jarra com água e um pouco de suco ou café. Explicar que a água é o amor de 

Deus, no qual o Espírito Santo nos mergulha; o líquido (suco ou café) somos nós. Quando 

mergulhamos no amor de Deus ficamos repletos d”Ele. 

Cada catequizando poderá aproximar-se, retirar uma gota do líquido escuro, jogá-la dentro da 

água que se encontra no jarro e, em seguida, dizer a prece que elaborou. 

Encerrar com a oração do Espírito Santo e, em seguida cantar: “Quero Mergulhar nas 

profundezas”. 

7. MÃO NA MASSA 

Escolher uma maneira de demonstrar abertura ao Espírito Santo, como por exemplo, participar 

das celebrações da comunidade, ajudar pessoas necessitadas, ensinar a um amigo o que aprendeu na 

catequese. 
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12º TEMA: OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

Objetivo:  

Mostrar que os dons do Espírito Santo marcam a presença de Deus que está sempre em auxílio aos 

seus filhos, de modo que aqueles que o recebem devem se colocam a serviço da comunidade.  

1. QUEBRANDO A CUCA 

OS SETE DONS DO ESPÍRITO SANTO 
Na convivência com as pessoas, percebemos que cada uma possui qualidades, dons próprios, 

característicos, e que, somando tudo, resulta uma riqueza imensa. 
É o próprio Espírito de Deus que distribui a cada um(a) os seus dons, segundo seu 

consentimento: nem todos têm de fazer tudo, mas um(a) precisa fazer a sua parte. Os dons são tão 
diversos como são as pessoas. 

Nos caminhos e descaminhos da vida, cada pessoa vai descobrindo suas possibilidades e 
capacidades pessoais. É preciso que cada um saiba ousar, mesmo encontrando dificuldades. Importa 
ter coragem, fincar o pé e buscar sempre. A busca pertence a cada pessoa e faz da história de fé para 
com Deus. 

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: 1Cor 12, 3-11 – O Espírito Santo presente nas comunidades, fortalece 
os dons, dá nova forças aos ministérios e encoraja as ações. Os dons são concedidos para o bem de 
todos e não somente para benefício individual e conforto espiritual!. 

B) Nosso espaço: Ambiente acolhedor, colocando em destaque a Bíblia, folhagens, vela, 
pomba, vento (figura representando), pessoas em grupo e outros símbolos da vida. Cartazes com os 
dons do Espírito Santo. 

C) Nossa vida: “Pentecostes, ontem e hoje”  
Ontem: celebrado no Antigo Testamento, 50 dias depois da libertação dos hebreus do Egito. 

Comemorava a aliança e o presente dos mandamentos da Lei. Só quem cumpria a Lei podia participar. 
Hoje: no novo Pentecostes, Deus entrega para todas as comunidades reunidas o seu Espírito, 

realizando a nova aliança, desta vez com toda a humanidade, independentemente de cor, raça, 
costumes, idade, sexo, etnia. Todos são convidados para ouvir e viver as maravilhas de Deus. 

3. PAPO CABEÇA 

Ver as perguntas da Dinâmica abaixo. 

4. AGITA A GALERA 

DINÂMICA 
Recortar um pequeno coração. 
Cada participante escreverá nos dois lados do coração uma qualidade ou dom que possui. 
Responder individualmente: 

 De onde provêm estes dons? 
 Para que servem estes dons em minha vida? 
 Eu os coloco a serviço de quem? 
 Como os faço frutificar? 

Partilhar com alguém as perguntas. 
Colar os corações numa cartolina e perceber a riqueza que somos no conjunto dos dons 

recebidos. 
Os dons, só para si, pouco significam. Mas quando partilhados, significam riqueza multiplicada.  
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5. MAIS UM POUQUINHO 

TODOS OS DONS SÃO PRESENTES DE DEUS 

Quando nos referimos ao Espírito Santo sempre tomamos como referência os sete dons: 
sabedoria, inteligência, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus. 

Eles são inspirados no texto do profeta Isaías (11, 2-3). O Novo Testamento assume esta 
profecia na pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele seria possuído pelo Espírito de Deus e a 
partir de sua força, praticará um reinado alicerçado na justiça e na paz, conforme os dons recebidos. 

O número sete no contexto bíblico. Significa universidade, totalidade, perfeição. Os dons do 
Espírito são inúmeros, portanto, ao falar em sete, podemos dizer que recebemos todos os seus dons. 

OS SETE DONS E SEU SIGNIFICADO 

Vivemos um tempo de grande riqueza em nossa Igreja. Quantos jovens e adultos fazem as 
comunidades, as famílias saírem de sua passividade e acomodação para tomarem seus membros 
sujeitos da própria historia através da partilha de seus dons. 

Estes dons se transformam em fraternidade, solidariedade, justiça. Através de uma vivência 
comunitária nos grupos de reflexão, grupos de oração, estudo bíblico ... criam-se práticas sociais e 
maior consciência de cidadania. 

Os sete dons: Sabedoria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus 
ajudam a entender os planos de Deus na vida de cada cristão. Mas, também, capacitam para superar o 
perigo da indiferença e do medo, para amar a Deus como Pai. Estes dons, ainda, empenham os 
cristãos na luta por um mundo mais justo e humano e para perseverar na fé e na esperança, mesmo 
em meio aos desafios e dificuldades. 

Eles resumem toda a ação do Espírito Santo nas pessoas. 
Os dons doados pelo Espírito de Deus não tornam as pessoas passivas, inertes, acomodadas. 

Mas, pelo contrário, o cristão que toma consciência de que está imbuído por seus dons, transforma 
sua vivência. 

Um cristão crismado que não ajuda a transformar, a mudar a sociedade em que vive, 
certamente engavetou seus dons. 

VAMOS ENTERDER MELHOR ESTES DONS: 

a) Saberia. Ela nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus e a buscar os reais valores da 
vida. O homem sábio e a mulher sábia é aquele(a) que pratica a justiça, tem um coração 
misericordioso, ama intensamente a vida, porque a vida vem de Deus. 

b) Inteligência. Este dom nos leva a entender e a compreender as verdades da salvação, 
reveladas na Sagrada Escritura e nos ensinamentos da Igreja. 
Ex. Deus é Pai de todos; em Jesus, Filho de Deus, somos irmãos ... 

c) Ciência. A capacidade de descobrir, inventar, recriar formas, maneiras para salvar o ser 
humano e a natureza. Suscita atitudes de participação, de luta e de ousadia, frente a cultura da morte. 

d) Conselho. É o dom de orientar e ajudar a quem precisa. Ele permite dialogar fraternalmente, 
em família e comunidade, acolhendo o diferente que vive em nosso meio. Este dom capacita a animar 
os desanimados, a fazer sorrir os que sofrem, a unir os separados ... 

e) Fortaleza. É o dom de tornar as pessoas fortes, corajosas para enfrentar as dificuldades da fé 
e da vida. Ajuda aos jovens a ter esperança no futuro, aos pais assumirem com alegria seus deveres, às 
lideranças a perseverarem na conquista de uma sociedade mais fraterna. 

f) Piedade. É o dom da intimidade e da mística. Coloca-nos numa atitude de filhos buscando um 
dialogo profundo e íntimo com Deus. Acende o fogo do amor: amor a Deus e amor aos irmãos. 

g) Temor de Deus. Este dom nos dá a consciência de quanto Deus nos ama. "Ele nos amou antes 
de tudo". Por isso, precisamos corresponder a este amor. 
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6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Cada participante escolhe um símbolo representando Espírito Santo ou cartaz com os dons que 

foram refletidos e expressa uma oração. 

Todos completam com o refrão: 

 O Espírito de Deus está sobre nós! 

Rezar em dois grupos: 

1. Ó vinda, Espírito Criador. As nossas almas visitai. E enchei os nossos corações com vossos 

dons celestiais. 

2. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o 

amor, a unção divina, salutar. 

1. Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós 

seus feitos proclamai. 

2. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Qual força 

eterna e protetor. 

7. MÃO NA MASSA 

Escolher uma das respostas da discussão na dinâmica para vivenciar em sua vida. 

Todos os dias lembrar-se de oferecer seus dons a Deus e colocar-se à disposição para o serviço 

na Igreja. 
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13º TEMA: OS FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO 

Objetivo: 

Mostrar aos crismandos que como cristãos devemos agir segundo o Espírito Santo, na qual os frutos 

de nossas atitudes revelam uma vida em Deus. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

OS FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO 

O Espírito Santo é a água Viva que rega nosso coração, a cada dia, para que possamos produzir 
Seus frutos. Quais são estes frutos? 

Os frutos do Espírito Santo são: a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a 
bondade, a fidelidade, a brandura e a temperança.. 

Vamos conhecê-los um pouco mais? 

Caridade: é o próprio amor. "O amor é paciente, é bondoso. não tem inveja, não é orgulhoso. 
não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor..." (I Cr 13, 4-5ss). 

Alegria: é verdadeira e não passageira. "A vossa tristeza se há de tornar em alegria" (Jo 16, 
20b). 

Paz: que só Jesus pode oferecer: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o 
mundo a dá." (Jo 14, 27ss). 

Paciência: é uma consequência do fruto da paz e tem íntima ligação com a Fé, a alegria e a paz. 

Afabilidade: ou gentileza, é o fruto do Espírito Santo com o qual ajudamos nossos irmãos, como 
o bom samaritano.  

Bondade: "Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade..." (Ef 5, 9ss).  

Fé: "Tende Fé em Deus. Em verdade vos declaro. Todo o que disser a este monte: levanta-te e 
lança-te ao mar, se ele não duvidar em seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, ele 
obterá esse milagre" (Mc 11, 22-23). 

Brandura: também chamada mansidão: "Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a 
terra" (Mt 5, 5).  

Temperança: é o equilíbrio que recebemos do Espírito Santo para evitarmos exageros e 
agirmos de acordo com a Vontade de Deus.  

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: Gl 5, 22-23 

São Paulo, em Gálatas 5, 22-23, fala nos "frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, 
bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si". Estes frutos provêm de um projeto de vida que 
todo cristão é chamado a perfazer. Isto não significa que os teremos de uma hora para outra. 

Mas, a vida do cristão é um constante converter-se ao crescimento da fé, e um 
comprometimento para gerar estes frutos na convivência do dia-a-dia. 

Podemos dizer que os "dons são qualidades dadas por Deus que capacitam o ser humano 
para seguir com gosto e facilidade os impulsos divinos, para tomar a decisão acertada em situações 
obscuras e para reprimir as forças do orgulho, do egoísmo e da preguiça, que se opõem à graça de 
Deus". 
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B) Nosso espaço: Preparar um ambiente acolhedor, colocando em destaque a Bíblia, vela 

pomba, vento, pessoas em grupo e outros símbolos da vida. 

C) Nossa vida: 

Ser cristão é ser defensor da vida. 

“O compromisso com a sociedade tem sua origem na própria fé daquele que crê em Jesus. 

Quem se encontrou com Jesus interessa-se sinceramente pelos problemas de sua sociedade, 

preocupando-se especialmente com os mais empobrecidos. O trabalho social não é tarefa apenas de 

um pequeno grupo, ou de uma pastoral, mas de todos os cristãos. Um cristão ou uma comunidade 

que não se preocupe com as necessidades dos irmãos e com a luta para vencer a injustiça comete uma 

contradição: professa a fé com os lábrio, mas com a vida faz outra coisa. Quem despreza os mais 

pobre e não ajuda a construir um mundo melhor celebra indignamente a própria liturgia” (cf. DGAE 

2008-2010, n. 178). 

3. PAPO CABEÇA 

Vamos discutir: 
Como possuir estes frutos? 
Como se desenvolvem em nosso coração?  
Que obstáculos nos impedem de colher estes fruto 
Estes frutos só se desenvolvem em nosso coração quando não colocamos obstáculos para que 

isso aconteça. Caso contrário, eles se tornam verdadeiras "pragas", capazes de destruir nossa "árvore". 
Essas "pragas" são nossos medos, ressentimentos, amarguras, rejeições, falta de perdão, mágoas, etc. 

Se deixarmos que estas "pragas" tomem conta de nossa vida e de nosso coração, colheremos 
outros tipos de fruto. Os frutos da carne: "fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, 
inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras 
coisas semelhantes" (cf. Gl 5, 19). Podemos escolher quais destes frutos queremos colher em nossa 
vida: os frutos do Espírito Santo ou os frutos da carne!  

4. AGITA GALERA 

No grego a palavra Longanimidade significa paciência, resistência, constância, firmeza e recusa 
em vingar a injustiça. É a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente até na provação. 

Dinâmica: Mostrar o quanto dependemos uns dos outros e o quanto podemos contribuir para 
o crescimento do nosso irmão. 

Música: da preferência do grupo 
1. O catequista pede para o grupo formar duplas. Um dos componentes fecha os olhos e 

passa a andar guiado pelo outro durante dois minutos. 
2. Não é permitido abrir os olhos nem tocar no companheiro, somente o som da voz do outro 

o guiará. 
3. Em seguida trocam-se os papéis e o que antes era o guia, passa a ser o guiado. 
4. Depois de terminada esta dinâmica, todos se reúnem para o momento de partilha, onde 

são colocadas várias perguntas: 

 O que você sentiu durante o tempo em que estava sendo guiado pelo outro? 

 Aconteceu de sentir-se tentado a abrir os olhos? 

 Teve total confiança em seu líder? 

 Pensou em se vingar do outro quanto chegasse a sua vez de ser o guia? 

 Sentiu-se tentado a fazer alguma brincadeira com o !ceguinho”? 
5. Procure esclarecer juntamente com o grupo a definição do termo “longanimidade”. 
6. Faça perguntas: 
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 O que falta em você para que as pessoas confiem mais no seu auxílio? 

 Qual a maior ajuda que você pode prestar neste momento de sua vida para as 
pessoas, seja de sua casa, escola ou grupo? 

7. Precisamos uns dos outros. Para que a mutualidade possa ocorrer de forma eficaz é preciso 
desenvolver características de caráter que nos capacitem a desempenhar nosso papel 
dentro do Corpo de Cristo. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

III. OS DONS E FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO 

1830. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições 

permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. 

1831. Os sete dons do Espírito Santo são: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade 

e temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, Filho de Davi . Completam e levam ã 

perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer 

prontamente às inspirações divinas. 

Que o teu bom espírito me conduza por uma terra aplanada (Sl 143,10) Todos os que são 

conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus são filhos de Deus... Filhos e, portanto, 

herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo (Rm 8,14.17). 

1832. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória 

eterna. A Tradição da Igreja enumera doze: "caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, 

bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade" (Gl 5,22-23 

vulg.). 

6. SENTINELA DA MANHÃ 

Oração para pedir os Frutos do Espírito Santo 

Senhor, recebemos de vossas mãos as sementes da liberdade, da justiça, do amor e da paz. 
Fazei de nós semeadores da boa semente. Que o vosso Espírito nos conduza nesta missão de semear 
fraternidade e promover a vida. 
Livrai-nos das ervas daninhas do egoísmo, da injustiça e de todo mal. 
Quando ela cresce entre nós dá frutos amargos de “fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, 
superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, vícios, orgias e 
outras coisas semelhantes”. 
Livrai-nos destes frutos de morte! 
Que a vossa boa semente, regada pela Água Viva do vosso Espírito, dê abundantes frutos de vida. 
Dai-nos, Senhor, os doces frutos do Espírito Santo: “caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, 
bondade, 
fidelidade, brandura e temperança”. 
Que o Dom do Amor, derramado em nossos corações, possa frutificar cada vez mais a fim de saciar 
quem tem fome e sede de justiça. 
Mas que nossos frutos de solidariedade e de promoção humana possam saciar também tantos irmãos 
e irmãs 
famintos de pão, de saúde, de emprego e de escola. 
Senhor, presente no supremo fruto da Eucaristia, fazei de nós hóstias vivas para alimentar vosso povo 
faminto de pão e de esperança. 
Enviai o vosso Espírito, doador de todos os dons, e dai-nos os vossos frutos de Amor. Amém. 
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7. MÃO NA MASSA 

Fazer uma reflexão sobre si mesmo e perceber quais frutos do Espírito Santo precisam ser 
melhorados em sua vida, e assumir consigo mesmo o compromisso de mudar as atitudes que o 
impedem de dar frutos.  
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14º TEMA: DEUS HABITA EM MIM 

Objetivo: 
Que os catequizandos compreendam que, além da identificação com as outras criaturas, o ser humano 

tem em seu interior a presença especial de Deus. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Em que somos diferentes? 

“Quando criança me perguntava quem somos e do que somos feitos. Não conseguia 

compreender direito minha vida, principalmente quando me abordavam sobre minha descendência. 

Isso me deixava embaralhada, pois eu tinha pai, mãe, tios, tias, primos, etc. Isso era complexo para 

relacionar em uma cabeça infantil. Mas, além de todo parentesco, o que seria a descendência? Então, 

lembro-me de ter participado da missa em que o padre fazia referência sobre nossa imagem e 

semelhança com Deus, e daí fui compreendendo o que era descendência. 

A partir daquele momento passei a me orgulhar de minha descendência, principalmente por 

minha herança afetiva , moral e espiritual que recebi de meus pais e avós. Além disso, percebi que o 

Criador me presenteou com algo muito especial, que vai além da vida biológica, o dom de sermos seus 

filhos, prediletos dentre as criaturas (Gn 1, 26-31) 

Sem descartar exemplos e modelos ensinados por meus pais e avós, compreendi que muitas 

das ações foram sementes de gerações anteriores à minha com princípios morais e cristãos.  

(Texto de autoria de Fernanda G. Oleinki Bordignon, 2008) 

O que nos torna diferentes de todas as criaturas? 

A diferença está na dimensão espiritual do homem. Nenhum dos setes sente o desejo e nem 

reconhece o criador. Um animal é guiado por seus instintos (alimentação, defesa, reprodução...) e 

nada mais. Uma pessoa humana, também tem instintos. Mas, vai além. Ela continua a buscar algo 

mais: quer saber cada vez mais sobre si mesma, sobre o sentido da sua existência. Nesta busca chega 

até o seu criador. 

O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi criado por Deus e 

para Deus. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Ef 1, 3-6. Refletir: Por meio de Jesus Cristo somos abençoados por 

Deus. Somos escolhidos para a nobreza, como filhos prediletos de Deus. Antes de sermos criados, 

fomos escolhidos por Deus – por isso não é a matéria que determina o que somos, mas os dons 

espirituais. Jesus é o modelo de pessoa perfeita – nossa missão é procurar imitá-lo. 

Deus nos alimenta com a sua graça e riqueza. 

B) Nosso espaço: ambientar a sala com imagens de criaturas, ou mesmo plantas e algum 

animal vivo mais dócil com seu alimento. Uma figura humana, colocar uma vela e uma Bíblia. 

C) Nossa vida:  

As palavras que você está prestes a ouvir são verdade. Elas vão mudar sua vida, se você as 

deixar. Porque elas vêm do próprio coração de Deus. Ele te ama. E Ele é o Pai que você vem buscando 

por toda sua vida. Esta é a sua carta de amor para você! 
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Carta de Deus para você! 

Meu filho você talvez não me conheça, mas Eu sei tudo sobre você. Eu sei quando se senta e 

quando se levanta. Eu conheço todos os seus caminhos. Até cada um dos fios do seu cabelo são 

contados por mim. Porque você foi criado à minha imagem, em mim você anda, vive e existe. Pois você 

é a minha continuidade,  

Eu já lhe conhecia mesmo antes de você ser concebido porque Eu te escolhi quando planejava a 

criação. Você  não é um erro porque todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o 

momento exato de seu nascimento e onde viveria. Você foi feito de uma forma admirável e 

maravilhosa Eu o criei e cuidei no ventre de sua mãe e o tirei do ventre no dia em que você nasceu. Eu 

tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou ausente nem zangado, 

pois sou a completa expressão de amor. É meu desejo derramar todo meu amor sobre você 

simplesmente, porque você é meu filho e Eu sou o seu Pai.  

Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre poderia te oferecer porque sou seu Pai 

perfeito. Cada graça que você recebe vem de minhas mãos. Pois sou seu provedor e supro todas as 

suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperanças. Porque eu te 

amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como os grãos de areia da 

praia. Eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você. Você é 

meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo meu coração e com toda a minha alma. 

E quero te mostrar coisas incríveis e maravilhosas.  

Se você me buscar com todo seu coração você me encontrará. Se deleite em mim e eu darei a 

você os desejos do seu coração. Pois fui Eu que coloquei esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer 

mais por você do que podes imaginar. Pois Eu sou o seu maior encorajador Eu sou o Pai que te conforta 

em todas as dificuldades. Quando está com o coração partido, eu estou perto de você. Como um pastor 

carrega seu cordeiro. Eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas de 

seus olhos. E afastarei toda dor que tenha sofrido nesta terra.  

Eu sou seu Pai e Eu amo você assim como amo meu filho, Jesus. Pois em Jesus meu amor por 

você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo 

e não contra ti e te dizer que Eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que eu e você 

pudéssemos nos reconciliar. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. Eu desisti de 

tudo que amava para que pudesse ter o seu amor. Se você receber a palavra do meu filho Jesus você 

também me receberá. E nada poderá lhe separar do meu amor outra vez. Venha para casa e eu vou 

fazer a maior festa que o céu já viu.  Eu sempre fui Pai e sempre serei Pai. Minha pergunta é: você quer 

ser meu filho? Eu estou esperando por você.  

Com amor, seu pai, Deus Todo Poderoso!!  

3. PAPO CABEÇA 

Pedir que conversem sobre sua descendência. 

Todos estão de acordo com as ideias apresentadas pela garota do texto? Por quê? 

Aponta exemplos de princípios cristãos aprendidos com a família. 

Em todas as culturas humanas, por mais isoladas que sejam, há a busca pelo sobrenatural, a 

busca por Deus.  

Explicar por quê? 
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4. AGITA A GALERA 

Converse, a partir das figuras proposta no ambiente, em que somos diferentes? 

Fisicamente sabemos e vemos que somos diferentes. Quanto ao código genético, a natureza 

física, somos parecidos com o restante dos seres criados. Fazer comparações: quais são nossas 

necessidades fisiológicas – do que precisamos para viver? 

Quase tudo nos liga à natureza – “somos formados do barro, da argila da terra” (Gn 2, 7) 

Somos criados à imagem e semelhança de Deus (Gn 1, 26) 

Essa diferença está no “sopro da vida” (Gn 2, 7) 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Cada vez mais a ciência procura desvendar os mistérios do ser humano. A cada nova 

descoberta surgem novas perguntas. E as novas respostas suscitam ainda outros questionamentos. Os 

estudos avançam sempre, surpreendem, e parece que após tantas conquistas o homem ainda está à 

procura de si mesmo. Há uma espécie de desejo de infinito que sempre impulsiona o ser humano: 

quer saber mais de si próprio e da realidade que o circunda, quer se entender, quer suplantar o que o 

limita ou o golpeia. Eis aí o nobre e sublime papel da ciência. Sem ela o homem jamais será capaz de 

cumprir o mandato do Criador que o quer soberano e protetor do mundo criado. 

Todavia, a ciência não é um fim em si mesma. Está a serviço do ser humano. E não se 

respondem aos anseios humanos mais profundos somente com saber e com pesquisa. Há dimensões 

profundas da nossa existência que não se esgotam em explicações científicas. Jamais o homem se 

compreenderá suficientemente baseando-se somente em teorizações ou investigações experimentais. 

Aliás, quando a razão e a ciência excluem o dado da fé, já advertia o Papa João Paulo II, pode 

acontecer de o ser humano se ver “ameaçado por aquilo mesmo que produz, ou seja, pelo resultado 

do trabalho das suas mãos e, ainda mais, pelo resultado do trabalho da sua inteligência e das 

tendências da sua vontade” (Fides et Ratio 47). 

O ser humano é por excelência o centro do mundo criado. Segundo a interpretação do homem 

bíblico, a intenção de Deus ao chamar o universo à existência era prover um lugar adequado para nele 

colocar a sua mais elevada criatura: o ser humano. Por isso “criou” primeiro a luz (Gn 1, 3), depois o 

firmamento (1, 6), em seguida a terra (1, 10), os seres vivos (1, 11-24). Então sim estaria pronto o 

grande lar para o ser humano, portador da imagem e semelhança de Deus (Gn 1, 26-27). 

Há diferentes caminhos para se perceber a presença de Deus: 

A harmonia da criação visível naquilo que constitui o equilíbrio da natureza – a beleza que 

existe nas criaturas revelam a ação de Deus criador. 

No coração humano existe o sentimento da presença de Deus – essa experiência é possível de 

ser sentida, percebida. 

A primeira forma de perceber a presença de Deus é pela contemplação da natureza. É o olhar 

para fora, para a criação, observando a harmonia, o equilíbrio, a beleza. 

A segunda é o caminho da mística, da espiritualidade cristã. É o olhar para dentro de si, cultivar 

a vida espiritual por meio da intimidade com o Senhor Deus, especialmente pela oração e pelos gestos 

concretos de solidariedade para com as pessoas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=475H66ZnPVg 

http://www.youtube.com/watch?v=475H66ZnPVg
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6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Que tal agradecer a Deus o dom da vida. Ainda mais agradecer o dom da vida espiritual. Somos 

criados de um modo especial para viver de forma especial. 

Vamos rezar o salmo 8 – Hino ao criador do homem. 

7. MÃO NA MASSA 

Reunir a turma e escolher uma ação para ajudar as pessoas a reconhecerem o que significa 

ser filho de Deus. 
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15º TEMA: SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ: BATISMO E EUCARISTIA 

Objetivo:  

Mostrar que estes sacramentos fazem parte do alicerce e edificação de toda a vida cristã. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

Todos nós, como cristão recebemos o dom do Espírito Santo. Ele é quem dá coragem para 

podermos caminhar no meio das dificuldades que a vida apresenta. 

No Batismo recebemos o dom do Espírito Santo, mas existe um Sacramento que nos transmite 

a plenitude deste dom: o Sacramento da Confirmação. Esse Sacramento vem confirmar em nós a fé e 

o amor que nos fazem ser missionários e testemunhas de Jesus Cristo onde Ele nos enviar, a começar 

por nossas famílias. Tudo isso é alimentado, fortalecido na Eucaristia, sinal da comunhão com Jesus e 

com os irmãos de fé. 

Estes três Sacramentos, Batismo, Confirmação e Eucaristia, são chamados de Sacramentos da 

Iniciação Cristã. Eles nos colocam dentro de uma caminhada de compromisso com Jesus Cristo, com a 

comunidade eclesial e com toda a sociedade. Por isso, a Igreja nos alerta que, como cristãos, devemos 

estar dispostos a defender a vida e afirmar a fé recebida no Batismo, tornada adulta pela Crisma e 

alimentada pela Eucaristia. 

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: Jo 3, 5; At 8, 14-17 e Mc 14, 22-24 

B) Nosso espaço: Expor sobre a mesa a Bíblia, vela, flores. Providencie um recipiente com 

água, pão e a oração do Espírito Santo. Coloque-os junto à Bíblia. 

C) Nossa vida: Cada um deve expor o que sabe sobre seu batismo, que dia ocorreu, em qual 

paróquia, cidade, quem são os seus padrinhos, se estão presentes na sua vida e como é o 

seu relacionamento com eles. 

3. PAPO CABEÇA 

Para pensar e dialogar: 

 Tenho consciência do compromisso assumido no Batismo, com minha comunidade? O que 

penso sobre isso? 

 Assumo minha missão de batizado junto à minha família? Como tenho feito isso? 

 Tenho transformado a minha vida em uma vida eucarística? 

 Como tenho identificado este meu amadurecimento na fé? 

4. AGITA A GALERA 

Explicar como Deus se comunica conosco através dos Sacramentos, sendo sinal de seu amor 

incondicional pela humanidade. Aceitando-os em nossa vida, passamos a fazer parte da comunidade 

cristã. 

Dividir os catequizandos em três grupos: A – B – C. 

Pedir que cada grupo leia um dos textos indicados acima Jo 3, 5; At 8, 14-17 e Mc 14, 22-24, e 

após a leitura anotar as palavras ou expressões que mais se repetem no texto, exceto as palavras Deus 

e Jesus. 

Inverter a atividade, quem leu o texto A, deverá ler o B e assim sucessivamente, de modo que 

os três grupos leiam as três leituras. 

Escrever no quadro as palavras assinaladas pelos três grupos. 



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

 

59 

Conversar sobre o sentido das palavras e expressões elencadas ligando-as aos sacramentos. 

Quais são as palavras que mais se repetem no texto de: 

 João?  Estas palavras lembram qual Sacramento? 

 Atos? Estas palavras lembram qual Sacramento? 

 Marcos? Estas palavras lembram qual Sacramento? 

 Dos textos que leu, qual chamou mais atenção? 

 Como está correspondendo aos compromissos que pedem os Sacramentos que já 

recebeu? 

5. MAIS UM POUQUINHO 

O BATISMO (Jo 3, 1-10) 

O Batismo é o selo (marca) da vida de Deus em nossa vida. Esse selo capacita e compromete os 

cristãos a servirem a Deus através de uma vida ativa na comunidade eclesial. Pelo Batismo o cristão é 

colocado diante de três dimensões essenciais da vida cristã: 

SACERDOTE: isto é, o batizado torna-se uma pessoa capacitada para oferecer sua vida a Deus e 

pedir pela vida de humanidade inteira, especialmente na liturgia da Igreja. 

PROFETA: isto é, o batizado pode emprestar todo o seu ser no anúncio do Evangelho e na 

denúncia de tudo aquilo que está contrário ao projeto de Deus, em comunhão com a Igreja. 

REI (PASTOR): isto é, o batizado é feito executor do plano de Deus e continuador da missão 

iniciada por Jesus Cristo, especialmente em defesa da vida para todos. 

Por isso, se diz que o batizado é o continuador da vida, da missão, da pregação de Jesus Cristo, 

e membro do Corpo de Cristo, a Igreja. Cada batizado, todo batizado, é incorporado ao corpo eclesial, 

deve estar sempre atento às necessidades de todos os irmãos na fé, especialmente dos mais 

empobrecidos (cf DA 349). 

A CONFIRMAÇÃO (At 8, 14-17) 

O Sacramento da Confirmação sinaliza nossa maturidade na fé: leva-nos a assumir, de uma 

maneira consciente, a proposta de Jesus; torna-nos cristãos adultos e maduros na fé; faz-nos pessoas 

responsáveis pela evangelização e agentes capazes de transformação no mundo. 

É a grande oportunidade para expressar conscientemente e de maneira responsável a 

aceitação pessoal do que realizou quando criança no Batismo. Leva-nos à renovação da presença do 

Espírito Santo em nossa vida, enraizando-nos profundamente na filiação divina, unindo-nos mais 

solidamente a Cristo, nos vinculando mais estreitamente à Igreja; por fim, leva-nos a mais fortemente 

defender a fé através das palavras e do testemunho (cf CIC 1303 e 1304) 

A EUCARISTIA (Mc 14, 22-25) 

A comunhão fraterna, expressada numa vida de partilha e amor fraterno, é o sentido mais 

profundo da vida cristã. Para compreender isso é necessário observar como a vida humana é frágil, 

passageira e perceber que todos nós temos o sonho de viver 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 voltada para Deus, fonte de 

vida plena. Mas, não dá para viver duas vidas ao mesmo tempo. É necessário passar pela morte – a 

morte de Cristo, e também a nossa morte como pessoas ligadas a uma vida passageira, para 

ressuscitar para uma vida nova. 
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Participar da Eucaristia é comprometer-se. É unir-se ao sofrimento da ressurreição de Cristo, 

imitá-lo na sua vida, morrer com Ele para, finalmente, participar de sua ressurreição, ajudando na 

construção do Reino definitivo por meio da justiça, paz e fraternidade. É comungarmos com Deus e 

com os irmãos. É formar a grande família dos filhos de Deus, tornando-nos um: “Quem come a minha 

carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele” (Gl 2, 20).. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Reze a oração do Espírito Santo pedindo que nos ajude a assumir de maneira consciente, a 

proposta de Jesus e, assim, tornarem-se cristãos católicos responsáveis. 

Peça que peguem a água que está na mesa e assinalem na fronte uns dos outros o sinal da 

cruz, simbolizando o desejo de assumir o compromisso de batizados na comunidade. 

A seguir, reparta o pão em pequenas porções, pedindo que cada um partilhe o que recebeu 

com o outro, como disposição de servir ao próximo.  

Peça que cada um faça uma oração espontânea. 

Encerre este momento orante com uma música que os lembre da importância de pertencer à 

comunidade de Jesus.  

7. MÃO NA MASSA 

Que tal adotar uma creche, um asilo, menores de rua, para ofertar sempre que possível, 

alimentos, roupas, brinquedos, etc. 

Combine com a turma de catequese como realiza-lo. 
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16º TEMA: VOCAÇÃO: CHAMADO DE DEUS  

Objetivo: 

Que o catequizando medite sobre a vocação a que Deus lhes chama, procurando encontrar-se e crescer 

como pessoa humana chamada a realizar-se plenamente no serviço. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

A palavra vocação tem sua origem na palavra latina “vocatio”, que significa "chamado" .. 
Chamar alguém para algo é voltar-se para esse alguém, lembrar que ele existe é saber que poderá 
ajudar naquilo que for necessário. É assim que Deus chama cada ser humano a crescer e a realizar-se 
plenamente como pessoa! (cf. Puebla 860).  

Três são as dimensões do chamado de Deus feito a todos os seres humanos: chama-nos à vida 
(Vocação humana), chama-nos para seguir seu Filho Jesus Cristo (Vocação cristã), e chama-nos a um 
serviço específico no meio de seu povo - a Igreja (Vocação específica).  

Pelo Espírito Santo de Deus, todos são chamados a vida, todos são chamados a serem cristãos, 
mas no trabalho da construção do Reino cada um recebe uma vocação especial:  

 Chamados a ser leigos – Para testemunhar o Evangelho nas realidades humanas que vivemos, 
construindo um mundo de justiça, paz, solidariedade e para realizarmos nossa missão de fiéis na 
comunidade eclesial, exercendo diversos ministérios necessários à sua manutenção, como por 
exemplo na catequese, no ministério extraordinário da Eucaristia, no trabalho com doentes e pobres, 
no rezar pelos demais membros da comunidade, mostrando em seu dia-a-dia a alegria de servir a 
Cristo e aos irmãos (cf. Puebla 857; EN 70).  

 Chamados a uma consagração especial da sua vida a Deus – São os religiosos e religiosas, que 
se propõem a seguir a Cristo, praticando os conselhos evangélicos (pobreza, obediência e castidade) e, 
desse modo, consagrando a sua vida a Deus (cf. Perfectae Caritatis 1). Dentre esses, encontramos 
diversas maneiras de consagração de vida: há os que se consagram para servir o próximo mais 
necessitado, como doentes e pobres; há os que se dedicam mais especificamente ao ensino; há ainda 
aqueles religiosos que dedicam sua vida a missão de anunciar Jesus em terras estrangeiras; outros se 
empenham no apostolado; e outros ainda dedicam toda a sua vida à oração - os monges e monjas (cf. 
Puebla 856; Evangelii Nuntiandi 69). 

 Chamados ao serviço de toda a comunidade cristã – são os bispos, sucessores dos apóstolos; os 
padres (presbíteros) que auxiliam os bispos em seu ministério, testemunhando Jesus diante da 
comunidade que lhes foi confiada e administrando os sacramentos; os diáconos que auxiliam os 
padres e bispos e devem dedicar-se a pregação e ao serviço dos mais pobres (cf. Presbiterorum Ordinis 
2; Puebla 855; Evangelii Nuntiandi 68) 

"Todos nós cristãos devemos, conforme o desígnio divino, realizar-nos como homens - 
VOCAÇÃO HUMANA – e como cristãos, vivendo o nosso batismo nos seus traços de chamamento à 
santidade (comunhão e cooperação com Deus), a sermos membros ativos da comunidade e a dar 
testemunho do Reino (comunhão e cooperação com os demais cristãos) – VOCACAO CRISTÃ - e 
devemos descobrir a vocação concreta (leiga, vida consagrada ou ministerial hierárquica,) que nos 
permita trazer a nossa contribuição específica à construção do Reino – VOCAÇÃO CRISTÃ ESPECÍFICA. 
Desta forma, cumpriremos plena e organicamente a nossa missão evangelizadora"(Puebla, 854).  

"Quando Deus chama, deve o homem responder-lhe de tal modo que, sem mesmo atender à 
carne e ao sangue, se ligue de corpo e alma à obra do Evangelho. Mas não pode dar essa resposta sem 
o auxilio e o robustecimento do Espírito Santo. [ ... ] Deve estar preparado a dedicar a vida à sua 
vocação, a renunciar a si e a tudo o que até então considerou seu, e a fazer-se 'tudo para todos'"(AG 
24). 
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2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Ler At 9, 1-9 – Comente sobre as escolhas de Paulo: a perseguição aos 

cristãos, o radicalismo farisaico, etc. Aponte também a forma como Jesus o escolheu e apresentou 

para ele uma nova possibilidade de vida. Explique que Paulo encontrou a felicidade ao descobrir que o 

Espírito Santo o chamava a fazer a escolha certa – servir aos seus semelhantes como missionário do 

Evangelho pelo mundo. Ele mesmo diz de si no final de sua vida: “Combati o bom combate, acabei a 

carreira, guardei a fé” (2Tm 4, 7). 

B) Nosso espaço: Trazer vários álbuns de fotografias, contendo fotos antigas e fotos mais 

recentes, de preferência de sua própria família, ou outras famílias conhecidas dos catequizandos. Os 

catequizandos devem conseguir identificar a passagem do tempo em muitos anos. Coloque o álbum 

no centro da sala, com uma Bíblia e uma vela acesa. 

C) Nossa vida: Converse sobre as escolhas que você fez. Fale de seus erros e acertos, numa 

espécie de testemunho pessoal de sua história de vida, apontando o quanto é importante fazermos as 

escolhas acertadas acerca de nosso futuro. 

3. PAPO CABEÇA  

Será que vale a pena preocupar-se com o futuro?  

Não seria melhor apenas viver o presente? 

Perguntar sobre as escolhas que já fizeram (deixá-los partilhar espontaneamente). 

Ler os depoimentos: 

DEPOIMENTO 1:  

“Meu nome é Francisco.  

Tenho 63 anos de idade. Desde que me lembro sempre quis fazer algo na vida que me fizesse 

feliz. Até pensei em ser médico! Mas para ser médico precisa estudar muito ... Eu sempre achei que 

estudar aquelas coisas todas era uma perda de tempo.  

Na verdade eu acabei mesmo é aproveitando muito minha adolescência e juventude. Saia para 

todo lado! Namorava muitas meninas!!! Até o dia em que, quando tinha 18 anos, engravidei minha 

namorada. Eu nem gostava muito dela, mas tive que casar ... sem estudos, fazia uns bicos aqui e acolá.  

A vida era muito difícil. . Um tempo depois, uma moça que trabalhava numa casa na frente da 

minha começou a me paquerar. Eu não resisti! Trai minha esposa, que acabou descobrindo tudo ... Ela 

saiu de casa e levou meu filho junto. Nunca mais os vi. Hoje estou sozinho ...  

Eu não soube fazer a escolha certa. Se eu tivesse pensado direito, tinha escutado aquela voz 

que me dizia: estude, e você poderá ser feliz, ajudando muita gente como médico. Viva bem com sua 

mulher e você será feliz ... se tivesse pensado direito, hoje eu poderia ser feliz.” 

DEPOIMENTO 2:  

 “Eu sou a Irmã Gisele.  

Tenho 43 anos. Logo depois que fui crismada em minha paróquia, quando tinha 14 anos, 

acabei me afastando da Igreja. Na verdade, não sabia direito o que estava fazendo. Conheci muita 

gente interessante. Namorei a beça! E não me arrependo disso. Arrependo-me de ter conhecido uma 

falsa amiga: a maconha. Vocês a conhecem? Pois é ... Ela me tirou muitos amigos e o brilho nos olhos.  

Até que um dia encontrei um antigo namorado, o José. Ele era da minha turma de catequese! 

Ele me disse que estava muito contente, pois tinha entrado para o seminário. Eu ri muito dele e fiz 

chacota com aquilo tudo. Dizia eu para ele: "O quê? Ser padre? Você tá louco? Fui rindo para casa, 

mas por dentro me sentia estranha ...  



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

 

63 

Uma coisa não me saia da cabeça: o brilho nos olhos de José. Ele estava estranhamente feliz! 

Nem dormi aquela noite, pensando na felicidade do José e na minha tristeza e frustração. No dia 

seguinte decidi ouvir aquela voz que falava dentro de mim.  

Voltei pra Igreja, fiz um retiro e encontrei minha verdadeira vida! Hoje sou feliz como nunca! 

Tomei-me uma Irmã!!! Tenho certeza que fiz a escolha certa, pois com o brilho nos meus olhos posso 

mostrar para os outros como a gente é feliz fazendo os outros felizes!” 

Quais foram as escolhas certas e erradas do Francisco e da Gisele? 

Você já sentiu o chamado para a sua vocação? Você tem dúvidas sobre seu futuro? 

4. AGITA A GALERA 

Mostre o álbum de fotografias e converse com os catequizados sobre as transformações 

ocorridas com o tempo – tipo de roupas, penteados, automóveis, paisagens antigas. Conte histórias de 

algumas fotografias, aproveitando bem o clima de descontração. 

Escrever o que imaginam ser a sua vocação num pedaço de papel – em seguida colocá-lo ao 

redor da vela. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Catecismo da Igreja Católica: 898, 901, 1533, 1603-1604, 1607, 1656, 1879, 1998, 2021, 2232, 

2392, 2442, 2468. 

Mt 4, 18ss; Jo 1, 1-15.35-51; Mc 10, 17-22. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Em redor da vela com os papéis rezar a oração: 

“Senhor, faça com que eu ouça teu convite: “Vem e segue-me”! Que o teu Espírito me dê 

sabedoria para seguir tua voz para que a Messe não se perca por falta de operários. Dê perseverança a 

todos os vocacionados, desperte o coração de nossos jovens para o ministério da tua Igreja e ajude-

nos a responder SIM ao teu chamado para viver a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Amém. 

7. MÃO NA MASSA 

Pedir todos os dias ao Espírito Santo que nos ensine a fazer a escolha certa, descobrindo a 

nossa vocação. 
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17º TEMA: ORDENADOS PARA SERVIR O POVO DE DEUS 

Objetivos: 
Que os catequizandos descubram a importância do Sacramento da Ordem na vida da Igreja e, além 

disso, fazer uma reflexão vocacional. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

Com a difusão do Evangelho pelo mundo, os apóstolos escolheram homens dentre os 

membros das comunidades e a eles transmitiram, “... mediante a imposição das mãos” (CIC 1556), a 

missão que receberam do Senhor. Esses homens são chamados bispos. Pela necessidade surgida com 

o crescimento da Igreja, os apóstolos e seus sucessores, os bispos, transmitiram a sua missão em grau 

diverso também a outros homens como colaboradores dos bispos em sua missão: são os presbíteros 

(padres) e os diáconos.  

O sacramento que confere essa missão deixada pelo Senhor é chamado “Ordem”. Os gestos 

essenciais de seu rito estão na Igreja desde a época apostólica. São eles “... a imposição das mãos pelo 

bispo sobre a cabeça do ordenando e [ ... ] a oração de consagração específica que pede a efusão do 

Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério para o qual o candidato e ordenado" (CIC 

1573).  

O Sacramento da Ordem habilita a pessoa “a agir como representante de Cristo, Cabeça da 

Igreja [ ...]” (CIC 1581), e marca-a com um sinal do Espírito Santo, uma marca que jamais se apagará, “ 

... porque o caráter impressa pela ordenação permanece para sempre” (CIC 1582). Uma vez ordenada, 

a pessoa assim estará por toda sua vida, mesmo que venha a deixar de exercer seu ministério ou 

abandonar a fé.  

Três são os graus do Sacramento da Ordem:  

 O terceiro é o episcopado, exercido pelos bispos - O bispo é aquele que possui o grau pleno do 

Sacramento da Ordem, por isso é chamado sumo sacerdote, sucessor dos apóstolos. Os bispos são 

os primeiros responsáveis pela santificação, governo e ensino da porção do povo de Deus que lhes 

é confiada – a diocese – perante a qual " ... fazem as vezes do próprio Cristo, Mestre, Pastor e 

Pontífice, e agem em seu nome" (CIC 1558).  

 O segundo é o presbiterado, exercido pelos presbíteros (ou padres). É o cooperador direto e 

imediato do bispo. Não possui a plenitude do Sacramento da Ordem, por isso seu ministério está 

ligado à ordem episcopal e dela depende (cf. CIC 1567). 

São responsáveis “por pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino, de maneira 

que são verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento” (CIC 1564).  

 O primeiro é o diaconato, exercido pelos diáconos – o diácono exerce algumas atividades 

diferenciadas. “São-lhes impostas as mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço” (CIC 1569). 

Tomam-se semelhantes a Cristo, que se fez servidor de todos. "Cabe aos diáconos, entre outros 

serviços, assistir ao bispo e aos padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, 

distribuir a Comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregá-lo, 

presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade" (CIC 1570).  Por meio do 

Sacramento da Ordem, Cristo continua a agir em sua Igreja. As pessoas que se deixam possuir 

dessa maneira por Cristo são vocacionados a uma missão grandiosa, e uma graça divina.  

O sacerdote não pode cair na tentação de se considerar somente mero delegado ou apenas 

representante da comunidade, mas sim um dom para ela, pela união do Espírito e por sua especial 

união com Cristo. ‘Todo Sumo Sacerdote e tornado dentre os homens e colocado para intervir a favor 
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dos homens em tudo o que se refere ao serviço de Deus’” (Hb 5,1) (DA 193). Crescer em Comunhão, Livro 

do Catequista, Vol. V, Ed. Vozes, p. 80, 2008) 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: 2Tm 1, 6-8 

B) Nosso espaço: Colocar a Bíblia em destaque, figuras de bispos, sacerdotes e diáconos, sobre 

uma toalha branca.  

C) Nossa vida: Perguntar aos catequizandos quem tem na família pessoas diáconos, 

sacerdotes, bispos, ou pessoas consagradas.  

3. PAPO CABEÇA 

Para conversar depois da dinâmica: 

Como você se sentiu na realização da dinâmica? 

O grupo conseguiu trabalhar em equipe? 

Houve alguém que liderou o grupo? Alguém orientou o trabalho? Alguém se destacou? 

É possível um trabalho em grupo organizado sem que haja alguém liderando? 

Assim como nesta dinâmica alguém se destacou como líder, também a Igreja necessita de 

líderes que auxiliem na orientação dos trabalhos a serem realizados. Jesus é o primeiro líder da Igreja e 

Ele mesmo escolheu e enviou os apóstolos para que continuassem sua missão na terra como lideres 

da comunidade. Estes, por sua vez, escolheram homens que os sucedessem, os Bispos, para partilhar 

sua missão com os padres e diáconos. 

4. AGITA A GALERA 

Convide os catequizandos para, em grupo, descobrirem a solução para o seguinte problema: 

Cinco homens estão na fila do caixa de uma loja de materiais de construção para pagar pelos 

produtos comprados. A partir das dicas abaixo, descubra o nome completo de cada homem, seu lugar 

na fila e o produto que cada qual está comprando. 

1. O homem que está comprando uma nova serra elétrica não é o terceiro da fila. 

2. Samuel está um lugar atrás do homem de sobrenome Davis, que está comprando uma caixa de 

parafusos. 

3. O homem que está em segundo lugar na fila está comprando uma furadeira. 

4. Davi é o quinto da fila. Ele não está comprando um martelo ou uma serra elétrica. 

5. O homem de sobrenome Jader (que não se chama Davi) não é o quarto da fila. 

6. Jader Samoa não está comprando um martelo. 

7. Um dos homens, que não é o Bruno, tem a mesma inicial no nome e sobrenome. 

8. O homem de sobrenome Brunelli foi comprar tinta. 
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Bruno N S N N N S N N N N N N S N N 

Davi S N N N N N N N N S N N N N S 

Jader N N N N S N N N S N N N N S N 

Roberto N N N S N N N S N N N S N N N 

Samuel N N S N N N S N N N S N N N N 

P
ro
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u

to
 

Furadeira N N S N N N S N N N      

Martelo N N N S N N N S N N      

Parafuso N S N N N S N N N N      
Serra 
elétrica 

N N N N S N N N S N      

Tinta S N N N N N N N N S      

P
o
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o
 

Primeiro N S N N N           

Segundo N N S N N           

Terceiro  N N N S N           

Quarto N N N N S           

Quinto S N N N N           

 

Nome Sobrenome Posição Produto 

    

    

    

    

5. MAIS UM POUQUINHO 

CIC 1536 a 1600 e DA 184 a 208. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Jesus nos ensinou a rezar pedindo a Deus que enviasse mais pessoas para estarem a serviço do 

reino; Por isso rezemos: 

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 
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Canto: A Barca 

1.Tu, te abeiraste da praia / Não buscaste nem sábios nem ricos, / somente queres que eu te 
siga! 

Senhor, tu me olhaste nos olhos, / a sorrir, pronunciastes meu Nome, / lá na praia, eu larguei o 
meu barco, / junto a Ti buscarei outro mar... 

2.Tu sabes bem que em meu barco / Eu não tenho nem ouro nem espadas / somente redes e o 
meu trabalho. 

3.Tu, minhas mãos solicitas, / meu cansaço que a outros descanse, / amor que almeja seguir 
amando. 

4.Tu, pescador de outros lagos, / ânsia eterna de almas que esperam, / bondoso amigo que 
assim me chamas. 

7. MÃO NA MASSA 

Rezar a oração pelas vocações, pedindo ao Senhor que envie operários para a sua messe. 

Procure descobrir uma forma de servir a comunidade fazendo algo pelos seus irmãos na fé. 
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NA FILA DO CAIXA 

 

 

Cinco  homens estão na fila do caixa de uma loja de materiais de construção para pagar pelos 

produtos comprados. A partir das dicas abaixo, descubra o nome completo de cada homem, seu 

lugar na fila e o produto que cada qual  está comprando. 

1. O homem que está comprando uma nova serra elétrica não é o terceiro da fila. 

2. Samuel está um lugar atrás do homem de sobrenome Davis, que está comprando uma caixa de 

parafusos. 

3. O homem que está em segundo lugar na fila está comprando uma furadeira. 

4. Davi é o quinto da fila. Ele não está comprando um martelo ou uma serra elétrica. 

5. O homem de sobrenome Jardel (que não se chama Davi) não é o quarto da fila. 

6. Jader Samoa não está comprando um martelo. 

7. Um dos homens, que não é o Bruno, tem a mesma inicial no nome e sobrenome. 

8. O homem de sobrenome Brunelli foi comprar tinta. 
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18º TEMA: AMOR E FIDELIDADE 

Objetivo:  

Que os catequizandos compreendam o verdadeiro significado do Matrimônio e elimine as concepções 

errôneas anunciadas sobre a união entre o homem e a mulher. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O  Matrimônio e uma instituição questionada pela sociedade moderna:  o casamento na Igreja 
nem sempre é aceito, a união até o fim da vida tem sido desacreditada, a paixão egoísta tem sido 
colocada em primeiro plano ... Infelizmente, o Matrimônio nem sempre é fruto do amor sincero: 
muitos se casam por uma mera paixão, fruto da imaturidade, para preencher uma lacuna afetiva, por 
causa do sexo, para fugir da autoridade dos pais, por uma gravidez indesejada ...  

Em primeiro lugar, é preciso compreender que o matrimônio não é uma simples instituição 
humana, mas divina: “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).Tal união é fundamentada no amor: “Deus, que criou o homem 
por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Pois o 
homem foi criado à imagem e semelhança de Deus que é Amor.” (CIC 1604).  

A palavra “amor”, no entanto, é muitas vezes mal compreendida e esvaziada do seu significado 
sublime. Amor não se reduz simplesmente ao ato sexual, não se resume à paixão e jamais pode ser 
confundido com um sentimento egoísta de alguém que somente quer se sentir bem ao ter um(a) 
companheiro(a). O amor é duradouro: se há verdadeiro amor, mesmo depois dos primeiros anos de 
casamento, a “graça” da vida a dois não desaparece, mas se solidifica na medida em que o casal 
amadurece e cresce na vida em Cristo.  

Em Ef 5,25-33, a união entre homem e mulher é apresentada como sinal do amor de Cristo 
pela Igreja. E como foi o amor de Cristo? Ele se entregou totalmente, renunciou a si mesmo e deu a 
própria vida por nós, Ele jamais pensou em abandonar-nos, nunca quis renunciar a nós dispensado – o 
amor de Cristo é eterno, indissolúvel. Do mesmo modo deve ser o amor conjugal: quem se casa não 
deve buscar em primeiro lugar a própria felicidade, mas deve buscar a felicidade do cônjuge com 
quem se uniu. Assim, o amor é um renunciar-se a si mesmo pela realização do outro e, por isso, é 
fundamental que em uma relação haja despojamento, paciência, diálogo, perdão, respeito... Amor 
verdadeiro não se esgota, não se acaba, porque espelha-se no amor de Cristo. O amor verdadeiro é 
indissolúvel.  

O amor supõe a fidelidade. No sacramento do Matrimônio os próprios noivos são ministros, 
entregando um ao outro a aliança, prometendo viver no amor e na fidelidade diante de uma 
testemunha autorizada pela Igreja (ministro, diácono ou sacerdote). Uma vez casados, homem e 
mulher assumem um compromisso para o resto de suas vidas, sendo o Matrimônio indissolúvel 
porque o amor verdadeiro não pode ser dissolvido: "Portanto, não separe o homem o que Deus uniu" 
(Mt 19,6b). Apesar do forte apelo de nossa sociedade para viver o que é passageiro, a Igreja nos 
ensina a vivermos no amor de Deus que é constante: “Pode parecer difícil e até impossível ligar-se por 
toda a vida a um ser humano. Por isso é de suma importância anunciar a Boa Nova de que Deus nos 
ama com um amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que ele os apóia e 
os mantém, e que através de sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus.” (CIC 1648).  

Unidos para sempre no amor e na fidelidade, alicerces do casamento, os cônjuges devem estar 
abertos para a fecundidade, recebendo os filhos como dons de Deus e frutos da união do casal. Os pais 
são os responsáveis pela educação de seus filhos, sobretudo pela formação religiosa, constituindo uma 
verdadeira “Igreja doméstica” (LG 11). A família deve ser, pois, o lugar do cultivo da espiritualidade e 
da transmissão da Palavra de Deus, onde todos buscam a santificação.  

Toda a profundidade do sacramento do Matrimônio somente pode ser vivida na graça de Deus. 
Por isso, homem e mulher assumem o seu compromisso diante de Deus e da Igreja, tem o seu 
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Matrimonio abençoado e são convidados a manterem-se unidos ao Senhor, doador do amor e da 
graça que sustente e anima a vida familiar.  

Contra todas as vozes que pregam aventuras passageiras e o culto do sexo egoísta, por mais 
que pareça ultrapassado, nós cristãos somos convidados a anunciar o verdadeiro sentido do 
Matrimônio: a união livre de um homem e de uma mulher que prometem, pela graça de Deus, 
viverem o amor e a fidelidade, abertos para a geração da vida, constituindo com os seus filhos uma 
“Igreja domestica”. Certamente, famílias bem constituídas são geradoras de um mundo melhor, sendo 
edificadoras do Reino de Deus.  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Ef 5, 25-33 – incentivar a discussão como o texto bíblico descreve o 

amor entre marido e mulher. 

B) Nosso espaço: Bíblia aberta, fotos ou figuras de casamentos, casais, famílias. Se possível 

um álbum de um casal que esteja casado há muito tempo, com vários momentos diferentes da vida. 

C) Nossa vida:  

Uma história de carícias 

Era uma vez, há muito tempo, um casal feliz, Antônio e Maria, com dois filhos chamados João e 
Lúcia. Para entender a felicidade deles é preciso retroceder no tempo. 

Cada pessoa quando nascia, ganhava um saquinho de carinhos. Sempre que uma pessoa punha 
a mão no saquinho, podia tirar um Carinho. Os Carinhos faziam as pessoas se sentirem quentinhas e 
aconchegantes. As pessoas que não recebiam carinho expunham-se ao risco de pegar uma doença, 
que as fazia murchar e morrer. 

Era fácil receber Carinhos. Sempre que alguém queria podia pedi-los. Colocando a mão na 
sacolinha, surgia um Carinho do tamanho da mão da criança e quando saia da sacolinha expandia-se e 
tornava-se grande. Era colocado nos ombros, misturava-se à pele da pessoa e a pessoa se sentia muito 
bem. 

As pessoas viviam pedindo Carinhos umas às outras e nunca havia problemas para consegui-
los, porque eram dados de graça. Por isso, todos eram felizes e cheios de carinho na maior parte do 
tempo. 

Um dia uma bruxa má chegou à cidade e ficou muito brava porque encontrou muitas pessoas 
felizes e cheias de Carinho, por isso ninguém queria comprar as poções que ela vendia. Por ser muito 
esperta, bolou um plano para acabar com aquela felicidade toda. 

Certa manhã chegou perto de Antônio, enquanto Maria brincava com a filha e cochichou ao 
seu ouvido: “Olhe Antônio, veja quantos Carinhos que Maria está dando à Lúcia. Se ela continuar 
assim, vai gastar tudo e não sobrará nada para você”. 

Antônio ficou admirado e perguntou: “Quer dizer então que nem sempre existe um Carinho na 
sacola?”. 

E a bruxa respondeu: “Não... Eles podem acabar e você não os ganhará mais”. Dizendo isso a 
bruxa foi embora, montada na vassoura, gargalhando muito. 

Antônio ficou preocupado e começou a reparar cada vez que Maria dava um Carinho a outra 
pessoa, pois temia perdê-los. Então começou a se queixar a Maria, de quem gostava muito, e Antônio 
também parou de dar Carinho aos outros, reservando-os somente para Maria. 

As crianças perceberam e começaram também a guardar os seus Carinhos, pois entenderam 
que era errado dá-los. Todos ficaram cada vez mais mesquinhos. 

As pessoas do lugar começaram a sentir-se menos quentes e acarinhadas, pois a mesquinhez 
espalhou-se por toda a cidade. Muitas pessoas começaram a morrer por falta de Carinho. Cada vez 
mais gente ia procurar a bruxa para comprar suas poções. Mas a bruxa não queria que as pessoas 
morressem, porque, se isso ocorresse, não haveria mais ninguém para comprar as suas poções. Então 
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inventou um novo plano. Todos ganharam um saquinho parecido com o dos Carinhos, mas cheios de 
Espinhos, que faziam as pessoas se sentir frias, mas evitavam que morressem. 

Daí pra frente sempre que alguém pedia um Carinho, ganhava um Espinho. 
A situação começou a ficar preocupante, pois antes da bruxa chegar, as pessoas se reuniam, 

preocupavam-se umas com as outras, para que não faltasse Carinho para ninguém. Depois que a bruxa 
chegou as pessoas passaram a reservar seu Carinho. Algumas, muito simpáticas recebiam Carinho, 
mas guardavam e acumulavam para si e então passaram a vender, e muitas precisavam trabalhar 
muito para conseguir um Carinho. Como os Espinhos eram gratuitos, algumas pessoas começaram a 
cobri-los com cobertura branquinha e estufada e faziam-nos passar por Carinho, mas eram Carinhos 
falsos. 

A situação ficou, portanto, muito grave. 
Mas uma mulher muito especial chegou à cidade. Ela nunca tinha ouvido falar da bruxa e não 

estava preocupada que seus Carinhos acabassem. Ela os dava de graça, mesmo quando não eram 
pedidos. As pessoas desaprovavam sua atitude, porque essa mulher dava às crianças a impressão de 
que os Carinhos eram infinitos e não deviam se preocupar em guardá-los. Ela se chamava Pessoa 
Muito Especial. 

As crianças gostavam muito da Pessoa Muito Especial, porque se sentiam bem em sua 
presença, e passaram a dar Carinhos sempre que tinham vontade. 

Os adultos ficaram muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do 
desperdício de seus Carinhos. A lei dizia que era proibido dar Carinhos sem uma licença. Mas as 
crianças apesar da lei continuaram a trocar Carinhos sempre que tinham vontade. Como eram muitas 
crianças, parecia que elas prosseguiriam seu caminho. 

Ainda não sabemos dizer o que acontecerá com aquela cidade. 
As forças do mau que a bruxa plantou no coração das pessoas forçarão as crianças a pararem 

com a imprudência de continuar distribuindo Carinhos? 
Os adultos se juntarão à Pessoa Muito Especial e eles, como as crianças, entenderão que 

sempre haverá Carinho na sacolinha, e que poderão distribuí-los sempre que quiserem? 
Será que todos se lembrarão dos dias em que os Carinhos eram inesgotáveis porque eram 

distribuídos com generosidade, com amor? 
(Carícia essencial, Roberto Shinyashiki) 

3. PAPO CABEÇA 

Como a troca de carinhos acontece na minha casa? Distribuo Carinhos ou Espinhos? E meus 
pais? 

Tenho facilidade  de dar e receber carinho? 

Como anda a minha vida afetiva fora da minha casa? 

O namoro é uma preparação para o casamento, preciso escolher a pessoa certa. 

Casamento na Igreja e de papel passado já era. Basta juntar os trapinhos. 

Quero prometer e viver no amor e na fidelidade. 

Minha amiga ficou grávida e por isso resolveu casar. 

Filhos? Eu não quero essa dor de cabeça! 

Se não der certo eu me separo. Que seja eterno enquanto dure. 

Quero que Deus seja o fundamento da minha família. 

Está em Mt 19, 6: “que o homem não separe o que Deus uniu”. 
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4. AGITA A GALERA 

Realizar um debate sobre a as questões acima, conduzindo a conversa de modo que os 

catequizandos coloquem livremente suas opiniões, ajudando com as seguintes explicações: 

Indissolubilidade do casamento: o matrimônio tem como base o amor verdadeiro, que jamais 

se pode esgotar com o passar do tempo. 

Importância dos filhos: os filhos são fruto do amor verdadeiro entre homem e mulher e devem 

ser esperados como dom de Deus. 

A família foi chamada pelo Concílio Vaticano II de “Igreja doméstica” porque é nela que se 

transmite e cultiva a vida de fé. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Catecismo da Igreja Católica 1601 - 1666 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Pedir a bênção de Deus para as famílias a fim de que os matrimônios sejam felizes e 

duradouros. 

Cantar a Oração pela Família: 

http://letras.terra.com.br/padre-zezinho/205789/ 

Que nenhuma família comece em qualquer de repente / Que nenhuma família termine por 
falta de amor / Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente / E que nada no mundo separe 
um casal sonhador! / Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte / Que ninguém interfira no lar 
e na vida dos dois / Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte / Que eles vivam do 
ontem, do hoje em função de um depois! 

Que a família comece e termine sabendo onde vai / E que o homem carregue nos ombros a 
graça de um pai / Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor / E que os filhos conheçam 
a força que brota do amor! Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! / Abençoa, Senhor, a minha também 
(bis) 

Que marido e mulher tenham força de amar sem medida / Que ninguém vá dormir sem pedir 
ou sem dar seu perdão / Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida / Que a família celebre a 
partilha do abraço e do pão! / Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos! / Que o 
ciúme não mate a certeza do amor entre os dois! / Que no seu firmamento a estrela que tem maior 
brilho, / seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois! 

Convidar os catequizados a fazer preces espontâneas, de mãos dadas, pedindo a Deus para que 
abençoe as famílias. 

Encerrar com a oração do Pai Nosso. 

7. MÃO NA MASSA 

Reler a letra da música e encontrar uma frase que irão assumir como meta para sua vida. 

 

http://letras.terra.com.br/padre-zezinho/205789/
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19º TEMA: O AMOR COMPROMISSO 

Objetivo: 
Que os catequizandos possam compreender a sua sexualidade como uma dimensão para o ser 

humano viver o 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 relacionar-se 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 (CIC 
2332). 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: “... a sexualidade é uma das energias estruturais do ser humano, que perpassa toda a 
realidade humana [...]. [Ela] caracteriza o homem e a mulher não somente no plano físico, mas 
também no psicológico e espiritual, marcando toda a sua expressão” (Moser, 2001, p. 356). 

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 (cf CIC 2331). Nós, como 
imagem e semelhança com Deus, somos chamados à comunhão: com Deus, com o semelhante, com a 
natureza. 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” (Moser, 2001, 
p. 138). 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 serão 
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 ente si. Definem-se  por três palavras gregas, que traduzem o termo amor: Eros, filia e ágape 
(cf Deus Caritas Est, 3). 

 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 o beijo de um casal apaixonado. Se vivido com 
responsabilidade, o Eros ajuda o ser humano a crescer na sua integridade. A regra é viver o Eros na 
responsabilidade que ele exige. 

 Filia: Aproxima-se do que entendemos por amizade. É algo mais reacional que o Eros, e 
se desenvolve gradativamente na relação com o outro. Trata-se de fazer bem a alguém e se 
correspondido, crescendo na intimidade, mas respeitando a liberdade do outro. 

 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 ao 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 
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necessárias 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 ato sexual inconseqüente, 

ou com a erotização ou com a banalização, ou com um reducionismo barato da mesma, divulgando 

um egoísmo que não preenche, pois busca a mera satisfação individual, momentânea e vazia. 

O ser humano apenas pode integrar a sua sexualidade quando vive a virtude da castidade, 

Todos são chamados à castidade: os solteiros, os casados, os que se consagram a Deus... Viver de 

modo casto implica em direcionar todas as duas primeiras dimensões da sexualidade (eros e filia) para 

o amor-ágape, porque esta é a essência de Deus, ou melhor, Ele é a fonte do amor. Ele é amor (cf 1Jo 

4, 8). Daí também o porquê de os cristãos entenderem a profunda relação entre Deus e a sexualidade 

e a necessidade da virtude da castidade. 

O Catecismo da Igreja Católica (cf. 2351-2356) apresenta as ofensas à castidade: Destacamos 

algumas: 

 Luxúria: desejo intenso e desordenado pelo prazer sexual (cf. CIC 2351); 

 Masturbação: excitação voluntária dos órgãos genitais para obter prazer. Desloca o prazer sexual 

da relação entre homem e mulher que se doam mutuamente no amor conjugal (cf. CIC2352); 

 Fornicação: ato sexual fora do casamento, realizado por pessoas não casadas (cf. CIC 2353). 

 Pornografia: promove o prazer egoísta, atenta contra a dignidade daqueles que a praticam (atores, 

comerciantes, público), mergulha as pessoas em um mundo artificial (cf. CIC 2354). 

 Prostituição: vende o prazer sexual, completamente desvinculado do amor-ágape. Explora 

aquele(a) que se prostitui (cf. CIC 2355). 

 Estupro: desrespeita violentamente a liberdade do outro (cf. CIC 2356). 

 Adultério, amor livre e poligamia, no que se refere às faltas contra o matrimônio: sexo realizado 

sem compromisso com o outro (cf. CIC 2380-2381; 2387; 2390-2391). 

É preciso ter cuidado para que a castidade não seja tratada nem superficialmente e nem com 

moralismo. Há pessoas que simplesmente afirmam que algo é pecado e julgam os demais. Outros 

inventam o pecado onde ele não existe. Nós precisamos saber dar razões de nossa conduta e jamais 

condenar as pessoas em suas dificuldades, pois não sabemos as verdadeiras razões que conduzem as 

pessoas aos desvios. Antes de julgarmos, devemos nos ajudar mutuamente para que cresçamos na 

integração da sexualidade. 

Quanto aos adolescentes, é preciso ter “tato” para tratar o tema da sexualidade. Apenas 

condenar pecados não soluciona. Fugir do assunto é “tapar os olhos”. 

Para viver uma sexualidade madura destacamos: 

 Direcionar esta energia que está dentro de nós, sem reprimir, e sem abusar; 

 Viver a sexualidade com a graça de Deus, para ser feliz; 

 Saber que a sexualidade envolve todo o nosso ser, e não é algo “sujo”; 

 Assumir as potencialidades da sexualidade humana: que o homem viva o seu “ser” homem, e a 

mulher viva o seu “ser” mulher, utilizando as características próprias do sexo, para o bem de si 

mesmo(a) e para o seu crescimento harmônico; 

 Fugir do egoísmo tão difundido e abraçar o amor-doação. 

Crescer em Comunhão, Livro do Catequista, Vol. IV, Ed. Vozes, p. 68, 2008 



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

 

75 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus:  Dn 13, 1-27. Nesta história a Palavra de Deus nos ensina como é belo o 
valor de quem sabe cuidar de sua sexualidade e, ao mesmo tempo, como é triste a vida de quem só 
quer abusar dos outros. 

B) Nosso espaço: Figuras de adolescentes e jovens de ambos os sexos: sozinhos ou 
namorando, em número suficiente para que cada participante possa pegar uma.  

C) Nossa vida: Como a nossa sociedade nos apresenta a sexualidade. Muitas vezes o 
egoísmo pesa mais que a doação. Nosso mundo entende o sexo como um valor em si mesmo, 
desvinculado do compromisso com o outro. Muitos pensam no outro como um objeto. Mas somos 
gente! E a nossa sexualidade deve nos ajudar a ser mais gente!  

3. PAPO CABEÇA 

Você sabe o que as pessoas falam sobre sexualidade? 
E você o que pensa? 
Pedir que manifestem suas opiniões. Ouvir sem emitir juízo de valor sobre o que falam. 

4. AGITA A GALERA 

A Bíblia fala bastante sobre sexo! Mas diferente do que as pessoas pensam, não condena a 

sexualidade! Ela mostra o sexo como um valor muito bonito, como um dom de Deus e que precisa ser 

vivido com responsabilidade. 

Ler a história no texto Dn 13, 1-27, que descubra os valores e contra valores da sexualidade 

mostrados no texto bíblico. 

Conversar procurando aprofundar suas respostas. Não há respostas certas... Sugestões: 

 

Dn 13, 1-27 Valores e contra valores da sexualidade 

“Suzana tina grande beleza (Dn 13, 2) 

A sexualidade é um dom de Deus que precisa ser 
cultivado. 
Todos temos nossa beleza e valor como pessoas. 
A sexualidade não coisa suja, mas bela! 

“Os olhares de cobiça  dos anciãos” (Dn 13, 9) 

A pessoa vista como um objeto de prazer. 
A falta de equilíbrio na sexualidade. 
A cobiça: o cultivo do desejo insano que leva ao 
pecado. 

“Ninguém nos vê... entrega-te a nós” (Dn 13, 20). 

A hipocrisia daqueles que são fiéis de fachada. 
O adultério: traição às escondidas, sem contar 
para ninguém. 
Sexo só por prazer, mas sem compromisso e 
inconsequente. 

“Prefiro cair, sem culpa alguma, em vossas mãos, 
do que pecar contra o Senhor” (Dn 13, 23) 

A força da graça de Deus na sexualidade. 
Sexo é coisa bela! Não pode ser vulgarizado e 
banalizado de qualquer jeito. 
O heroísmo de quem quer viver a castidade 
mesmo diante da pressão da sociedade. 
A fidelidade. 
A castidade 
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5. MAIS UM POUQUINHO 

Catecismo da Igreja Católica (cf. 2351-2356) 

AS OFENSAS À CASTIDADE 
2351. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é 

moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de 
união. 

2352. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer 
venéreo. "Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis 
afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado." Qualquer 
que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua 
finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da "relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no 
contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana". Para 
formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á 
levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores 
psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral.  

2353. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente 
contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos 
esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há 
corrupção de jovens. 

2354. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-
los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação 
íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam (atores, 
comerciantes, público), porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um 
proveito ilícito, Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. E uma falta grave. As autoridades 
civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. 

2355. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida, assim, ao prazer venéreo que 
dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo; viola a castidade à qual se 
comprometeu em seu Batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo 
social. Envolve comumente mulheres, mas homens, crianças ou adolescentes (nestes dois últimos casos, ao 
pecado soma-se um escândalo). Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, 
a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade da falta. 

2356. O estupro designa a penetração à força, com violência, na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e 
a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física 
e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. E sempre um ato 
intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais (cf. incesto) ou educadores contra 
as criança que lhes são confiadas. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Senhor, Deus da vida e do amor! Deus que nos criou meninos e meninas, homens e mulheres, 
para viver o vosso amor em profundidade entre nós! Escutai nossas preces hoje! Ajudai-nos a crescer 
no amor! Ajudai-nos a viver bem nossa sexualidade. Fazei-nos castos como vosso Filho Jesus, que foi 
feliz por viver assim! Dai-nos forças para enfrentarmos um mundo que separou o sexo do amor e tem 
gerado muita gente infeliz... Nós queremos nos realizar como homens e mulheres! Queremos viver 
bem nossa sexualidade! Queremos amar! Fazei-nos capazes de amar sempre mais e mais e dai-nos 
uma sexualidade sadia e equilibrada. Isso nós vos pedimos por intercessão de Maria, mãe e mulher. 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco... 

7. MÃO NA MASSA 

Que tal elaborar um propósito sobre sua sexualidade para começar a viver a partir de hoje? 
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20º TEMA: A VIDA É SAGRADA 

Objetivo: 

Que os catequizandos identifiquem os elementos de morte em nossa sociedade e assumam a defesa 

da vida e sua dignidade, valorizando ao mesmo tempo o dom da sua vida. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

O  Quinto Mandamento da Lei de Deus proíbe qualquer tipo de atentado contra a vida. Isso 

porque cada vida humana tem um valor que não pode ser medido! Deus inspirou sobre o homem o 

sopro da vida (cf. Gn 1,26; 2,7) e fez, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Por isso cada ser 

humano porta em si a dignidade divina: sua vida tem valor infinito desde a concepção até a sua morte 

natural.  

Deus, portanto, é o autor da vida, dando-a a cada ser humano como um dom sagrado e que 

ninguém tem o direito de desrespeitar. Ele nos criou para a vida e não para a morte: “Eu vim para que 

todos tenham vida, e a tenham em abundancia” (Jo 10,10).  

Logo após o assassinato de seu irmão Abel (cf. Gn 4,2-16), o Senhor pergunta a Caim: “Que 

fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra” (Gn 4,10). Esta pergunta é 

mais do que atual. Ressoa pelos séculos, questionando a consciência do ser humano sobre tantos 

atentados contra a vida. São tantos os sinais de morte presentes e até oficializados pelas leis das 

nações, que podemos dizer que vivemos dentro de “uma cultura de morte”, ou seja, uma estrutura 

social que não respeita o valor da vida (cf. Evangelium Vitae 12).  

São inúmeros os atentados contra a vida que percebemos em nossa sociedade, dentre os quais 

destacamos:  

 O aborto provocado (CIC 2270-2275): os cristãos entendem que, desde o momento da 

concepção, há no ventre materno uma pessoa humana que merece o respeito de um ser criado 

à semelhança de Deus. Portanto, todos os tipos de abortos provocados são condenáveis, 

independente da quantidade de tempo que transcorreu desde a fecundação: “Antes que no seio 

fosse formado, eu já te conhecia; antes do teu nascimento, eu já te conhecia [ ... ]" (Jr 1,5).  

 A eutanásia (CIC 2276-2279): consiste em interromper a vida de idosos, doentes e moribundos 

que poderiam ainda viver com qualidade por mais tempo. É preciso respeitar o direito de viver e 

morrer com dignidade que todos possuem.  

 A cólera contra o próximo (CIC 2302-2306): o ódio, a vingança, a intolerância, a violência estão 

na base de todos os desrespeitos a vida humana... Jesus nos ordena a amar os inimigos e rezar 

pelos que nos perseguem (Mt 5,14).  

 A violência no trânsito: a direção irresponsável, a alta velocidade, a falta de observância nas leis 

do trânsito têm tirado a vida de milhares de pessoas todos os anos. Somos chamados a respeitar 

a vida. Só podemos chamar de acidente o que ocorre sem responsabilidade humana. Dirigir 

imprudentemente é arriscar a própria vida e a dos demais.  

No que se refere ao respeito à saúde, está inserido o uso e abuso das drogas, incluindo o 

álcool. Trata-se de um assunto que merece atenção especial, sobretudo quando se trabalha com os 

adolescentes. Destacam-se duas motivações para o uso de entorpecentes: a) grupais: a adesão a 

grupos de adolescentes que já fazem usa dos entorpecentes; b) individuais: a busca de prazer intenso 

e imediato, a ausência de perspectivas e de sentido para a vida ou problemas psicológicos e afetivos 
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pode conduzir ao usa de entorpecentes. Também a falta de um ambiente familiar acolhedor é um 

fator importante. A droga é uma fuga constante do mundo e da situação real em que se vive (cf. 

Articulação da Juventude Salesiana, 2001, Panfleto: "Vida Sim, Drogas Não!").  

O cristão é convidado a lutar sempre pela vida diante da estrutura de morte que existe em 

nossa sociedade. Temos a esperança em Deus, pois o doador da vida é também vencedor da morte. 

Ele não deseja que ninguém se perca, mas quer que ressuscitemos no último dia (cf. Jo 6,39).  

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: Gn 4, 2-16. 

B) Nosso espaço: Organizar no centro da sala, de preferência no chão, sobre um tecido 

colorido, uma Bíblia, colocando de um lado uma bela flor viva, e do outro lado, uma flor morta, 

murcha.  

C) Nossa vida: ver a reflexão no Agita Galera. 

3. PAPO CABEÇA 

Quais as situações de desrespeito à vida que estão acontecendo em sua comunidade?  

Como você tem reagido a elas? 

E a sua vida? Você agradece a Deus por ela? 

4. AGITA A GALERA 

Iniciar citando situações aborrecidas ou que fazem parte da rotina, que geralmente acontecem 
no dia a dia, mas que geralmente os adolescentes reclamam. 

Pedir para que cada um reflita em cada colocação que fizer. Que cada um vá imaginado que vai 
colocando ao lado do vaso com a flor seca todas as pessoas e os fatos com os quais costuma se 
aborrecer. 

Mas...  
Você que costuma reclamar da vida, agora se encontra com apenas duas semanas de vida.  
Quantas vezes reclamou que sua vida era monótona, e agora você se vê cheio de vontade de 

viver.  
Quantas vezes reclamou de sua casa, de suas roupas, de todas as suas coisas, e quantas vezes 

você chegou em casa, e sua mãe com todo o amor e carinho havia preparado a refeição, e você 
reclamou da comida, sem se importar com os sentimentos de sua mãe. 

Quantas vezes seu pai lhe deu conselhos, para o seu próprio bem, e você não aceitou, fez tudo 
errado, e seu pai e sua mãe ficaram tristes e magoados, porque o ama. 

E seus irmãos, aqueles com quem você vive brigando, xingando, e agora? Como fazer para 
dizer-lhes que no fundo, você os ama? 

E seus amigos, você agiu realmente como amigo deles. E aquelas pessoas que você magoou, ou 
que te magoaram? Você gostaria de reconciliar-se?  

E o mais importante, Deus, você não tem o que acertar com Deus? Você deu a Deus a chance 
de participar de sua vida? E agora? Será que dá tempo de concertar todos esses desacertos em sua 
vida?  

Se for necessário, podem ser acrescentadas mais situações e ações. 
No final (após um grande período de reflexão) pede-se para mentalizarem o painel novamente, 

olhar cada pessoa ali colocada e principalmente a Jesus.  
Pedir que todos reflitam o quanto é bom viver e que hoje nós não temos duas semanas mas 

uma vida inteira pela frente, se pisamos na bola várias vezes, porque então não começamos hoje 
mesmo a mudar isso? Pois temos saúde, e uma vida, louvemos a Deus por isso,... 

Após esta forte reflexão encerrar com uma oração pedindo a presença de Jesus e do Espírito 
Santo.  
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5. MAIS UM POUQUINHO 

Pedir para os catequizandos olharem as revistas e jornais procurando e recortando cenas e 
manchetes que lembrem a beleza e o valor da vida. Depois peça que expliquem o motivo da escolha. 

O ser humano é a coroa da obra da coroa da criação de Deus e sua vida tem um valor infinito. 
Valorizar as imagens de recortes apresentados pelos catequizandos em sua fala, acentuando o valor da 
vida e a beleza do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. 

Pedir para olharem novamente as revistas procurando cenas que retratem situações de 
desrespeito à vida. Depois expliquem o motivo da escolha. 

Explique que tais situações de desrespeito à vida não são queridas por Deus. Pelo contrário, ele 
que é Pai, deseja que todos os seus filhos tenham vida plenamente respeitada. 

Ler ou dramatizar Gn 4, 2-16. 
Associar o texto bíblico com as realidades de morte que ocorrem em nossos dias, procurando 

explicar suas causas. 
Explicar que assim como a causa do assassinato de Abel foi a inveja e o ciúme do seu irmão 

Caim, também em nossos dias as mortes, assassinatos e desrespeitos têm suas causas. É importante 
conhecermos estas causas para podermos combatê-las e assim defender a vida. Para ajudar os 
catequizandos organize um debate sobre as causas da violência, do aborto, das drogas, mortes no 
trânsito. Anotar as respostas e partilhar com o grupo. 

Esclarecer possíveis dúvidas de acordo com a doutrina da Igreja. 
Ao invés de utilizar recortes de revista, pode-se utilizar letras de música que fale de situações 

de morte em nossa sociedade. Por exemplo, a canção “Perfeição” apresenta situações de desrespeito 
à vida (CD: Como é que se diz Eu te amo – Legião Urbana). 

Escutá-la inteira com os catequizandos ou apenas utilizar sua letra. A música sugerida relata 
muitos sinais de morte em nossa sociedade, sendo um ótimo ponto de partida. Pedir que assinalem os 
sinais contrários ao plano de Deus. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Depois de ler o texto, em um momento de oração, convidar os catequizandos para que 
meditem sobre como Deus vê tudo o que acontece no mundo.  

Fazer preces espontâneas, pedindo pelas situações de violência, de fome, das guerras e de 
todas as formas de desrespeito à vida. 

Em seguida imaginar cada situação de agradecimento a Deus pelo dom da vida, tirando-a do 
lado do vaso com a flor seca e fazendo sua prece. 

Cada catequizando faz a sua prece segurando nas mãos a flor vida que estava ao lado da Bíblia. 
Após cada prece cantar o refrão: “Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 
plenamente”.  

Concluir com a oração do Pai Nosso. 

7. MÃO NA MASSA 

Participar das atividades da Semana em Defesa da Vida realizada no mês de outubro na 

Diocese. Se informar sobre as campanhas realizadas em favor da vida e envolver a turma para ajudar 

na arrecadação de produtos para estas campanhas. 
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21º TEMA: SACRAMENTOS DA CURA: PENITÊNCIA E UNÇÃO 

Objetivo:  

Mostrar através destes sacramentos que o Deus misericordioso e libertador atua no meio do seu povo. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

A RECONCILIAÇÃO (Jo 8, 11) 

Deus sempre nos convida para vivermos em unidade com Ele, porém nosso egoísmo e orgulho 
nos afastam desse convite. Mas Deus não desiste de nós. Para retornarmos ao seu convívio é 
necessário expulsar primeiro os maus pensamentos, as intenções e vontades que levam ao 
individualismo. Há alguns passos que nos levam a esta reconciliação pela vivência dos Sacramentos da 
Penitência e da Reconciliação. 

Para isso, a Igreja recomenda uma preparação cuidadosa: 
Olhar para o mais íntimo de nós mesmos – exame de consciência – e descobrir o que rompe a 

nossa amizade com Deus e com os irmãos. A seguir, arrepender deste rompimento e firmar o 
propósito pessoal de não repetir os atos e as atitudes que nos desligam de Deus, do próximo, da 
comunidade eclesial, e com toda a natureza criada. Assim procedendo, declaramos ao sacerdote pela 
confissão, que representa Deus e a comunidade, a nossa situação de pecadores. O sacerdote nos 
orienta à reparação pelos erros cometidos – penitência – a fim de restaurar dos danos causados pelos 
pecados 

Assim, através do Sacramento da Reconciliação, somos todos chamados a continuar noss 
processo contínuo de conversão, de busca de qualidade de vida espiritual, eclesial e social. Da nossa 
parte resta dizer ao melhor Pai do mundo: “Pequei, Senhor, misericórdia” (Lc 15, 18). E vamos além: 
“Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos” (Lc 11, 4), reconhecendo que o 
perdão do Pai passa, necessariamente, pelo perdão às ofensas cometidas contra o próximo. É a 
dimensão dupla do perdão: Deus perdoa o pecado se este está aberto ao amor sincero aos outros. 

A UNÇÃO DOS ENFERMOS (Tg 5, 13-15) 

A Sagrada Escritura e a Tradição da Igreja nos ensinam que Deus cura, mas a graça depende da 
vontade divina e não da nossa vontade: quando pedimos a cura, devemos dizer o que Cristo nos 
ensinou na oração do Pai-nosso: “seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu” (Mt 6, 10b). 
Se não nos curar, esperamos com fé que Deus dê as forças para enfrentarmos as tribulações. 

A Igreja reconhece um rito oficial de assistência aos doentes fundamentada na Sagrada 
Escritura – o Sacramento da Unção dos Enfermos. Para recebê-lo não é necessário que se esteja em 
perigo de morte, pode ser ministradas às pessoas que estão gravemente enfermas, idosas ou que 
passarão por uma cirurgia de risco. Aquelas pessoas que estão próximas da morte recebem este 
Sacramento como uma preparação para a mesma, confessando-se, se for possível, e recebendo a 
Eucaristia como viático, isto é, como certeza da presença amiga de Jesus Cristo na caminhada para a 
vida definitiva. 

No Catecismo da Igreja Católica, conforme o número 1532, encontramos os efeitos das graças 

sacramentais da Unção dos Enfermos: 

 A união do doente com a paixão de Cristo, para o seu bem e o bem de toda a Igreja. 

 O reconforto, a paz e a coragem para suportar cristãmente os sofrimentos da doença e 

da velhice. 

 O perdão dos pecados, se o doente não puder obtê-lo pelo Sacramento da Penitência e 

da reconciliação. 

 O restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. 

 A preparação para a passagem à vida eterna. 
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2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: Jo 8, 1-11 (Jesus aproveita para mostrar que cada um tem que olhar 
com cuidado para os próprios pecados antes de julgar os outros) e Tg 5, 13-15 (Jesus recomenda que 
rezemos pelos enfermos). 

B) Nosso espaço: Preparar a sala com a Bíblia, velas e flores. Colocar sobre a mesa os 
símbolos dos Sacramentos da Cura: cruz, óleo. Coloque um vaso com um galho seco e ao lado um jarro 
ou bacia com água, e folhas verdes naturais (ou papel cartão verde cortado em formato de folhas – 
elas serão coladas no galho seco durante a celebração). Leve pedaços de papel brancos para os 
catequizandos escreverem. Ter em mãos um texto sobre “Preparação para Confissão) 

C) Nossa vida:  

“Dona Amélia era viúva e pequena comerciante. Havia lutado muito para dar estudo ao seu 
único filho. 

Depois de formado no ensino médio, o rapaz foi trabalhar na contabilidade do mercadinho da 
mãe. Mas, um dia, entrou um jovem com uma arma e o assassinou, só porque o dinheiro do caixa era 
muito pouco. A dor e o sofrimento da mãe foram terríveis; porém aquela senhora de fé profunda teve 
a iniciativa que admirou toda a vizinhança. Aos domingos, visitava no presídio o assassino do seu filho 
e, após muitos anos, quando acabou a pena, o homem, já bem adulto, foi libertado e ela, já idosa, o 
convidou para trabalhar na sua pequena empresa. 

No começo, quase toda a freguesia sumiu, porque as pessoas não confiavam no ex-presidiário 
e tinha medo de frequentar o mercadinho. Mas Dona Amélia não se abalou. Um dia, o seu João entrou 
para comprar café e criou coragem de começar uma prosa com o caixa: 

 Então, meu amigo, está contente aqui no mercado da Dona Amélia? 

 Nem me diga, seu João. Agora me sinto um filho de Deus. 

 Por quê? Antes não sentia? 

 Não senhor. Eu fui criado no abandono, sem pai nem mãe. Eu não esperava que um dia alguém 
ia achar que eu merecia consideração. 

 Todos somos filhos de Deus, meu amigo. 

 É, mas a gente só acredita nisso quando uma pessoa tem coragem de nos perdoar e acreditar 
que valemos alguma coisa. 

 É verdade. Só Deus pode dar força para uma pessoa fazer isso. 
Daquele dia em diante, um a um, os fregueses foram voltando ao mercadinho de dona Amélia. 

Talvez seu João tenha espalhado a boa notícia no bairro”. 
(Viver em Cristo: caminho de fé com Adultos. São Paulo, Paulinas, 2006. P. 51. Caso verídico ocorrido na cidade de Lorena-  SP) 

O que de fato implicou o perdão de Dona Amélia? A conversão implica reconhecimento do mal 
cometido, arrependimento, propósito de não repetir o mesmo erro. 

3. PAPO CABEÇA 

Para pensar: 

Muitas vezes não temos feito da confissão apenas um rito para “acertar as contas” com Deus? 

O que efetivamente temos feito para nos reconciliarmos com aqueles que nos ofenderam? 

A Igreja nos pede que rezemos pelos irmãos que se foram e pelos que padecem dores em vida. 

Com qual frequência tenho cumprido este preceito? 

Na nossa consciência, Deus colocou a sua lei: “Fuja do mal e pratique o bem” (1Pd 3, 11), ou 

seja, olhando o mais íntimo de nós mesmos, podemos descobrir o que rompe a nossa amizade com 

Deus e com os irmãos. 

Porque é mais fácil apontar o pecado dos outros? 

Quem tem o direito de julgar a quem cometeu o pecado? 
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Como Jesus age diante de uma pessoa que acabou de cometer um pecado grave, um 

escândalo? 

Como ele soluciona a situação, restabelecendo vida digna? 

Qual o recado que Jesus dá a quem se apressa em condenar o pecado dos outros? 

4. AGITA A GALERA 

Dinâmica: Exame de consciência 

Entregue a cada catequizando um pedaço de papel branco e uma folha verde (fazer como 

celebração – item 6) 

5. MAIS UM POUQUINHO 

A partir do exame de consciência sugira que cada um procure reconciliar-se com as pessoas a 

quem prejudicou e ofendeu e, se necessário procure confessar-se. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Exame de consciência: 

Sentados em círculo, em volta do vaso com o galho seco e a bacia com água. Em clima de 

oração (pode-se colocar uma música instrumental suave). 

O catequista vai lendo pausadamente o texto da preparação para a confissão, dando tempo 

para que cada um examine seu íntimo sobre a situação que foi colocada e anote no papel aquilo que 

lhe vem ao coração. 

Ao final da leitura o catequista pede a cada um que faça uma oração silenciosa pedindo perdão 

a Deus pelos pecados cometidos. Pode-se também cantar um ato Penitencial. Em seguida o 

catequizando dobra o papel e coloca na água e prende a folha verde no galho seco.  

Ao final todos fazem uma oração agradecendo a Deus pelo perdão e rezam a oração do Pai-

nosso. 

O catequista chama a atenção para o galho “renascido” – comparar com a nossa alma em 

estado de graça. 

Uma alternativa é colocar um vaso com flores murchas (bem feias) na mesma quantidade dos 

catequizando e entregar a cada um uma flor (bonita) que deverá ser trocada no momento do pedido 

de perdão. 

Cuidar para que os papéis colocados na água tenham ficado de fato encharcados e ilegíveis. 

Descarta-los de forma segura, preferencialmente na frente dos catequizandos.   

7. MÃO NA MASSA 

Jesus recomenda que rezemos pelos enfermos. No entanto, quando alguém estiver próximo de 

uma cirurgia de risco, deve-se pedir o Sacramento da Unção dos Enfermos, pois através dele Deus 

restabelece a saúde do doente e, se for sua vontade, une o doente à Paixão de Cristo e traz conforto e 

coragem para a pessoa doente. 

Se tivesse que recomendar a alguém doente para receber a Unção dos Enfermos, qual seria 

seu argumento? 

 

  



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

 

83 

22º TEMA: SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ: CRISMA  

Objetivo: 

Mostrar que este sacramento tem sua continuidade vida evangelizadora do cristão. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

A finalidade dos Sacramentos é para tornarmos um sinal de testemunho de vida; é para 

identificar-nos cada vez mais com Cristo. Não é para só sentirmos bem, pagar ou cumprir promessa.  

A Crisma é a força de Deus. Nós só conseguimos viver porque Deus nos dá essa força. Essa 

força de Deus é o Espírito Santo agindo em nós. Na Igreja, a experiência de nossa vida é celebrada no 

sacramento da Crisma. A Crisma é o sacramento do cristão que está amadurecendo na fé. 

Por que recebemos o Sacramento da Crisma, chamado também Confirmação?  

Comumente dizemos que a Crisma nos faz soldados de Cristo, que confirma o Batismo, 

Sacramento adulto que dá responsabilidade.  

Uma só coisa a Igreja nos garante sobre este Sacramento. A crisma nos concede com plenitude 

o Espírito Santo. 

Qual o sentido do Sacramento da Crisma?  

Podemos dizer o seguinte: Todos os Sacramentos são Sacramentos de Cristo, mas um deles, a 

Eucaristia, é por excelência o Sacramento de Cristo. Assim, todos os Sacramentos são do Espírito 

Santo, mas um deles, a Crisma ou Confirmação, é por excelência o Sacramento do Espírito Santo.  

Para melhor compreendermos o sentido do Sacramento do Crisma, devemos perguntar-nos 

qual a função do Espírito Santo na Economia da salvação (plano de Deus) manifestada na História da 

Salvação.  

Olhando para a Bíblia, descobrimos que o Espírito Santo tem uma dupla função:  

1) O de dar a vida.  

2) E de levar a vida até sua perfeição.  

Essas são duas funções diferentes.  

Pelo Batismo, o Espírito Santo nos concede a vida e pelo Crisma nos dá os seus dons para 

chegarmos a perfeição.  

A Confirmação nos dá, pois, o Espírito Santo para levarmos até a perfeição o que recebemos no 

Batismo. Chegar a perfeição, segundo a vontade do Pai.  

"Sede Santos, como vosso Pai do céu é Santo."  

No entanto, a nossa primeira vocação é sermos santos.  

Como existiu uma Páscoa e um Pentecostes na vida dos Apóstolos e dos discípulos de Cristo, há 

também uma Páscoa e um Pentecostes na vida da Igreja e de cada um dos seus membros.  

Tudo quanto podemos dizer da Páscoa poderemos dizer também do Batismo; e tudo quanto podemos 

dizer de Pentecostes, poderemos atribuir à Crisma. 

Páscoa = passagem. 
Batismo = passagem do pecado, para vida da 

graça. 

Pentecostes = mudança de 

atitude. 

Crisma = mudança, onde tornamos adultos na 

fé, comprometidos com a Igreja. 
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Quando recebemos o Espírito Santo e nos abrimos inteiramente à graça sacramental não 

agimos em nós, mas sim o próprio Deus nos usa de instrumento e agi em nós. Por isso podemos 

considerar o crismando uma pessoa com grandes responsabilidades. Veja: No Batismo recebemos o 

Espírito Santo e nos transformamos de criaturas de Deus para Filhos de Deus. Já na Crisma dizemos 

com consciência: Quero ser Filho de Deus e assumir a minha missão de evangelizar. 

O mesmo Deus que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes é o mesmo que recebemos 

no Sacramento da Crisma, por isso a mesma autoridade que eles tinham ao anunciar a Palavra de Deus 

é a mesma que possuímos. O dia em que nos crismamos é sem dúvida o dia de nosso Pentecostes. 

Onde o Espírito Santo nos é enviado para transformar e santificar. 

As transformações do Espírito Santo são nitidamente vistas na Bíblia. Observe: Vamos dar o 

exemplo do apóstolo Pedro. Antes do dia de Pentecostes era um pescador de pouca instrução, 

medroso, incrédulo e infiel. Quando se passou o dia de Pentecostes, melhor dizendo, logo ao sair do 

cenáculo onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria, ele realizou um discurso que prova 

o poder do Espírito Santo (At 2, 14-41). Podemos até duvidar se realmente era o mesmo Pedro 

pescador e incrédulo. 

Foi a partir daí que a Igreja se firmou, ou seja, foi através do Papa São Pedro que a Igreja de 

Jesus Cristo surgiu. Vejamos: se somos também Igreja, é através do Sacramento da Crisma que 

firmamos em nós o "tijolo" eclesial que somos.  

2. CAMINHOS 

A) Palavra de Deus: At 8, 14-17 

B) Nosso espaço: Coloque na mesa a Bíblia, círio pascal (pode ser substituído por uma vela 

grande). Forrar a mesa com tecido vermelho e decorar com cartazes simbolizando o Espírito Santo: 

fogo, luz, vento, chama, paz, pomba.  

C) Nossa vida:  

A Loja do Senhor 

“Entrei na loja e vi um Anjo no balcão. Maravilhado lhe disse: 

 Santo Anjo do Senhor, o que vendes? – Respondeu-me: 

 Todos os dons de Deus. 

 Custa muito? 

 Não, é tudo de graça. 
Contemplei a loja e vi: jarros de vidro de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e 

sabedoria... 
Tomei coragem e pedi: 

 Por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, bastante felicidade e 
salvação eterna para a minha família. 

 Então o Anjo do Senhor preparou-me um pequeno embrulho que cabia na minha mão. 
Maravilhado lhe disse: 

 É possível estar tudo aqui? 
O Anjo respondeu sorrindo: 

 Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos. Apenas sementes. 
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3. PAPO CABEÇA 

III. OS EFEITOS DA CONFIRMAÇÃO 

1302. Da celebração ressalta que o efeito do sacramento da Confirmação é a efusão especial do 
Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. 

1303. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal: ü enraíza-nos 
mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer “Abbá, Pai” (Rm 8,15), 
 une-nos mais solidamente a Cristo; 
 aumenta em nós os dons do Espírito Santo; 
 torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja; 

 dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela 
ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e 
para nunca sentir vergonha em relação à cruz: Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal 
espiritual, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e força, o Espírito de 
conhecimento e de piedade, o Espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te 
marcou com seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do 
Espírito. 

1304. Como o Batismo, do qual é consumação, a Confirmação é dada uma só vez, pois imprime na 
alma uma marca espiritual indelével, o “caráter”, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um 
cristão com o selo de seu Espírito, revestindo-o da força do alto para ser sua testemunha. 

1305. O “caráter” aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no Batismo, e “o  confirmado 
recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício 
(quasi ex ofício)”. 

O que significava para você, até agora, o Sacramento da Confirmação? 

Qual o sentido da palavra “Confirmação” nesse Sacramento? 

Em sua opinião por que as pessoas pedem o Sacramento da Confirmação? Elas compreendem o 

verdadeiro sentido do Sacramento. 

Você saberia dizer qual é o seu compromisso com Jesus Cristo e sua Igreja depois de crismado? 

O que podemos fazer para divulgar o verdadeiro sentido do Sacramento da Confirmação? 

4. AGITA A GALERA 

É pela presença do Espírito Santo que conseguimos ver os ensinamento de nossa fé e construir 

um mundo no amor, na verdade e na justiça. Se unirmos nossas forçar e trabalharmos em parceria 

com gente de boa vontade, mais rápido encontraremos soluções para os problemas que afligem nossa 

comunidade. 

Sondando... 

Temos vizinhos que não costumam ir à Igreja, mas são gente do bem? 

Que instituições conhecemos e que precisam de nossa ajuda? 

Há trabalho de promoção humana na paróquia que precisa de voluntários? 

Existem programas de alfabetização de adultos, auxílio a crianças com dificuldade escolar, visita 

a doentes ou idosos?  

5. MAIS UM POUQUINHO 

Dialogar: 

Quem não conhece o significado da Crisma pode chama-lo de “Sacramento do Tchau”. Você 

sabe o significado deste “apelido”? Você, teria uma explicação para ele?  
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6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Rezemos juntos o Hino, pedindo os dons do Espírito Santo: 

Leitor 1:  Oh vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, 

Todos:  E enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. 

Leitor 2:  Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom sem par,  

Todos:   A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. 

Leitor 3:  Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, 

Todos:   Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais.  

Leitor 1:  A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,  

Todos:   Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.  

Leitor 2: Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz; 

Todos:   Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. 

Leitor 3:  Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos conhecer.  

Todos:   Que procedeis do seu amor fazei-nos sempre firmes crer. 

(Liturgia das Horas, http://liturgiadashoras.org/pascoa/horas/Pentecostes_Ivesperas.htm) 

7. MÃO NA MASSA 

Compreendendo que ser crismado é assumir a missão de discípulo missionário de Jesus, você 

saberia dizer qual o seu compromisso com Jesus e com sua Igreja? 

O que fará para cumprir esse compromisso concretamente? 
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23º TEMA: O CRISMADO É TESTEMUNHA DE CRISTO 

Objetivo: 

Conscientizar os crismandos que a vivência do sacramento da crisma gera a continuidade da caminhar 

cristã, abre para cada um o horizonte da missão de ser testemunha de Cristo. 

1. QUEBRANDO A CUCA 

“Pelo Sacramento da Confirmação os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, 

enriquecidos de força especial do Espírito Santo, e assim, mais estreitamente obrigados à Fé que, 

como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como por 

obras.”( Lúmen Gentium, nº 11) 

A Iniciação Cristã se completa com a Crisma. É tempo de experimentar a alegria de ser ungido 

pelo Senhor, de ser envolvido pelo seu Espírito. 

A Confirmação é o Sacramento que “confirma, fortalece e dinamiza a graça, a vida nova 

recebida no Batismo”. 

A Confirmação completa a obra iniciada no Batismo, levando à plenitude e maturidade 

espirituais, quem a celebra. Por sua vez, os fiéis marcados com o sinal do Batismo e da Confirmação, 

são inseridos plenamente no Corpo de Cristo pela participação na Eucaristia. O Batismo faz nascer 

para uma nova vida; a Crisma aperfeiçoa esse nascimento e leva ao desenvolvimento e à maturidade; 

a Eucaristia recapitula, alimenta e consuma. 

A graça específica da Crisma consiste em tornar-se soldados de Cristo. A Crisma será, então, a 

investidura do cavaleiro de Cristo (daí o tapinha do bispo no rosto do crismando depois de ungi-lo) (cf. 

teoria de Fausto de Riez); é a capacitação para o testemunho, para a profissão pública da fé (Babanus 

Maurus). 

A Crisma, na perspectiva do mistério pascal sublinha o Pentecostes. O batizado é confirmado 

pela força do Espírito Santo para ser membro responsável na comunidade cristã. É enviado a ser 

testemunha de Cristo no mundo e viver em toda a amplitude sua vocação batismal. Sob o sinal de 

Pentecostes, a Confirmação é o sacramento do crescimento em Cristo. 

A Crisma torna o mistério de Pentecostes visível e pessoal no batizado. Desse modo, o 

crismando entra na história da salvação e dela se torna protagonista, testemunha. 

O protagonista da confirmação, no dia do Crisma, não é nem o confirmado e nem o bispo, 

senão o Pai, que doa o Espírito de Seu Filho Jesus. Por esta razão, as orações deste momento são 

dirigidas ao Pai. 

O Espírito a que nos referimos é o Espírito de Jesus. Receber, portanto, o Espírito Santo é 

receber todo o Espírito do Ressuscitado; receber todo o dinamismo que O movia a ‘Fazer o bem’ ou a 

doar-se por inteiro até as últimas consequências da morte na cruz e a ressurgir do sepulcro. Será Ele (o 

Espírito) quem nos falará de Cristo, nos transformará em Cristo e nos converterá em testemunhas de 

Cristo. 

“Por esse dom do Espírito Santo, os fiéis são configurados mais perfeitamente a Cristo e 

revestidos de força, a fim de darem testemunho de Cristo para a edificação de seu Corpo na fé e na 

caridade” (IGC 2) 

Quem é confirmado dá seu “SIM” personalizado, orientará sua vida segundo os critérios do 

Evangelho e será sua testemunha por palavras e pela vida(cf CatlC 1303/2044). 
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Quem se Confirma é convidado a manifestar um SIM: RESPONSÁVEL, fruto de uma boa 

preparação catequética e da opção por Cristo assumida consciente, livre e consequente; FELIZ, entre 

os frutos do espírito encontram-se o júbilo e a alegria que ninguém pode arrebatar; PÚBLICO, é uma 

opção tomada diante do bispo e de toda a comunidade. Diante de todos,  o crismando diz “não” ao 

pecado e profere seu “sim” a Cristo. Decisão responsável avalizada pelo padrinho que o próprio 

crismando escolheu. 

A fé da Confirmação é: PESSOAL, a Crisma é uma opção por Cristo assumida e manifestada pela 

própria pessoa do crismando; CONSCIENTE, o crismando sabe o que está fazendo, conhece o sentido e 

as exigências do sacramento; LIVRE, quem decide é o próprio crismando, evidentemente superando 

todo tipo de condicionamentos e pressões familiares, sociais e religiosos; RESPONSÁVEL, aceita a 

missão que lhe é confiada. 

O sacramento da Confirmação aparece, pois, como o sacramento da Igreja que inicia o 

candidato na vida no Espírito para ser exercida no âmbito da comunidade e da sociedade. Quanto mais 

o crismando for animado pelo Espírito, maior e mais dinâmica será sua inserção na comunidade 

eclesial e na sociedade. 

O Batismo incorpora ao Corpo de Cristo - a Igreja. A Confirmação, por sua vez, integra 

profundamente na missão da Igreja e impulsiona ao serviço da caridade e ao compromisso com a 

justiça e exige que sejamos sal da terra e fermento de um mundo novo (cf Mt 5,13-14). 

Deixa de ser criança ou um adolescente calado, para ser apóstolo, profeta e testemunha da fé. 

A Confirmação “dá-nos uma forma especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra 

e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e 

para nunca sentir vergonha em relação à Cruz” (ClC 1303/2044) 

Portanto, o sacramento da Confirmação é o sacramento da responsabilidade eclesial. Esta 

realidade da responsabilidade está presente na prece da missa ritual: 

“Protege estes teus filhos nas provas da vida, para que, com a profundidade da fé e o impulso 

da caridade, construam e alegrem a tua Igreja, testemunhem ao mundo a real liberdade dos filhos e 

expressem com a santidade da vida o carisma profético do teu povo sacerdotal”. 

Na Crisma dizemos com consciência: Quero ser Filho de Deus e assumir a minha missão de 

evangelizar. 

A presença mais intensa do Espírito que vem a nós neste sacramento está destinada a nos 

sustentar por toda a vida na qualidade de testemunhas de Cristo e no serviço aos outros.  

Ser crismado é tornar-se um cristão adulto na fé, um cristão que deixa de ser um católico só “de 

boca”, alienado, inseguro, infantil, que só pensa em si, que nada sabe dar! O crismado assume sua fé e 

sabe testemunhar, com palavras e obras, sua adesão a Cristo. 

Ser crismado é tornar-se um membro responsável e atuante em sua comunidade eclesial. Ele 

não é “mais um na Igreja”, um daqueles católicos anônimos ou parasitas que da Igreja só sabem 

receber, mas um leigo que sente, ama, defende e ajuda a Igreja de Jesus Cristo, como sua Igreja. A 

comunidade cristã pode contar com ele, em todas as horas. 

Ser crismado é tornar-se apóstolo, profeta e missionário de Jesus Cristo. Ele é um sujeito que 

entendeu que Cristo, os outros, o mundo precisam dele: que disse “sim” ao chamado de Cristo e à 

missão que ele confiou à sua Igreja. O crismado é alguém que está disposto a denunciar todo o mal e 

injustiça que oprime o homem e a sociedade, a defender os pobres e os pequenos, a anunciar a todos 

o Evangelho e a libertação de Jesus Cristo. 
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O crismado sabe que tudo isso não é “conversa fiada” e que não será nada fácil, muito pelo 

contrário! Sabe que, estar na vida de Cristo, vai lhe custar muita renúncia, muito sacrifício, muita luta. 

Sabe que poderá ser perseguido ou ridicularizado, como todos os verdadeiros cristãos! Mas o 

crismado não desanima, não foge da luta: a força do Espírito Santo está com ele, todos os dias! 

O padrinho, ou madrinha, é um representante da comunidade que, em nome da Igreja, torna-

se um amigo de fé do confirmado, servindo de exemplo e de estímulo para ele perseverar nos 

compromissos da Crisma. 

Vocês também, pelo Sacramento da Confirmação e na força do Espírito, são escolhidos, 

consagrados e enviados para continuar a missão de Jesus Cristo no mundo. Vocês também serão 

missionários de Cristo! 

Trabalhar pela construção do Reino de Deus no mundo, por uma sociedade mais justa e mais 

fraterna, pela “civilização do amor” (Puebla). Fazendo de toda a sua vida uma oferta filial ao Pai por 

meio de sua oração diária, construindo amor, união, fraternidade, justiça nos seus ambientes de vida, 

colaborando ativamente em alguma pastoral. Crismado não se satisfaz em apenas participar da missa, 

quer mais, quer se engajar e fazer alguma coisa a serviço de Deus e do próximo. 

2. CAMINHOS 

A) Palavra do Senhor: 2Cor 2, 14-17 

B) Nosso espaço: Prepare a mesa com toalha vermelha, símbolos do Sacramento da Crisma 

e um recipiente com óleo perfumado. Construir um caminho e à beira colocar pedras. Flores, ramos. 

Na chegada colocar o rosto de Jesus.  Preparar para cada um saco ou mochila contendo pedras e 

também recortar um pé com o nome de cada um. 

C) Nossa vida:  

Mateus 4, 18-25 

Entrando na Galiléia, Jesus quis que sua missão em favor do povo nunca mais parasse. Começa 

então, a convidar pessoalmente aqueles que fariam parte de seu grupo de discípulos. Perto do lago 

convida dois: Pedro e André. Mais adiante, encontra Tiago e João, juntos. Outras vezes a proposta é 

para um só, como o convite a Mateus (Mt 4, 18-25). 

No dia em que Jesus o encontrou e o convidou para fazer parte do grupo, Mateus ofereceu um 

jantar em sua casa para o mestre e seu grupo. Mateus era uma espécie de fiscal, cobrador de 

impostos, gente que não era bem-vista pelas pessoas daquela época. Seus amigos “fiscais” também 

foram e sentaram-se na mesa com Jesus. Quando os fariseus viram aquilo, começaram a dizer que 

Jesus era amigo de pecadores, de gente que não valia nada. Jesus não ligou. Sabia que tinham suas 

falhas e qualidades. O gesto de Mateus, de vender tudo, distribuir aos pobres e seguir Hesus, esse sim 

era digno de ser lembrado (Lc 5, 27-29 e Mc 2, 13-15). 

Mas nem todos aceitavam o convite de Jesus. Um dia Jesus se entusiasmou com um jovem. 

Este parecida interessado: conversava e estava por dentro do assunto. Imaginando que pudesse fazer 

parte do grupo, Jesus convidou-o, porém obteve uma resposta negativa: o jovem não quis desfazer-se 

de sua riqueza (Mt 19, 16-22). 

Seguir Jesus se tornou uma tarefa muito difícil para os discípulos. Quando Judas o traiu e o 

entregou à morte, sentiram medo e abandonaram Jesus no momento em que foi preso. Mas, depois 

da sua ressurreição, Jesus aparece a eles, confirma mais uma vez o chamado e os encoraja a dar 
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continuidade à sua missão. Com a força do Espírito Santo, eles se tornaram testemunhas e 

anunciadores da ressurreição de Cristo: não temerão nem mesmo a morte. 

3. PAPO CABEÇA 

Como Jesus chamou e qual foi a resposta de quem se sentiu chamado? 

Como Jesus chama hoje e como é a resposta das pessoas? 

O seguimento de Jesus é exigente e muitas vezes diante do chamado temos medo, colocamos 

nossas resistências. O jovem rico não teve coragem de seguir Jesus, pois não queria deixar seus bens. 

O que trago comigo que me impede de seguir Jesus Cristo hoje? 

4. AGITA A GALERA 

Após o diálogo acima, espontaneamente cada um tira uma pedra do saco ou mochila e pede 

perdão pelas vezes que não conseguiu realizar o que Jesus pediu. Deixar a pedra sobre o caminho. 

Depois todos cantam o mantra: Banhados em Cristo (https://youtu.be/nUr4jRucEcY) 

“Banhados em Cristo, somos um nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos 

nascidos de novo! Aleluia, aleluia, aleluia!  

Deus gosta de perfume, pois perfumou a natureza nos oferecendo nas flores e nas árvores 

diferentes fragrâncias... Também Jesus foi perfumado no nascer com a mirra e na morte com o 

nardo. Por isso somos convidados a “exalar o bom odor de Cristo” a todos. 

Quando sentimos o bom odor de Cristo? 

O que reflete o bom perfume de Cristo? 

Quando é que detectamos um cristão verdadeiro exalando o cheiro de Cristo? 

Cada catequizando recebe um recorte com o formato de pé e escreve nele o que é necessário 

para exalar “o bom perfume de Cristo” e o coloca no caminho.  

5. MAIS UM POUQUINHO (MAS MUITO IMPORTANTE) 

Na Liturgia, o Sacramento da Crisma é administrado logo após a profissão de fé dentro da 

Celebração Eucarística. São realizados dois gestos que constituem o Ritual da Confirmação: a 

imposição das mãos e a unção com óleo: 

Primeiramente o Bispo impõe as mãos sobre o crismando e faz a invocação do Espírito Santo. 

O segundo gesto sacramental é a Unção com o óleo consagrado, chamado de “óleo do 

crisma”, símbolo da escolha preferencial divina, de força e de alegria. Com esse óleo consagrado, o 

bispo traça uma cruz na fronte do crismando para lembra-lo que ele está associado ao mistério da 

morte de cruz e ressurreição de Cristo. Cada crismando se aproxima e o bispo faz o sinal da cruz na 

sua fronte dizendo:  

 “N..., recebe, por esse sinal, o Espírito Santo, o dom de Deus!” — e o crismando 

responde: 

 “Amém!”  O bispo ainda diz: 

 “A paz esteja contigo!”  O crismando responde: 

 “E contigo também!” 

Catequista, motive os catequizando a dramatizar o ritual alterando as funções de modo que 

todos possam fazer a experiência e se familiarizar com ela. 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

Não é preciso ver o perfume para saber que ele existe e está presente quando sentimos seu 

cheiro. Assim também é o Espírito Santo. Ele existe, atua em nossa vida e não o vemos. É pelo 

https://youtu.be/nUr4jRucEcY
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Sacramento da Confirmação que se produz em nós a graça que nos comunica a ação do Espírito 

Santo.  

Rezemos pedindo a unção do Espírito Santo:  

Senhor, unge: 

Meus olhos, para eu enxergar o meu irmão sofrido; 

Minha boca, para que eu possa proclamar a sua Palavra com alegria; 

Meus ouvidos, para que eu possa ouvir os gritos dos excluídos; 

Minha fronte, para que teus pensamentos encham-se de paz; 

Meu coração, com fraternidade e justiça para todos. Amém! 

7. MÃO NA MASSA 

O que você fará para exalar mais e mais o perfume de Cristo? 

Registre suas ações e medite sobre elas. 
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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”. 
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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 

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 
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correr. Uma barulhada de água. A gente olhava para trás e via tudo indo embora. A escola saiu 
inteira. As casas saíram inteiras”, relembrou. 
 
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 
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alguns povos e de comunidades tradicionais, e distribua sem que os participantes saibam por 
quem irão rezar. 
(Povos: ribeirinhos, povos indígenas, pescadores, quilombolas). 

 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 Páscoa 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. 



 

98 

 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. 

 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 
 
Nesta Quaresma, com a Campanha da 
Fraternidade, tomamos consciência da 
realidade de como são tratados os biomas 
brasileiros para assim promover relações 
fraternas com a vida e cultura dos povos. 

Vamos recordar as horas de sofrimento de 
Jesus. Essas horas se chamam Via Sacra. A cada 
momento do sofrimento e morte de Jesus 
chamamos de Estação. 

Jesus veio ao mundo para trazer vida e paz. É 
Ele quem nos reúne em oração para fazermos 
memória do seu caminho de dor nesta Via 
Sacra. 

TODOS: Em nome do Pai, do Filho ... 

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... 
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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... 
 
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 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_po.html


 

102 

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 

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 
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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. 

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 

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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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. 

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 

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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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 

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: 
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 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, São 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 

heroica, que renunciou à própria vida em favor da vida da filha, na ocasião da gestação e 

do parto. 

 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. 

  



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

 

107 

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 América 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.  
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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". 

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 se pôs 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. 
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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: 

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. 
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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.  

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.  
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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 

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 
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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.   

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) 
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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 

Eu te adoro, Hóstia divina, / Eu te adoro, Hóstia de amor! 

És dos Anjos o suspiro, / E dos homens glória e honor. 

REFRÃO: 

Eu te adoro, Hóstia divina, / Eu te adoro, Hóstia de amor! 

Eu te adoro, Hóstia divina, / Eu te adoro, Hóstia de amor! 

És dos fortes a doçura, / E dos fracos o vigor. 

Eu te adoro, Hóstia divina, / Eu te adoro, Hóstia de amor! 

És na vida alento e força, / E na morte o defensor. 

Eu te adoro, Hóstia divina, / Eu te adoro, Hóstia de amor! 

És na terra fiel amigo, / E do Céu, feliz penhor. 

Eu te adoro, Hóstia divina, / Eu te adoro, Hóstia de amor! 

És meu Deus, excelso e grande, / E dos séculos, o Senhor. 

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 conseqüências, 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:  BÍBLIA 

Objetivos: 

Estimular o conhecimento da proposta do amor de Deus através da aproximação e da leitura da Bíblia. 

Refletir sobre a importância da Bíblia no dia a dia do cristão. 

1. QUEBRANDO A CUCA... 

QUE É A BÍBLIA? 

Os cristãos colocaram os fundamentos de sua fé na revelação de Deus ao antigo Povo hebraico. 

Esta revelação teve a sua plenitude em Jesus Cristo.  

Esta grande experiência hist6rico-religiosa se encontra no Livro da Bíblia. Mas, a Bíblia e mais 

do que um L1vro: e uma coleção de Livros.  

Bíblia é uma palavra grega, é um substantivo plural que quer dizer: Livros. Ela contém 73 livros 

sendo que: 46 livros são do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento.  

PARTES DA BÍBLIA  

a) ANTIGO TESTAMENTO (AT)  

Fala da História do Povo que Deus escolheu para fazer com Ele uma Aliança, antes do 

nascimento de Jesus. É composto por 46 livros.  

O AT mostra como surgiu esse povo, como viveu na escravidão no Egito, como possuiu uma 

terra, como foi governado, quais as relações que teve com os outros povos e nações, como organizou 

as suas leis e como viveu a sua religião. Apresenta seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas 

e esperanças. 

O AT mostra, também, como esse povo se comportou em relação à Aliança com Javé, o seu 

Deus, e qual foi o Projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade, através desse povo.  

Israel foi um povo escolhido, porque foi escolhido para realizar o Projeto de Deus.  

O AT é para os cristãos como um documento de fé para conhecer melhor a Deus e tudo aquilo 

que Ele falou e fez pela humanidade. o AT é um documento antigo - uma Antiga Aliança. 

b) NOVO TESTAMENTO (NT)  

Foi escrito depois da Ressurreição de Jesus.  

Para compreender o NT e necessário saber se Israel foi fiel ou não ao Projeto de Deus e como 

Deus agiu no meio dele. O  NT apresenta a Encarnação de Jesus na terra concreta do povo de Israel. 

Jesus assumiu sua história, suas tradições, sua cultura e sua religião e o compromisso de realizar o 

Projeto do Pai  

O NT apresenta, também, a experiência e a reflexão religiosa de Jesus e dos primeiros cristãos.  

Com a vinda de Jesus realiza-se um Testamento Novo, uma Nova Aliança, um encontro 

definitivo com Deus. Por isso, tudo o que Jesus disse e fez e tudo o que foi proclamado sobre Jesus 

pelos seus apóstolos e discípulos, constitui o documento de nossa fé - o Novo Testamento.  

Estas partes da Bíblia têm o nome de TESTAMENTO (palavra latina: "Testamentum") que 

significa "documento importante", como aquele documento (testamento) que alguns pais fazem para 

os seus filhos.  

O Testamento na Bíblia, relembra a ALIANÇA feita entre Deus e o povo, começada com Moisés 

no Sinai, confirmada e aprofundada ao longo de toda a história deste povo.  
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QUANDO FOI ESCRITA A BÍBLIA?  

A Bíblia não foi escrita de um dia para outro. Alguns fatos foram escritos 100 anos depois que 

as coisas aconteceram, outros 200 anos, e outros até mais de 500 anos. A Bíblia levou 11 séculos 

(1100 anos) para ser escrita.  

É bom lembrar que a Palavra de Deus foi, em primeiro lugar, vivida pelo Povo de Deus. Durante 

muitos anos foi falada e recordada muitas vezes no meio do Povo, em rodas de conversa, no meio das 

famílias, e só depois foi escrita.  

O povo se esforçava para colocar Deus na vida, organizando a vida pessoal e social de acordo 

com a justiça.  

Os livros da Bíblia não foram escritos na ordem em que estão. Por ex: o Gênesis que conta a 

criação, é o 1º livro da Bíblia, mas o 1º livro a ser escrito foi o Livro dos Juízes que apareceu pelo ano 

1000 a.C. quando Salomão era rei. Depois do Exílio surge o Pentateuco (os cinco primeiros livros da 

Bíblia).  

Os livros do NT foram escritos depois da morte de Jesus. O Apocalipse foi o último, pelo ano 

100 depois de Cristo. Para o povo não havia diferença do "dizer" e do "escrever". O importante era 

transmitir aos outros uma nova consciência comunitária, nascida no povo a partir da experiência com 

Deus. Contavam os fatos mais importantes do passado.  

Como nós hoje decoramos a letra dos cânticos, assim eles decoravam e transmitiam as 

histórias as leis, as profecias, os salmos, os provérbios e tantas coisas que, depois, foram escritas na 

Bíblia.  

A maior preocupação do povo era "contar" sua experiência para não esquecer os fatos de sua 

história. A memória mantinha-se viva e, para que ela não se apagasse, registraram por escrito.  

A Bíblia saiu da memória do povo. Nasceu da preocupação de não esquecer o passado. A Bíblia 

começou a ser escrita em torno do ano 1250 a.C., e o ponto final foi colocado 100 anos depois do 

nascimento de Jesus. Quando os livros da Bíblia foram escritos, não eram divididos em capítulos e 

versículos como estão divididos hoje. A divisão em capítulos aconteceu pelo ano 1214, feita pelo inglês 

Estevão Langton, arcebispo de Cantuária, e a divisão em versículos foi feita em 1527, pelo dominicano 

Pagnini.  

A Bíblia foi impressa pela primeira vez, em latim, no ano 1450 depois de Cristo.  

ONDE FOI ESCRITA A BÍBLIA? 

A Bíblia foi escrita em lugares diferentes. A maior parte dela foi escrita na Palestina, onde o 

Povo vivia, por onde Jesus andou e onde nasceu a Igreja.  

Algumas partes do AT foram escritas na Babilônia, onde o povo viveu no cativeiro, 600 anos 

a.C. Outras partes foram escritas no Egito para onde o povo emigrou depois do cativeiro.  

O NT foi escrito na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália, onde havia muitas comunidades, 

fundadas pelo Apóstolo Paulo. Nesses povos havia diferença de costumes, de cultura, de religião, de 

situação econômica, social e política. Tudo isto deixou marcas na Bíblia e teve influência na maneira da 

Bíblia nos apresentar a mensagem de Deus.  

QUEM ESCREVEU A BÍBLIA? 

Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia. Foram diversos autores.  

Deus se serviu de diversos tipos de pessoas para escrever a Bíblia: homens e mulheres, jovens e 

velhos, mães de família, reis, doutores e pastores, operários de várias profissões. Gente instruída que 
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sabia ler e escrever e gente simples que só sabia contar histórias. Gente viajada e gente que nunca 

saiu de casa; sacerdotes e profetas. Gente de todas as classes, todos convertidos e unidos na mesma 

preocupação de construir um povo irmão, onde reinasse a fé, a justiça, a fraternidade, a fidelidade a 

Deus, e onde não houvesse opressor, nem oprimido.  

Eles escreveram por inspiração de Deus. Isto não quer dizer que Deus foi ditando, lá do céu e 

eles foram escrevendo.  

"Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas 

faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e através deles, escrevessem, como verdadeiros 

autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele próprio quisesse" (DV11) - (CIC 106)  

Eles escreveram os acontecimentos do Povo de Deus.  

Mas nem todos os acontecimentos foram escritos; apenas foram escritos os fatos mais 

importantes da grande História do Povo de Deus.  

O modo de falar da Bíblia é o mesmo modo de falar da época em que cada Livro foi escrito. Isto 

é importante conhecer e considerar para que não fiquemos presos aos símbolos e aos sinais que são 

usados na Bíblia.  

"Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu 

tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso naquela época, os modos de sentir e narrar, 

correntes naquela época. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, quando se trata 

de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros" (DV 12,2)  - (CIC 110).  

Às vezes, não é fácil compreender o que está escrito porque a linguagem é diferente da nossa. 

Muitas vezes não entendemos palavras usadas por nossos avós 50 anos atrás. Então, o que dizer das 

palavras que foram escritas há mais de 2.000 anos?  

A fé do antigo povo e dos cristãos reconhece que a Bíblia foi escrita por homens que sentiram a 

inspiração de Deus e colocaram a seu serviço a inteligência e o conhecimento que tinham da vida e da 

história do povo, a sensibilidade humana, sua fantasia e reflexão. Eram homens que receberam a 

inspiração de Deus. "Toda Escritura é divinamente inspirada". (2Tm 3,16-17).  

Por essa razão pode-se dizer que a Bíblia é obra de Deus, e o Livro de Deus, mas é também 

Livro da Fé e da Vida de um Povo.  

A Bíblia é a Palavra de Deus em forma humana (1 T8 2, 13).  

Para os cristãos, a Bíblia é o livro mais importante dentre as milhões de livros já escritos até 

hoje.  

EM QUE LÍNGUA FOI ESCRITA A BÍBLIA 

A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. O hebraico foi sempre a 

língua sagrada. Todo menino israelita devia estudá-la.  

A língua familiar dos hebreus era o aramaico, a língua que falava Abraão. Esta língua foi falada 

por eles até a entrada na Terra de Canaã. Em Canaã a povo teve que aprender o hebraico.  

Quando a Palestina foi invadida pelos gregos, pelo ano 333 a.C., o povo foi obrigado a falar a 

língua grega.  

Traduções - A Bíblia foi traduzida para ser compreendida. Como o hebraico era muito difícil e 

não era a língua falada pelo povo, surgiram as traduções gregas.  

A mais famosa tradução foi a dos "Setenta" feita por, 70 sábios, pelo ano 250 a.C, em 

Alexandria.  

Quando foi feita, foram acrescentados 7 livros que não constavam da Bíblia hebraica.  
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Há uma diferença entre a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos protestantes.  

As protestantes ficaram com a Bíblia hebraica, com 7 livros menos: Tobias, Judite, Baruc, 

Eclesiástico, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus, parte do livro de Daniel e Ester.  

Os católicos seguiram o exemplo dos apóstolos, ficando com a tradução grega dos Setenta.  

Tradução para o Latim: São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, no século IV d.C., e esta 

tradução se chama "Vulgata" ou popular.  

Hoje a Bíblia esta traduzida nas principais línguas de todos os povos e as traduções populares 

crescem dia-a-dia.  

PARA QUÊ FOI ESCRITA A BÍBLIA? 

A Bíblia foi escrita para manter o povo na caminhada. Três coisas animam o povo a caminhar:  

a) contar o passado;  

b) anunciar o futuro;  

c) mostrar o presente.  

a) Contar o passado  

Nos não nos esquecemos do passado da nossa vida.  

Ficamos corajosos quando sentimos que fomos ajudados a vencer na vida. Assim também o 

povo de Deus (o povo da Bíblia), olhando as coisas que Deus tinha feito para ele no passado, se 

animava a caminhar para frente.  

Os livros que falam do passado do povo de Israel chamam-se:  

 Pentateuco: (Lei ou Tora). São assim chamados os cinco primeiros livros da Bíblia: 

Gênesis (Origem da vida e da história do povo no Egito), Êxodo (saída do Egito), Levítico 

(formação de um povo santo e instruções para o culto), Números (a caminho da Terra 

Prometida) e Deuteronômio (segunda lei - projeto de uma nova sociedade).  

 Livros Históricos: Josué - Juízes - Rute - Samuel (1 e 2) - Reis (1 e 2) - Crônicas (1 e 2) - 

Esdras - Neemias - Tobias  - Judite - Ester - Macabeus (1 e 2). São 16 os livros históricos.  

b) Anunciar o futuro  

Ficamos animados quando olhamos para as possibilidades que temos no futuro. Nascem em 

nós a esperança, a força e a coragem.  

Assim o Povo de Deus (o povo da Bíblia) se animava a caminhar para frente, quando eram 

colocadas, pelos profetas, as promessas feitas por Deus para o futuro.  

Os livros que falam do futuro do povo de Israel se chamam Livros Proféticos: Isaías - Jeremias - 

Lamentações - Baruc - Ezequiel - Daniel - Oséias - Joel - Amós - Abdias - Jonas - Miquéias - Naum - 

Habacuc - Sofonias – Ageu - Zacarias - Malaquias. São 18, os livros Proféticos.  

c) Mostrar o presente  

Ficamos felizes quando sentimos que Deus caminha conosco, na nossa vida presente e com 

nossos problemas.  

Assim aconteceu com o Povo da Bíblia quando começou a caminhar com Deus. Olhava não só o 

passado, nem só o futuro, mas também o presente, buscando soluções para seus problemas.  

Tudo isto está escrito nos Livros Sapienciais: Jó - Salmos - Provérbios - Eclesiastes - Cântico dos 

Cânticos - Sabedoria - Eclesiástico. São 7, os livros Sapienciais.  

"Com efeito, tudo o que foi escrito, anteriormente, foi escrito para nossa instrução, a fim de 

que, pela constância e consolação que provêm das Escrituras, possuamos a esperança" (Rm 15,4).  
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"Tendo Deus falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras pelos Profetas, agora falou-nos 

nestes últimos tempos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem igualmente criou o 

mundo" (Hb 1, 1-2).  

Cristo é a luz que ilumina o passado, o presente e o futuro. Fazendo referência a Ele, 

podemos entender a mensagem da Bíblia hoje. 

2. CAMINHOS... 

A) Palavra de Deus: sugestão de texto bíblico a ser utilizado no encontro, Isaías 55, 10-11, 

Deuteronômio 6, 20-25. 

B) Nosso espaço: Colocar no centro, em destaque, a Bíblia, e em torno dela vários dos 

símbolos sugeridos a seguir: vela acesa, jornal recente, pão, lâmpada, água, mapa, álbum de fotos, 

presente, cartaz sugerindo chuva e/ou sol, semente ... Podem ser utilizados apenas os símbolos, ou, 

associados a qualquer outro “caminho” proposto. 

C) Nossa vida: testemunho de vida, ou debate sobre a pergunta: “Qual o efeito da Palavra 

de Deus na minha vida”. 

3. PAPO CABEÇA 

 Você tem o costume de ler a Bíblia?  

 Hoje teremos oportunidade de conhecê-la melhor.  

 Dividir a turma em grupos para que observem e anotem as dúvidas que eles têm sobre a 

Bíblia. 

 Direcionar o encontro a partir das dúvidas do grupo. 

4. AGITA A GALERA 

De acordo com o tamanho do grupo escolher algumas frases em faixas, transformá-las em um 

quebra-cabeça e dar a cada grupo um envelope com o quebra-cabeça. 

Pedir para o grupo montar a frase, discuti-la e apresentá-la a todos os participantes.. 

Sugestões de frases para o quebra-cabeça: 

a) Bíblia, história de um povo vivida e escrita em mutirão. 

b) Bíblia é a história de um povo que encontrou Deus e como Deus conduziu o seu povo. 

c) A Bíblia é uma espécie de Biblioteca. Contém 73 livros diferentes. 

d) A Bíblia está em função da vida. 

e) O fio condutor da Bíblia é a Aliança: pacto de amor entre Deus e seu povo. 

f) A Bíblia é a palavra que nos faz olhar a realidade, escutar o clamor do povo, arder o coração 

para amar a Deus e ao próximo. 

5. MAIS UM POUQUINHO 

Todo cristão é convidado não só a ler, mas a fazer o que o profeta Ezequiel sugere: “Criatura 

humana, que seu estômago e sua barriga se saciem com este rolo escrito que estou lhe dando” (Ez 3, 

3). 

Podemos comparar a Bíblia como uma linda caixa de presente. Esta caixa está envolta com um 

papel colorido, com uma bela fita. Ao abrir a caixa, nos interessa é o que está nela, o presente em si. O 

papel de embrulho e a fita são secundários, em vista da preciosidade do presente. 

Da mesma forma é a Bíblia. A mensagem que nela está contida é o que de mais precioso 

queremos saber e viver. Por isso, a Bíblia não é um livro de epopéias históricas, mas um livro de fé, 
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que traz uma mensagem religiosa. O povo sente-se dentro de um plano de salvação, de um projeto de 

libertação de Deus. 

A Palavra de Deus não está só na Bíblia, palavra escrita. Mas, como diz Santo Agostinho, o 

primeiro livro escrito, por Deus, é a vida. É importante descobrir Deus nos mínimos detalhes da 

natureza, e muito mais é entender que a pessoa humana é a obra mais sublime de Deus. 

Não podemos pensar que a Bíblia nasceu pronta, ou caiu do céu. Ela apresenta todas as 

características do viver de um povo, com suas lutas, tropeços, alegrias, esperanças, desencantos, 

angústias... 

É uma porta aberta, que permite a homens e mulheres se encontrarem com Deus e vice-versa. 

A Bíblia é, ainda, como um espelho, nela reflete o ontem e o hoje. Reconhecemos as situações 

vivenciadas por um povo, que estão ainda presentes hoje. A Bíblia, portanto, é a nossa história. 

A Bíblia também é como uma grande cidade, cheia de ruas estreitas, largas, compridas, que 

partem de um centro, que é o fio condutor. Para se encontrar o endereço certo é preciso orientar-se, 

conhecer melhor o centro para dirigir-se a todos os caminhos. 

O centro e o fio condutor de toda a Bíblia é a aliança. À luz da Aliança, pacto amoroso e fiel de 

Deus com seu povo, e a resposta dada por este povo a seu Deus, pode-se explicar toda a Bíblia. 

Para pesquisa: http://www.bibliacatolica.com.br/ 

6. SENTINELAS DA MANHÃ 

 Organizar uma pequena Celebração da Palavra de Deus 

 Trazer uma bíblia grande, fazer a entrada com ela, colocar em lugar de destaque. 

 Cantar um canto sobre a bíblia e ler um texto bíblico e, em seguida pedir que cada catequizando 

beije a bíblia em sinal de respeito. 

7. MÃO NA MASSA 

Assumir com o grupo o compromisso de lerem um trecho da Bíblia todos os dias.  

http://www.bibliacatolica.com.br/
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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 

Jerusa-lém, 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). 
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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!”.  

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: 
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 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. 

 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 comem. 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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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”. 

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. 

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, 
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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. 

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. 



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

 

127 

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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8º 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 
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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.  

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 
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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).  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

1. Mudança de reinos  
“E agradeçam, com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no Reino da luz 
para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o Reino do seu Filho 
amado...” (Cl 1, 12-14).  
Dois destaques no texto  
- Agradecer ao Pai com alegria: é a mesma ênfase do Salmo 122. Pertencer a Cristo e servir Seu Reino deve ser 
nosso grande motivo de celebração;  
- Fomos libertos para viver em segurança no Reino da luz: Jesus, o Bom Pastor nos garante provisão e ausência 
de necessidades (= prosperidade) (cf. Sl 23; Jo 10, 10).  
 
2. O senhorio de Jesus sobre os bens  
Condições para viver em segurança:  
a) Não basta Tê-Lo como Bom Pastor, mas como SENHOR (cf. Sl 23, 1);  
b) Senhor de tudo: tempo, família, profissão, do corpo... e também sobre os bens materiais (a conversão deve 
chegar no bolso. É no coração e na carteira!).  
 
3. Visão bíblica dos bens  

 Dinheiro é assunto espiritual. Há 2350 citações na Bíblia, sendo 2084 do NT, que cita salvação 218 e fé 
215 vezes*;  

 Das 28 parábolas de Jesus, 16 tratam de bens materiais (dinheiro) *;  

 Deus se importa com o que é importante para você, não com o dinheiro em si, mas com quem o utiliza!  
 
4. “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro (mamom)” (Mt 6, 24c).  

 Jesus não proibiu ganhar, poupar e usar o dinheiro, mas cultuá-lo. Mal é apegar-se a ele;  

 I Tm 6, 10 – culto a mamom, raiz de todos os males;  

 Cl 3, 5 – S. Paulo chama a cobiça de idolatria;  
 

Mamom = deus da fortuna, cultuado pelos filisteus no AT. Ele é o único demônio que Jesus 

revelou o nome (*Bíblia do Peregrino, Ed. Paulus, na citação de Lc 16, 9). 

 

5. Sintomas da influência de mamom  

 Preocupação e ansiedade por causa do dinheiro  

 “Não sei onde foi parar o meu dinheiro (...) Nunca tenho o suficiente” (Insatisfação);  

 Cobiça e compras compulsivas;  

 Medo ou desculpas para não se comprometer-se com o dízimo.  
 
6. Dicas para se livrar de mamom  

 Usar dos bens materiais para expressar fidelidade a Deus e ser achado digno de coisas maiores (cf. Lc 
16, 10-11);  

 Desenvolver o hábito de planejar a construção de nossa torre (previdência + providência) (cf. Lc 14, 28-
30).  

 
7. Conselhos práticos para se chegar à segurança na administração dos bens  
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1. Estabeleça um orçamento  

 Anote as entradas e saídas do mês. Trace uma meta anual dentro de seu plano de vida;  

 Identificar da onde vem e para onde vai o dinheiro;  

 Em 3 meses você já tem um HISTÓRICO importantíssimo;  

 Regra base: dê 10% (dízimo) e poupe 10%, investindo o restante na dependência de Deus.  
 
2. Crie categorias das saídas  

 Áreas específicas onde é utilizado o dinheiro (Dízimos, Ofertas, Supermercado, Panificadora, Refeições, 
Transporte, Mensalidade Escolar, Telefone, Moradia, Vestimenta, Despesas bancárias, Férias, etc.). Facilita a 
administração.  

 

3. Saiba separar o ESSENCIAL do SECUNDÁRIO dialogando em família  

 - O que é essencial para cada mês? O que é secundário?  

 - ESSENCIAL = dízimos, ofertas, supermercado, transporte, telefone, moradia, outros…  

 - SECUNDÁRIO = refeições fora de casa, viagens, academia, presentes…  
 

4. Dê um destino para todas as entradas  

 - Não deixe “sobrar”. Além das necessidades básicas e gastos fixos, o RESTANTE deve ter um destino claro. - 
Estabeleça um limite ao seu padrão de vida, feche o círculo do seu padrão, pra não ser presa fácil do 
consumismo. Tenhas os pés no chão, não queira ser mais do que pode. Isso não significa conformismo, mas 
bom senso.  

 

5. Livre-se das dívidas!  

 Dívida: não faz parte da vontade de Deus para nós (cf. Dt 28, 12; Pv 22, 7; Rm 13, 8).  

 Decida viver com o que Deus já te providenciou e não com o que espera ganhar. Pecado é gastar agora o 
que se pretende receber amanhã. Dívida vicia.  

 Dívida é a capacidade de “fazer de conta” que somos outras pessoas (cf. Pv 12, 9; 13, 7). 
 

6. Seja dizimista  

 Dízimo, do hebraico ma’aser = décima parte dos nossos ganhos, fruto do trabalho (Gn 14, 20).  

 Deus, dono de tudo | Homem, mordomo (= administrador – Gn 2, 15);  

 Devolução (de quem é grato) e não pagamento de mensalidade (Lv 27, 30);  

 É a primícia de nosso salário: primeira parte (Dt 26, 1-2) ofertada no primeiro dia (Nm 28, 26);  

 Frequência: de acordo com o sistema de salário (hoje isso se dá mensalmente);  

 Onde: na sua comunidade, de forma integral, sem fracionar o dízimo                                   (Ml 3, 8-10 e Gl 6, 
6) 

 

8. Utilidade do dízimo  
1. Promove a missão de sua comunidade (I Cor 9, 4-14; Fp 4, 15-18; I Tm 5, 17-18);  
2. Socorre os necessitados (Gl 2, 10; II Cor 8, 1-14; 9, 2s);  
3. Nos cumula tesouros no céu (Mt 6, 20; Lc 6, 34-38);  
4. Nos ensina a temer a Deus (Dt 14, 22-23).  
 

9. As bênçãos do dízimo  
- Nos assemelha a Deus: dar do que custa, não o que sobra (II Sm 24, 24; Jo 3, 16);  
- Nos aproxima de Deus, pois é experiência de fé e não dinheiro (Ml 3, 10; Mt 6, 21);  
- É um investimento seguro para a eternidade (I Tm 6, 18-19);  
- Nos faz mais livres e felizes (At 20, 35);  
- Nos torna obedientes ao Senhor (Lv 27, 30);  
- Testifica a conversão do coração, segundo disse Jesus (Mt 23, 23);  
- Nos faz lembrar que o dinheiro nos foi dado por Deus (Dt 8, 14. 18);  
- É uma forma concreta de louvor e gratidão (Sl 116, 12);  
- Nos livra de sermos chamados ladrões de Deus (Ml 3, 8. 10);  
- Nos dá chances a Deus em nos tornar prósperos (Eclo 11, 17-22);  
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- Mostra que realmente amamos a Deus (Jo 14, 15; II Cor 8, 7-9).  
 
10. Reflexão do NT e oração conclusiva  
“Lembrem disso: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua 
oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com 
alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que tenham sempre tudo o que necessitam e 
ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras (...) E Deus, que dá a semente para 
semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas 
cresçam e dêem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês” (II Cor 9, 6-10).  

 

“Ó SENHOR... Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no 

céu e na terra pertence a Ti; Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade 

vem de Ti; tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte 

qualquer pessoa. Agora. Nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No 

entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, POIS TUDO VEM DE TI, E NÓS SOMENTE 

DEVOLVEMOS o que já era Teu” (I Cro 29, 10-14). 
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ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE PARA O MÓDULO III 

Modalidade: A juízo do pároco, poderá se adotar outro procedimento, mas a sugestão do 

Projeto Alicerce, é que este retiro aconteça em apenas um dia, nos moldes abaixo: 

Serão 3 meditações, 3 momentos de deserto e a Santa Missa: 

 1ª Meditação: Jovem, Quem é Você?: permitir aos crismandos descobrirem a importância de uma 

autêntica auto-estima: saber suas limitações, buscar trabalhá-las, bem como conhecer suas 

qualidades e desenvolvê-las: isto tudo na perspectiva do ser cristão. Momento de Deserto: para se 

olhar, se descobrir e se propor mudanças. 

 2ª Meditação: Ser Santo Hoje!: levar os crismandos a compreenderem que a busca da santidade é 

dever de todos, dando-lhes pistas de como realizarem essa busca. Momento de Deserto: para cada 

um verificar como está sua busca e o que ainda falta realizar. 

 3ª Meditação: Lá em Casa as Vezes é Difícil!: permitir aos crismandos uma reflexão sobre a sua vida 

em família: pontos negativos, falta de amor, crises, mas igualmente, pontos positivos, conquistas e 

presença de amor. Levá-los a despertarem para a necessidade do perdão e da compreensão aos 

irmãos e, especialmente, aos pais.  

 Momento de Deserto: para cada um verificar como está sua vida em família, e o que ainda falta 

realizar. 

 Santa Missa: é importante encerrar esse retiro com a celebração da Santa Missa, que, além de 

coroar este momento, fará a ponte com o tríduo que se aproxima. 

Nesta celebração a equipe paroquial de catequese deverá preparar uma celebração onde cada 

crismando assumirá o compromisso de viver, a partir da Crisma, a proposta de Vida Nova que 

Cristo lhe oferece. 
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