
CATEQUESE EM FAMÍLIA 

“Vou bendizer a Javé o tempo todo.” 

.Ambientação: Bíblia, vaso de planta, crucifixo sobre a mesa. 

>Animador(a): Iniciemos o nosso encontro com o Senhor. Com devoção façamos o sinal 
da cruz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

.Graça a ser pedida: O Senhor é o meu auxílio e proteção. 

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

1)BATE PAPO: Animador(a): Em todo tempo louvemos ao Senhor, porque Ele é bom e 
está sempre perto quando gritamos. É feliz quem Nele se abriga. Nada lhe falta. 

-O que vamos louvar a Deus hoje? (Incentivar cada um a dizer o seu louvor). 

.Canto: Podes reinar Senhor Jesus, o seu poder teu povo sentirá, que bom Senhor saber 
que estás presente aqui, reina Senhor neste lugar. 

2)LIGADOS NA PALAVRA: Salmo 34 (33) 1-10 

.Comentarista: O nosso louvor a Deus deve estar sempre em nossa boca, pois os teus 
anjos Ele coloca ao redor dos que o temem. Rezemos o Salmo! 

.Leitor 1: Rezar o Salmo 34 (33) 1-10 

.Vamos saborear a Palavra do Senhor. Cada um é convidado a ler novamente o versículo 
que mais gostou. (Sem comentar, é só para saborear) 

.ORAÇÃO: Fiquemos em silêncio. Como você está se sentindo agora? Está alegre, feliz, 
confiante? Converse com o Senhor. Agradeça, fale dos seus sentimentos. (Silêncio) 

.COMPROMISSO: O Senhor desperta em nós muita alegria. Qual resposta você irá dar a 
Ele? 

3)ATIVIDADE: Materiais: lápis de cor e folha de chamex. 

 Animador(a): É bom saber que o Senhor é nosso auxílio! Vamos cantar e desenhar a 
Música “Aquarela” do cantor Toquinho (Uma folha qualquer eu desenho um sol 
amarelo...). 

4)GESTO CELEBRATIVO: De pé confiantes olhemos pra o Sagrado Coração de Jesus. 

>Comentarista: O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nada devemos temer, pois Ele 
está conosco. Miremos o nosso olhar na cruz de nosso Senhor.  

-Confiantes façamos as nossas preces. Rezemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso. 
Peçamos o auxílio de sua Mãe Santíssima, saudando-a com uma Ave-Maria. 

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



.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.  

 

 

 


