
CATEQUESE EM FAMÍLIA 

“Pode ir, teu filho vive”. 

.Ambientação: Bíblia sobre a mesa, fotos da família reunida em momentos diferentes (aniversário, 
casamentos, passeios e outros), um vaso de planta, uma jarra ou uma bacia com água. 

>Animador(a): Convidar pra se colocarem na presença do Senhor. Com devoção fazer o sinal da cruz. 
Cantar um Mantra ou um Refrão de uma música. 

-Canto: Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há! Mas eu bem sei, que o 
meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vive está.  

> Peçamos a graça: Senhor, que minha vida seja iluminada e possa pelo meu testemunho iluminar a vida de 
outras pessoas. 

1)BATE PAPO: Comentarista: Recordar  através das fotos os momentos vividos. Contar um fato em que se 
percebeu a presença de Deus. 

-Canto: Eu te louvarei Senhor de todo o meu coração! (bis) / Pois os que te louvam, brilham como sol, como 
sol no amanhecer! (bis) 

2)LIGADOS NA PALAVRA: João 4, 43-54 

>Leitor 1: A vida é um presente de Deus. Presente maravilhoso e frágil. No texto bíblico que vamos rezar 
relata que eram 13 horas em Caná da Galileia, quando aquele homem importante de Cafarnaum escutou 
cheio de alegria aquelas palavras benditas de Jesus: “Teu filho vive”! 

-Canto: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. (bis) 

-Proclamar a Palavra : Jo 4, 43-54 

-PARTILHA: (Leitura Orante) / (Motivar todos a participarem) 

a)O que o texto fala? (Recontar o texto) 

b)O que o texto fala para nós hoje? (Tirar uma mensagem para a vida) 

c)ORAÇÃO: Momento de falar com Deus. Feche seus olhos pra não se distrair. Agradeça a Deus por sua 
vida. Peça a Deus para guardar a sua vida e a vida de todas as pessoas do mundo inteiro. “Senhor, livrai-nos 
do mal, dai-nos saúde”! 

d)COMPROMISSO: Qual o compromisso você fará com o Senhor a partir do que conversamos? O que você 
fará para cuidar da sua vida e da vida do planeta? 

3)ATIVIDADE: Animador(a): Escreva um salmo ou uma poesia louvando a Deus por sua vida e a vida em 
todo o planeta. (Na oração final será rezado). 

4)GESTO CELEBRATIVO: De pé louvemos a Deus pelo dom da vida. 

>Comentarista: Olhemos para água, dom de Deus, fonte de vida, que nos recorda o  Batismo, sinal da nossa 
entrada como membro na família de Deus. Assim como a água é preciosa, nossa vida é preciosa também, 
cuidemos dela ficando em casa até que passe esse tempo de quarentena. 

>Rezemos o Salmo ou recitemos a poesia feita. Como filhos e filhas de Deus, rezemos como Jesus nos 
ensinou: Pai nosso. 

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

-Canto Final: Nossa vida será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama ó Senhor, 
derrama ó Senhor. Derrama sobre nós o seu amor. (bis) 

 


