
 

 

Orientações para o encontro de 

#FICA
EMCASA

#UNIDOS
EMORAÇÃO

CATEQUESE EM FAMÍLIA



 

Em tempos onde a orientação é estar distante
das pessoas, a catequese convida todas as

famílias a estarem próximas de DEUS.
 

 A sua participação é essencial no processo de
iniciação a vida cristã de nossos

CATEQUIZANDOS. 

Em comunhão frente a PANDEMIA...



Logo abaixo você vai
encontrar um roteiro com
sugestões para a realização
do encontro de catequese

em 
FAMÍLIA. 

Vamos Orar em familia?



1º passo...

Escolha um dia da semana e
um horário...



(Lc 10, 25 - 37)
(Mc 4, 26 - 34)
(Mt 25, 35 - 40)
(Lc 4, 16 - 19)
(Lc 24, 1 - 12)

Reúna a família e escolha
um texto bíblico.

2º passo...

 leituras biblicas sugeridas pela CF2020:



Utilize a internet para pesquisar um
canto católico apropriado ou cante um

que você já conheça. 

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra de
Deus; Cristo, Palavra de Deus!

 
O homem não vive somente de pão,

mas de toda a palavra da boca de Deus!

3º passo...

Sugestões para canto de aclamação ao evangelho:



Escolha um espaço em sua
casa...

coloque neste espaço cadeiras
em circulo, uma mesinha (pode

ser o centro da sala, uma
cadeira...), sobre a mesa coloque

uma vela, um crucifixo( caso
tenha), uma bíblia, seu santo de

devoção e uma plantinha. 
 

Vamos iniciar o encontro?



 

 

O encontro deve ser feito apenas com as pessoas que moram na
mesma residência. Vamos evitar aglomerações...



Todo encontro deve ser iniciado em nome da 
TRINDADE SANTA: 

PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO

Logo após coloque as
intençoes, faça-se as

preces...



Vinde Espírito Santo, enchei os corações
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do
Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo

será criado e renovareis a face da
terra.Oremos: Ó Deus que instruíste os
corações dos vossos fiéis, com a luz do

Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas segundo o

mesmo Espírito e gozemos da sua
consolação.Por Cristo Senhor Nosso.

Amém

EM SEGUIDA...
REZA-SE OU CANTA-SE

INVOCANDO O ESPÍRITO
SANTO...ESTE QUE DA

SENTINDO A TODA
VIVÊNCIA.

ORAÇÃO: 



Escolhem -se alguém para proclamar
o EVANGELHO escolhido, devendo o

mesmo ser proclamado de pé...

Sentados iniciam-se a reflexão a luz
dos degraus que dispõe a 

LEITURA ORANTE 



             4º - CONTEMPLAÇÃO
                                                         Qual o meu novo olhar

                      (compromisso/atitude)? 

4 DEGRAUS DA LEITURA ORANTE DA BÍBLIA:
 1º - LEITURA

 O que o texto diz?
2º - MEDITAÇÃO

             O que Deus está me falando através do texto?
3º - ORAÇÃO
                       O que o texto me faz dizer a Deus?



Essa casa será abençoada, porquê
o senhor vai derramar o seu amor. 

 
Refrão: Derrama senhor, derrama
senhor, derrama sobre nós o teu

amor( bis)

Sugestão para  canto final



Rezemos com o papa Francisco
pediando a intercessão da

Virgem Maria contra o
coronavírus...

ORAÇÃO FINAL: 
 

PAI NOSSO...



Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e
esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste

associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, Salvação do povo
romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como
em Caná da Galiléia, que a alegria e a celebração possam retornar após este
momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos
com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si
nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da

Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio,
Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na

provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada.

ORAÇÃO



A pastoral catequética  deseja a todas as familias um bom
encontro.  

 
Estaremos em comunhão através da oração. 

 
Uniremos nossas preces...

 
Cada um em sua casa fazendo o extraordinário, rezando por toda

a humanidade.
 


