VIVÊNCIA: ÁRVORE DA FORMAÇÃO
MATERIAL DE APOIO: Diretório Nacional da Catequese
MATERIAIS PARA A VIVÊNCIA:
- Lápis de cor, canetinhas, pincel atômico, tesoura
- um tronco com raiz e galhos de uma árvore (pode ser desenhada em TNT,
EVA ou papel)
Passos para a Vivência:
- Dividir 10 grupos.
- Um membro de cada grupo vai até a formadora para receber as instruções.
- Cada grupo tem uma parte da árvore para construir
- Cada grupo deve ler o texto recebido e conversar sobre as perguntas
propostas.
- O estudo em grupo terá a duração de uma hora

GRUPO 1: Formação? Por quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: a raiz.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar raízes de árvore.

ATENÇÃO: PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 De acordo com sua experiência de catequista e com sua realidade
paroquial qual, ou quais, conteúdos você considera essencial na
formação do catequista?
 Qual a importância da formação na vida de um catequista?
 Qual, ou quais, os maiores desafios na formação do catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as raízes e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 2: Formação? Por quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: a raiz.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar raízes de árvore.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 De acordo com sua experiência de catequista e com sua realidade
paroquial qual, ou quais, conteúdos você considera essencial na
formação do catequista?
 Qual a importância da formação na vida de um catequista?
 Qual, ou quais, os maiores desafios na formação do catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as raízes e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 3: Formação? Por quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: a raiz.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar raízes de árvore.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 De acordo com sua experiência de catequista e com sua realidade
paroquial qual, ou quais, conteúdos você considera essencial na
formação do catequista?
 Qual a importância da formação na vida de um catequista?
 Qual, ou quais, os maiores desafios na formação do catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as raízes e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 4: Formação? Por quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: a raiz.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar raízes de árvore.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 De acordo com sua experiência de catequista e com sua realidade
paroquial qual, ou quais, conteúdos você considera essencial na
formação do catequista?
 Qual a importância da formação na vida de um catequista?
 Qual, ou quais, os maiores desafios na formação do catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as raízes e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 5: Formação de catequistas. Para quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: as folhas.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar folhas de árvore.
ATENÇÃO PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 Diz o Diretório Nacional de Catequese, citando o Diretório Geral|: “A
formação do Catequista requer um conhecimento adequado da
mensagem que transmite e ao mesmo tempo do interlocutor que a
recebe, além do contexto social em que vive” (DNC 269).
 Com base nesse número do DNC conversem sobre as seguintes
questões:
 Quais frutos buscamos com a formação?
 Concretamente o que você alcançou por meio da formação?
 Sua paróquia tem um projeto formativo para catequistas? Como ele
se desenvolve?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as folhas e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 6: Formação de catequistas. Para quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: as folhas.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar folhas de árvore.
ATENÇÃO PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 Diz o Diretório Nacional de Catequese, citando o Diretório Geral|: “A
formação do Catequista requer um conhecimento adequado da
mensagem que transmite e ao mesmo tempo do interlocutor que a
recebe, além do contexto social em que vive” (DNC 269).
 Com base nesse número do DNC conversem sobre as seguintes
questões:
 Quais frutos buscamos com a formação?
 Concretamente o que você alcançou por meio da formação?
 Sua paróquia tem um projeto formativo para catequistas? Como ele
se desenvolve?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as folhas e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 7: Formação de catequistas. Para quê?
PARTE DA ÁRVORE PARA O GRUPO: as folhas.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar folhas de árvore.
ATENÇÃO PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 Diz o Diretório Nacional de Catequese, citando o Diretório Geral|: “A
formação do Catequista requer um conhecimento adequado da
mensagem que transmite e ao mesmo tempo do interlocutor que a
recebe, além do contexto social em que vive” (DNC 269).
 Com base nesse número do DNC conversem sobre as seguintes
questões:
 Quais frutos buscamos com a formação?
 Concretamente o que você alcançou por meio da formação?
 Sua paróquia tem um projeto formativo para catequistas? Como ele
se desenvolve?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhe as folhas e escreva no desenho as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 8: Instrumentos para a formação: como formar-se?
PARTE DO CENÁRIO: instrumentos que ajudam no crescimento da árvore.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar os instrumentos de jardinagem que
auxiliam no cultivo de uma planta.
ATENÇÃO PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 Diz o Diretório Nacional de Catequese: “a formação dos animadores de
catequese dá-se de forma sistemática e permanente e também de
maneira assistemática no cotidiano da vida. No processo formativo, em
primeiro lugar se coloca a comunidade cristã. ” (DNC 278). Inspirados
por este número do DNC conversem sobre as seguintes questões:
 No perfil do catequista encontramos que o catequista é “pessoa
que busca, constantemente, cultivar sua formação”(DNC 267). Em
sua realidade como esse cultivo acontece?
 Quais instrumentos contribuem para sua formação de catequistas?
 E a espiritualidade? Também faz parte do processo formativo do
catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhar os instrumentos de jardinagem (adubo, tesoura, regador etc.)
e escrever nos desenhos as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 9: Instrumentos para a formação: como formar-se?
PARTE DO CENÁRIO: instrumentos que ajudam no crescimento da árvore.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar os instrumentos de jardinagem que
auxiliam no cultivo de uma planta.
ATENÇÃO PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 Diz o Diretório Nacional de Catequese: “a formação dos animadores de
catequese dá-se de forma sistemática e permanente e também de
maneira assistemática no cotidiano da vida. No processo formativo, em
primeiro lugar se coloca a comunidade cristã. ” (DNC 278). Inspirados
por este número do DNC conversem sobre as seguintes questões:
 No perfil do catequista encontramos que o catequista é “pessoa
que busca, constantemente, cultivar sua formação”(DNC 267). Em
sua realidade como esse cultivo acontece?
 Quais instrumentos contribuem para sua formação de catequistas?
 E a espiritualidade? Também faz parte do processo formativo do
catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhar os instrumentos de jardinagem (adubo, tesoura, regador etc.)
e escrever nos desenhos as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

GRUPO 10: Instrumentos para a formação: como formar-se?
PARTE DO CENÁRIO: instrumentos que ajudam no crescimento da árvore.
ATENÇÃO: o grupo deverá desenhar os instrumentos de jardinagem que
auxiliam no cultivo de uma planta.
ATENÇÃO PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO (no pequeno grupo):
 Diz o Diretório Nacional de Catequese: “a formação dos animadores de
catequese dá-se de forma sistemática e permanente e também de
maneira assistemática no cotidiano da vida. No processo formativo, em
primeiro lugar se coloca a comunidade cristã. ” (DNC 278). Inspirados
por este número do DNC conversem sobre as seguintes questões:
 No perfil do catequista encontramos que o catequista é “pessoa
que busca, constantemente, cultivar sua formação”(DNC 267). Em
sua realidade como esse cultivo acontece?
 Quais instrumentos contribuem para sua formação de catequistas?
 E a espiritualidade? Também faz parte do processo formativo do
catequista?
 Escolher palavras que sintetizem a reflexão do seu grupo, também
podem ser as respostas das perguntas acima.
 Desenhar os instrumentos de jardinagem (adubo, tesoura, regador etc.)
e escrever nos desenhos as respostas das perguntas.
 Escolha uma música, ou refrão para ser cantada no momento em que
for colocar os desenhos na árvore.
 Escolher alguém que irá apresentar para o grupo todo uma síntese do
que seu grupo refletiu.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Essa apresentação deve seguir os seguintes passos:
o Ler a síntese que seu grupo preparou (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTAS).
o Enquanto os desenhos são colocados na árvore cantar o refrão,
ou música, escolhido.

