Diocese de Macapá
Pastoral Catequética

Catequese em Casa
2° encontro

BREVE ESTRUTURA DO ENCONTRO FAMILIAR AO REDOR DA MESA

E é algo bem interessante porque
fomos convidados pela Igreja a
fazer a experiência vivencial dos
encontros da IVC nas famílias, e
esse tempo nos proporciona a
essa rica experiência de fé com os
mais próximos. Nossa família!

1. Acolhida e motivação – no local apropriado em que a familiar achar
conveniente, sala...
2.

Sinal da cruz

3.

Oração inicial (espontânea)

4.

Acender a vela, por um membro da família

5.

Aclamar o texto cantando um refrão: É como a chuva que lava

6.

Ler: Eclesiástico 3, 1-18

7.

Leitura por um membro da família

8.

Leitura por um segundo membro da família

9.

Leitura pelos pais

10. Beijar a Bíblia (todos os presentes poderão tocar na Bíblia)
11. Voltar ao texto
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12. Cada membro da família se tiver sua bíblia localiza novamente o texto;
13. Fazer a reconstrução do texto (ver perguntas sugeridas: do que fala o
texto, quais personagens, qual a frase que mais me tocou, procurar se ver no
texto, silenciar... deixar a palavra agir)
14. Pedir para que os membros da família sublinhar a palavra ou frase que
mais lhe chamou a atenção
15. Partilhar as frases
16. O Catequizando, ou alguém da família faz a explicação do texto com a
interação dos de todos
17. Cantar juntos a Oração da Família
18. Propõe a atividade: que cada membro da família possa falar a
importância das MAES na Humanidade, em sua vida e pode usar uma música,
Cds, e etc; Para aprimorar cada vez mais o encontro com que o encontro seja
prazeroso.
19. Para a oração final realizá-la ao redor da Palavra e de maneira
espontânea cada um faz uma prece ou um agradecimento a Deus.
20. Conclui-se com 1 Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...

