Estágio 1 – A Palavra de Deus

Tema.: Quero te Conhecer
 Preparação - Receber os adolescentes , neste primeiro encontro, com uma colhida
calorosa e sincera, através de abraço, do sorriso, do canto. Preparar uma bela mesa de
café da manha ou lanche especial para que todos possam se confraternizar. Preparar as
flores de jornal, toalha e bacia com água.
 Oração Inicial.: Fazer uma flor com o jornal de cerca de 15 cm de diâmetro com um
coração de cartolina vermelha como miolo, e nele escrito “ Abra-se ao Amor de Deus”
ou outra mensagem de acolhida. Dobrar as pétalas de modo a cobrir a mensagem, e
entregar uma para cada perseverante.
O catequista fala que Deus tem uma mensagem escondida para cada um deles e peça
que a leiam com atenção. Ao som de um fundo musical apropriado, cada criança vai
até a bacia com águae coloca a flor dobrada que vai se abrindo revelando a mensagem
do miolo. Eles colocam a flor na toalha aberta para secar e voltam para o seu lugar e
depois levam embora.
Ao final, o catequista pede a todos que digam em voz alta a mensagem revelada e
conclui falando sobre o amor de Deus por nós e como nós devemos responder a este
amor estando sempre junto do nosso Pai. Lerp trecho de Jô. 3,16. Terminar rezando
juntos o Pai Nosso e, cantando uma música de acordo com o tema.
 Perguntar ao perseverantes suas expectativas, sugestões, e explicar como o grupo de
perseverança se organiza
Fazer a corrente dos nomes. Em circulo ( ou divididos de 2 em 2 ou de 3 em 3 se
foram muitos participantes ), o primeiro começa falando o seu nome, o segundo repete
o nome do colega e acrescenta o seu e assim sucessivamente. Isso ajudará a memorizar
o nome de todos...
 Oração final.: Oração de ação de graças pelo dom da Eucaristia e por nossa
perseverança a este tão precioso dom de Deus.
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Tema. Vamos Celebrar!
 Preparação.: Confeccionar um dado de tamanho grande e levar giz para desenhar o
caminho do Ano Litúrgico .
 Oração Inicial.: Cada criança deverá fazer um agradecimento a Jesus sobre um fato
muito importante em sua vida. Ao final, todos juntos rezam um Pai Nosso.
 Atividades.: Desenhar com um giz no chão o jogo do caminho Litúrgico (colocar os
tempos e festas mais importantes na ordem: começando no Advento e terminando com
a Solenidade de Cristo Rei. Jogar com um dado (que pode ser feito em tamanho
grande com cartolina). De acordo com o número de participantes, duplas ou trios
podem estar juntos na mesma casa como se fossem um só jogador. São feitas
perguntas relativas ao tempo do Ano Litúrgico em que a dupla ou trio se localiza: se
acertar permanece onde está e segue adiante na próxima rodada, se errar volta uma ou
duas casas. Ganha quem chegar primeiro à festa do Cristo Rei. Este final pode
culminar com os vencedores coroando solenemente um imagem de Jesus ou som de
um canto apropriado.
Se o grupo for grande e houver espaço, podem ser desenhados dois ou três
caminhos no chão. Ou ainda, adaptar o jogo para uma fola de papel e jogar em forma
de tabuleiro.
Ao final, explicar que nos encontros no tempo da quaresma e perguntar quais
devem ser as nossas atitudes durante este período.
 Oração Final.: Meditar no SL110, 1-10.
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Tema. Queremos viver a Palavra .
 Preparação.: Fundamentação : Catecismo da igreja católico 212-233. Providenciar
cópias do texto “A Bíblia” , ( esta no anexo no fim dos textos) e material para a
confecção de marca páginas.
 Oração Inicial.:Leitura do texto “Biblia”
Atividades.: Depois de relembrar alguns aspectos básicos mais importantes
sobre a Bíblia tais como: o que significa este nome, suas divisões os livros
existentes... Pedir aos catequizando confeccionem marcadores de paginas com
desenhos e belos versículos bíblicos para serem distribuídos aos fieis no domingo
seguinte ao final da missa.
 Oração Final.: Escolher um salmo que será rezado no próximo encontro em
homenagem ao dia das mães.
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Anexo.:
A Bíblia
(encontro 3)
Há muitos anões, existiu um homem muito rico que no dia do seu aniversario
convocou a criadagem à sua sala para receberem presente.
Colocou-os à sua frente na seguinte ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheira,
arrumadeira e o pequeno mensageiro.
Em seguida dirigindo-se a eles, explicou o motivo de haver chamados até ali e,
por fim, fez-lhe uma pergunta, esperando de cada um sua própria resposta. Esta
foi a pergunta feita.
- O que prefere receber agora: uma Bíblia ou este valor em dinheiro?
- Eu até gostaria de receber a Bíblia – respondeu primeiramente o cocheiro –
mas como não sei ler, o dinheiro me será bastante útil.
Era a vez do jardineiro, que escolhendo bem as palavras, falou:
- Minha esposa esta adoentada e, por esta razão, tenho necessidade do
dinheiro. Em outra circunstancia, escolheria sem dúvida a Bíblia.
Como aconteceu com o primeiro ele permaneceu na sala após receber o valor
das mãos do patrão.
Depois, foi a vez da cozinheira, que teve mais tempo para elaborar sua
resposta:
-Eu sei ler, mas não tenho tempo nem para folhear uma revista. Portanto, aceito
o dinheiro para comprar um vestido novo.
- Eu já possuo a Bíblia e não preciso de outra. Assim, prefiro o dinheiro. –
informou a arrumadeira, em poucas palavras.
Finalmente chegou a vez do menino de recados. Sabendo-o bastante
necessitado, o patrão adiantou-se em dizer-lhe:
- Certamente, você vai preferir o dinheiro para comprar um sapato novo, não é
rapaz?
- Muito obrigada pela sugestão. Eu estou mesmo precisando de um calçado
novo, mas vou preferir a Bíblia. Minha mãe me ensinou que a Palavra de Deus
vale mais do que ouro. – disse o pequeno mensageiro.
Ao receber o bonito volume, o menino feliz o abriu e,nisto caiu aos seus pés um
moeda de ouro. Virando outras paginas, foi deparando-se com notas de outros
valores. Vendo isto, os outros criados perceberam o seu erro e, envergonhados,
deixaram o recinto.
A sós com o menino, disse-lhe o patrão comovido:
- Que Deus te abençoe, meu filho, e também a sua mãe que tão bem te ensinou a
valorizar a Palavra de Deus.
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