VIVÊNCIA: CAMINHO PAROQUIAL (domingo de manhã)
(ESTA PRIMEIRA PÁGINA NÃO PRECISA IMPRIMIR)

ILUMINAÇÃO BÍBLICA: “Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com
eles...explicou-lhes, em todas as Escrituras, o que se referia a ele...depois que se pôs
à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles...então um
disse ao outro: “Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo
caminho e nos explicava as escrituras...Naquela mesma hora, levantaram-se e
voltaram para Jerusalém ” (Lc 24, 15.27.30.32.33).

MATERIAIS PARA A VIVÊNCIA:
- folhas de sulfite (em torno de 10 para cada grupo), pincéis atômicos, e
tesoura
Passos para a Vivência:
- Dividir os pequenos grupos (10 grupos, se já puderem pensar em uma
maneira de divisão dos grupos agradeço).
-Cada grupo irá receber uma cópia com as orientações para os trabalhos
(páginas a seguir). Cada grupo recebe apenas a folha com seu respectivo
número.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 1
PÉS
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
PÉS: QUAL CHÃO MEUS PÉS PISAM?
 O grupo deve olhar para a própria realidade e buscar responder as
seguintes perguntas:
 Qual o maior desafio enquanto catequistas?
 Qual nossa maior riqueza enquanto catequistas?
 Qual acompanhamento mais urgente hoje na
catequese?
 Após a partilha o grupo deve desenhar pés e recortar. Nos desenhos
escrever os desafios e as riquezas partilhadas pelo grupo.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 2
PÉS
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
PÉS: QUAL CHÃO MEUS PÉS PISAM?
 O grupo deve olhar para a própria realidade e buscar responder as
seguintes perguntas:
 Qual o maior desafio enquanto catequistas?
 Qual nossa maior riqueza enquanto catequistas?
 Qual acompanhamento mais urgente hoje na
catequese?
 Após a partilha o grupo deve desenhar pés e recortar. Nos desenhos
escrever os desafios e as riquezas partilhadas pelo grupo.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 3
BOCA
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
BOCA: QUAIS PALAVRAS NOS GUIAM?
 O grupo deve olhar para a realidade formativa em que estão inseridos,
qual o auxílio que recebem, ou que devem buscar. Pode ajudar na
reflexão responder as seguintes perguntas:




Quais os conteúdos que nos desafiam hoje?
Como catequista, quais palavras considero importante
em minha missão de catequizar?
Quais temas para formação de catequistas são mais
urgentes hoje?

 Após a partilha o grupo deve desenhar uma, ou várias, bocas e
recortar. Escrever no desenho as respostas das perguntas acima.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 4
BOCA
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
BOCA: QUAIS PALAVRAS NOS GUIAM?
 O grupo deve olhar para a realidade formativa em que estão inseridos,
qual o auxílio que recebem, ou que devem buscar. Pode ajudar na
reflexão responder as seguintes perguntas:




Quais os conteúdos que nos desafiam hoje?
Como catequista, quais palavras considero importante
em minha missão de catequizar?
Quais temas para formação de catequistas são mais
urgentes hoje?

 Após a partilha o grupo deve desenhar uma, ou várias, bocas e
recortar. Escrever no desenho as respostas das perguntas acima.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 5
MÃOS
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
MÃOS: QUAIS AÇÕES QUEREMOS REALIZAR?
 O grupo deve olhar para as ações realizadas em sua paróquia/diocese.
Pode ajudar na reflexão responder as seguintes perguntas:



Quais as principais ações catequéticas em sua
paróquia?
Quais compromissos precisamos assumir sem
demora?

 Após a partilha o grupo deve desenhar mãos e recortar. Escrever no
desenho a resposta das perguntas acima (pode-se escolher
palavras, ou ações, destacadas pelo grupo).
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 6
MÃOS
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
MÃOS: QUAIS AÇÕES QUEREMOS REALIZAR?
 O grupo deve olhar para as ações realizadas em sua paróquia/diocese.
Pode ajudar na reflexão responder as seguintes perguntas:



Quais as principais ações catequéticas em sua
paróquia?
Quais compromissos precisamos assumir sem
demora?

 Após a partilha o grupo deve desenhar mãos e recortar. Escrever no
desenho a resposta das perguntas acima (pode-se escolher
palavras, ou ações, destacadas pelo grupo).
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 7
CORAÇÃO
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
CORAÇÃO: O QUE FAZ NOSSO CORAÇÃO ARDER?
 O grupo deve considerar os sentimentos que envolvem a catequese e a
realidade paroquial. Conversar sobre a espiritualidade dos catequistas,
sua importância e necessidade. Pode ajudar na reflexão responder as
seguintes perguntas:




Como cuidamos de nossa espiritualidade pessoal?
Quais sentimentos são mais intensos na catequese?
O que inquieta nosso coração em relação à catequese?

 Após a partilha o grupo deve desenhar um, ou vários, coração e
recortar. Escrever no desenho as respostas das perguntas acima.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 8
CORAÇÃO
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
CORAÇÃO: O QUE FAZ NOSSO CORAÇÃO ARDER?
 O grupo deve considerar os sentimentos que envolvem a catequese e a
realidade paroquial. Conversar sobre a espiritualidade dos catequistas,
sua importância e necessidade. Pode ajudar na reflexão responder as
seguintes perguntas:




Como cuidamos de nossa espiritualidade pessoal?
Quais sentimentos são mais intensos na catequese?
O que inquieta nosso coração em relação à catequese?

 Após a partilha o grupo deve desenhar um, ou vários, coração e
recortar. Escrever no desenho as respostas das perguntas acima.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 9
SANDÁLIAS
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
SANDÁLIAS: POR-SE A CAMINHO É PRECISO!
 Neste momento o grupo deve olhar para o futuro! É preciso ter atenção
aos desafios e projetar metas. É preciso retomar o caminho sempre.
Pode ajudar na reflexão responder as seguintes perguntas:




Quais compromissos precisamos assumir
demora?
Qual caminho precisamos retomar?
De qual caminho precisamos nos afastar?

sem

 Após a partilha o grupo deve desenhar uma sandália e recortar.
Escrever no desenho as respostas das perguntas acima.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

ORIENTAÇÕES PARA A REFLEXÃO NOS GRUPOS
GRUPO 10
SANDÁLIAS
ATENÇÃO PASSOS PARA O PEQUENO GRUPO
SANDÁLIAS: POR-SE A CAMINHO É PRECISO!
 Neste momento o grupo deve olhar para o futuro! É preciso ter atenção
aos desafios e projetar metas. É preciso retomar o caminho sempre.
Pode ajudar na reflexão responder as seguintes perguntas:




Quais compromissos precisamos assumir
demora?
Qual caminho precisamos retomar?
De qual caminho precisamos nos afastar?

sem

 Após a partilha o grupo deve desenhar uma sandália e recortar.
Escrever no desenho as respostas das perguntas acima.
 Escolha uma música, ou refrão, para ser cantada no momento em que
for solicitada sua apresentação para o grupo todo.
 O grupo deve preparar, em uma folha avulsa, as respostas das
perguntas acima e entregar para a assessora.
ATENÇÃO: PASSOS PARA A PARTILHA NO GRANDE GRUPO:
 Cada grupo, quando solicitado deve:
o Ler o que escreveu nos desenhos (NÃO É PRECISO
COMENTAR AS RESPOSTA).
o Enquanto os desenhos são colocados no caminho o grupo canta
o refrão, ou música escolhida.

