
CATEQUESE EM FAMÍLIA 

“Jesus, luz do nosso viver”. 

.Ambientação: Colocar a Bíblia em destaque, ambiente com pouca luz. 

>Animador (a): Somos filhos e filha de Deus, chamados a colaborar, a viver o amor, a bondade e o 
perdão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. (Fazer o sinal da cruz com 
devoção e devagar).  Cantemos! 

.Canto: A nós descei Divina Luz! A nós descei Divina Luz! Em nossas almas acendei, o amor, 
o amor de Jesus! 

>Neste momento alguém acende a luz do ambiente ou abre as janelas e cortinas. 

1) RECORDAÇÃO DA VIDA: Leitor 1: Pensemos nos acontecimentos da semana. Temos Boa 
Notícia? Quais são elas? (Ouvir os presentes, incentivar a falarem boas notícias) 

-O que cada um tem feito pra colaborar com Deus? (Ouvir os presentes) 

2)MOMENTO DE PERDÃO: 

>Animador(a): Peçamos perdão a Deus! Nossa resposta será: Perdão Senhor! 

.Criança: Pelas vezes que não compartilhei os meus brinquedos com o meu irmão e irmã.  

.Todos: Perdão Senhor! 

.Adolescente: Pelas vezes que fui indiferente às necessidades dos meus familiares. 

.Jovem: Pelas vezes que me deixei levar pela preguiça e comodismo na construção de um mundo 
comprometido com a vida. 

.Adulto: Pelas vezes que não soube perdoar os meus irmãos e irmãs. 

3)LIGADOS NA PALAVRA: João 9, 1-41 

>Animador(a): Ouviremos com atenção o relato do encontro de Jesus com o cego de nascença. 
Cantemos para aclamar a Palavra de Deus. 

.Canto: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar, ela é luz e verdade, precisamos 
acreditar. 

>Leitor 2: Proclamar a Palavra de Deus: Jo 9, 1-41 

*Partilha: (Leitura Orante) 

a)O que o texto fala? (Alguém começa a recontar o texto, outros deem continuidade). 

b)O que o texto fala para nós hoje? (Que mensagem eu tiro para a minha vida) 

c)ORAÇÃO: Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. O que você vai dizer a Jesus a partir do 
que conversamos? 

d)COMPROMISSO: (Atitudes): Qual o compromisso farei com Jesus, agora que “vejo” que como 
Ele devo viver o amor, a bondade e o perdão? 

4)ATIVIDADE: (Desenho) 

-Material: Folha para desenhar, caneta ou lápis.  



>Animador(a): (Distribuir um papel, caneta ou lápis pra cada um). Fechemos os olhos, vamos 
experimentar um pouco o que é não ver as coisas. Ainda de olhos fechados vamos desenhar: Uma 
casa (coloque nela porta e janela), uma árvore, um jardim, uma pessoa, um sol, nuvens. Escreva: 
“Sem a luz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo tudo fica fora do lugar”. Abra os olhos! Veja como 
ficou seu desenho. Mostre para o seu vizinho. 

-Como foi desenhar de olhos fechados? 

-E a frase que foi escrita o que fala para nós? 

5)GESTO CELEBRATIVO: Acender uma vela/Convidar a todos a ficarem de pé num gesto de 
prontidão e vigilância para ser luz no mundo. 

>Animador(a): (Segurando a vela). Dentro de nós existe uma luz que nos mostra por onde 
deveremos andar. Essa luz é a chama de Deus! Quando ela está apagada não fazemos coisas 
boas. Mas, quando ela está acesa, fazemos muitas coisas boas. Jesus quer ser essa luz acesa em 
nós, para que sejamos bons e comprometidos com a vida em todo o nosso planeta. Cantemos! 

.Canto: Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz! (bis) 

>Façamos nossas preces! Rezemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso. 

>Animador(a): Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

 

 

 


