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Deus
nos ama!

Objetivo: Conhecer as famílias do grupo de catequese; 

integrar a família na catequese e na comunidade

Acolhida

(O catequista recebe todos, com alegria. Apresenta-
se e pede que todos se apresentem, digam seus 
nomes, onde moram, quem são seus lhos...)

ORAÇÃO INICIAL 

Pai de bondade, nossa fé, aqui, nos reuniu. Somos 
teus lhos e formamos uma só família. Queremos 
pedir tua bênção para o início desta caminhada na  
catequese. Estamos juntos para conhecer, amar e 
viver tua Palavra. Que sejamos iluminados por tua 
presença, que traz alegria. Amém! 

RECORDAÇÃO DA VIDA

Queremos caminhar juntos, vivenciando este tempo 
de catequese com seus lhos. O que esperamos da 
catequese? Quais nossas preocupações? (deixar 
um tempo para uma conversa)

O que o texto está dizendo 

Canto: “Tua Palavra é lâmpada para meus pés, 
Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o 
meu caminho”(2x).

Ler: Jo 15, 9-11.

Para entender melhor

Jesus quer pessoas livres, que escolham como 
amigo. Ele dá a vida pelos amigos. Quem segue 
Jesus deve testemunhar o amor de Deus, que dá 
vida para todos. A catequese é um caminho de 
amizade e de amor a Deus.

Minha oraÇÃo a Deus 
(Cada pessoa pode dizer a palavra ou frase do texto 
bíblico que mais lhe chamou a atenção. E, a partir 

daí, formular sua oração. Depois, reza-se a seguinte 
oração)

Deus, nosso Pai, nós te louvamos por todas as 
coisas que criastes no mundo, e também pela 
alegria que dás a todos através do vosso amor. O 
teu mandamento maior é o amor. Ensinai-nos a 
amar especialmente nossa família. Amém!

Olhar a vida como Deus olha

O mandamento que Deus nos deu, na verdade, 
constitue-se na grande manifestação do seu amor, 
pois os mandamentos de Deus nos possibilitam a 
descoberta dos valores que podem fazer o homem 
verdadeiramente feliz.

O que a Palavra de 

Deus me leva a fazer?

O cumprimento dos mandamentos tem dois 
signicados. O primeiro é a correspondência ao 
amor de Deus, que nos amou primeiro; o segundo 
é trilhar os caminhos para a verdadeira felicidade, 
pois o amor faz com que permaneçamos unidos a 
Deus, que é a única fonte da verdadeira alegria. 
Alegria de estar em comunhão com .Aquele que 
nos ama.

Para a família: Reler o texto com a família. Comentar a 
expressão: “Assim como meu Pai me amou, eu também 
amei vocês: permaneçam no meu amor”.

BÊnCÃO Final

O Senhor nos abençoe, proteja e conduza pelos 
caminhos de sua Palavra, que é fonte de vida. 
Amém. Em nome do Pai + do Filho + do Espírito 
Santo. Amém.
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Precisamos contar com a família para que a catequese 
cumpra sua missão de fazer seguidores de Jesus. É 
preciso conhecer Jesus, para ser capaz de responder à 
pergunta: “Quem é Jesus para mim?”. A resposta deve 
estar em sintonia com a Igreja, que recebeu a missão de 
anunciar Jesus ao mundo. Para isso, alguns 
compromissos devem ser assumidos como sinal de 
amizade com Deus e conança na Igreja.
Família: “Não se pode imaginar uma catequese com 
jovens, adolescentes e crianças sem um trabalho 
especíco com os pais. A catequese familiar é, de certo 
modo, insubstituível, antes de tudo, pelo ambiente 
positivo e acolhedor...”(Diretório Nacional de 

É importante saber:

A família e a catequese
Catequese, n. 184). A família tem a missão de ser a 
primeira catequista de seus lhos, através do 
testemunho, do amor e do comprometimento.
Comunidade: Na comunidade de fé é que vivenciamos 
os ensinamentos de nossa fé cristã, participando das 
celebrações, grupos de orações, encontros na 
catequese. 
Jesus Cristo: É o centro de toda catequese. É através 
Dele que nos inspiramos nos seus ensinamentos e os 
transmitimos aos nossos lhos.Introduzir a criança na 
vida de oração da Igreja: A família pode ajudar muito 
nesta missão, incentivando e participando da vida 
comunitária.

CONTE UMA AV
ENTURA QUE 

VOCÊ PASSOU 
EM FAMÍLIA!


