Diocese de Macapá
Pastoral Catequética

Catequese em Casa
1° encontro

Jesus é nosso amigo
Nós precisamos de amigos.
Quem tem amigos de verdade se
sente mais seguro na vida, Amigo
é aquele que nos conhece, nos
acolhe e nos ajuda. E aquele que
está conosco nas horas alegres e
nas horas difíceis. Jesus é nosso
melhor amigo. Nele podemos
confiar. Ele nunca nos abandona
e caminha conosco. Está sempre
ao nosso lado Jesus disse:
"Eu chamo a vocês de amigos
porque lhes fale tudo o que ouvi
do meu Pai Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi
a vocês". (Jo 15,14-15).

1 - Momento
de acolhida e oração
o
o Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz, lembrando
que Deus Pai é Pai, Filho e Espírito e nos ama como filhos e filhas.
2 – Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra
o Leitura do texto bíblico: Mateus 19,13-15
3 – Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade
o
o O que a Palavra de Deus no Evangelho de hoje, diz para mim?
o Por que Jesus ama, acolhe e abençoa as crianças?
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Canto: Procure a música no youtube, spotify, etc... a música do Pe. Zezinho
- Amar como Jesus Amou e cante em família e depois diga uns aos outros:
“Eu amo você como Jesus me amou”
4 – Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra
o
o A partir do que conversamos sobre Jesus e olhando os quadros, as
imagens, as figuras de Jesus que tem em sua casa ou olhando na
internet no celular, computador, escreva, em forma de oração, o que
você quer dizer para Jesus.

o Com a sua família repetir juntos estas frases:
• Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
• Jesus ama e acolhe as crianças.
• Jesus convida todos para se tomarem como as crianças.
• Jesus é amigo das crianças
• Jesus é amigo dos pobres e dos doentes
o Rezar o Salmo 23 – O Senhor e meu pastor e nada me falta.
5 – Compromisso
o
o O que vamos fazer nesta semana para conhecer mais Jesus e ser
amigo dele?
o Escreva uma cartinha para seus parentes ou familiares que moram
em outra casa contando que Jesus é amigo das crianças e de todos os
que se fazem criança e que Jesus é amigo deles e estará sempre com
eles.

