CATEQUESE EM FAMÍLIA
“O Filho também dá a vida a quem ele quer”
.Ambientação: Bíblia, um vaso de planta, imagem ou quadro da Sagrada Família.
>Animador(a): Deus é amor e está cuidando de nós. Coloquemos na presença do Senhor e
com devoção façamos o sinal da cruz: em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
.Graça a ser pedida: Que o amor da Santíssima Trindade me plenifique e faça crescer
como discípulo e discípula de Jesus.
.Canto: A nós descei Divina Luz, a nós descei Divina Luz. Em nossas almas acendei o
amor, o amor de Jesus.
1)BATE PAPO:
.Comentarista: A Santíssima Trindade é uma comunidade de amor: Pai, Filho e Espírito
Santo. Vamos iniciar nossa conversa refletindo a vida da nossa comunidade familiar. O que
a família faz junto que te deixa muito feliz? Conte um fato surpreendente que aconteceu com
um membro da família. O que a família faz junto pra viver a solidariedade? Sou uma benção
pra minha família?
-Pensemos também na comunidade paroquial, que por hora está com suas atividades
interrompidas. Como nossa família tem servido ao Senhor? Faço parte daqueles que
agregam ou dos que murmuram? Sou uma benção para a comunidade paroquial?
-Lembremos que o “amor” é a presença de Deus no meio de nós. Cantemos!
.Canto: Onde existe amor, fraterno amor. Onde existe amor, Deus aí está.
2)LIGADOS NA PALAVRA: João 5, 17-24
>Animador(a): Hoje, Jesus nos fala com carinho do Pai e diz: “Quem ouve as minhas
palavras e acredita Naquele que me enviou tem a vida eterna.” Cantemos para acolher a
Palavra de Deus!
.Canto: É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa
por mim sem deixar um sinal.
>Leitor 1: Proclamar a Palavra: Jo 5, 17-24
-PARTILHA : (Leitura Orante)
a)O que o texto fala? (Recontar o texto com a participação dos presentes)
b)O que o texto fala para nós hoje? (A mensagem que retiro do texto)
c)ORAÇÃO: Vamos falar com Deus. Ele está no meio de nós. Peça perdão, agradeça, faça
um pedido. Deus quer te ouvir. (Silêncio)
d)COMPROMISSO: Qual o compromisso que farei com Jesus a partir do que conversamos?
(Silêncio)
.Canto: Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive temor não há.

3)ATIVIDADE: Bingo da Amizade
.Materiais: lápis ou caneta, dois brindes, folhas de chamex cortadas ao meio. Dobrá-la de
maneira que tenha 6 ou 9 quadrados para que se escreva o próprio nome e dos demais
membros da família. Se a família for pequena, acrescente os nomes dos avós.
>Animador(a): Convite o grupo a escrever o próprio nome e os nomes de cada membro da
família em cada quadrado. Escrever em papéis pequenos os nomes que serão sorteados.
Marcar na cartela os nomes contemplados. Ganha quem preencher toda a cartela. Depois
do primeiro ganhador, pode-se continuar até o segundo ganhador.
4)GESTO CELEBRATIVO: Olhar pra Sagrada Família
>Comentarista: Nosso destino é a Vida Eterna, podemos experimentá-la nesse mundo
quando vivemos o amor que é o cumprimento de todas as leis. A Sagrada Família é um
grande sinal do amor de Deus por nós. Deus escolheu uma família para que seu Filho
nascesse. A família é o laboratório do amor.
-Olhemos pra Sagrada Família e peçamos a ela que proteja nossa família e as famílias do
mundo inteiro.
-Com confiança façamos nossas preces e rezemos a Nossa Senhora e a Deus Pai.
5)BENÇÃO FINAL: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém!
.Canto: Nossa família será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó
Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama sobre nós o seu amor. (bis)

