
CATEQUESE EM FAMÍLIA 

“As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou” 

.Ambientação: Bíblia, um vaso de planta, um crucifixo. 

>Animador(a): Iniciemos nosso encontro nos colocando na presença do Senhor. Com 
devoção façamos o sinal da cruz. 

.Graça a ser pedida: Senhor, que eu me afeiçoe cada vez mais a Sua pessoa e à Sua 
proposta. 

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

1)BATE PAPO: 

>Animador(a): São pelas atitudes que conhecemos as pessoas ou como dizem os 
nossos avós: “Se espalharmos vento, colheremos tempestade” ou “Amor com amor se 
paga.” 

-Pensemos como nos relacionamos com as pessoas da família, somos pacientes, 
perdoamos, pedimos desculpas? 

.Canto: Perdoai-nos ó Pai, as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. 
(bis) 

2)LIGADOS NA PALAVRA: João 5, 31-36 

>Comentarista: Eu sou a Luz, eu sou a Vida, disse Jesus. Acreditemos na sua palavra, e 
deixemos que ela toque o nosso verdadeiro ser e querer. Cantemos para acolher a 
Palavra de Deus! 

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

.Leitor 1: Proclamar a Palavra: João 5, 31-36 

.PARTILHA: 

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

b)O que o texto fala para nós hoje? (Que mensagem levarei pra minha vida) 

c)ORAÇÃO: É hora de falar com Deus. Façamos silêncio. Fechemos os olhos. Deus está 
aqui no meio de nós. Fale com Ele, agradeça, faça um pedido. 

d)COMPROMISSO: Ler a Palavra de Deus nos faz comprometer. Qual o compromisso 
você fará com Jesus? 

3)ATIVIDADE: Adivinhar a mímica 

>Comentarista: Dividiremos em dois grupos. Já conhecemos muitas atitudes de Jesus. 
Sabemos que por onde Ele passa vidas são transformadas, destravadas, libertadas. Cada 
grupo irá imitar uma passagem da vida de Jesus e o outro grupo tentará descobrir. O 
dirigente escreve a mímica num papel e dar para o grupo realizá-la. 



.Passagens da vida de Jesus: 

-Jesus chama Pedro e André para serem seus discípulos. 

-Jesus cura um cego. 

-Jesus cura o paralítico. 

-Jesus perdoa a mulher pecadora. 

-Jesus e a Samaritana no poço. 

-Jesus reúne com os discípulos e institui a Eucaristia. 

4)GESTO C ELEBRATIVO: Todos de pé e convidar a olhar para Cruz de Jesus. 

>Animador(a): O grande testemunho de Jesus foi a sua máxima expressão de amor. 
Doou a sua vida para nos salvar. Olhemos com devoção para a cruz de Jesus. 
Agradeçamos a Jesus por doar a vida em resgate de muitos. Somos salvos pela cruz de 
Jesus.  

-Com confiança façamos as nossas preces e depois rezemos como Jesus nos ensinou: 
Pai nosso. Saudemos também a mãe de Jesus: Ave-Maria. 

5)BENÇÃO FINAL: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso: Pai, Filho, Espírito Santo. 
Amém. 

.Canto Final: Amar como Jesus amou (Pe. Zezinho) 

 

   


