
Diocese de Macapá 

Pastoral Catequética 

 

Catequese em Casa 
 

 

 

 

Preparando o encontro 

Objetivo: Despertar nos cristãos católicos maior interesse na prática da Leitura da 

Palavra de Deus, fazendo-os experimentar por meio da meditação da Palavra de Deus, 

o grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. O Filho Amado.  

Ambiente: Organizar um pequeno altar, Bíblia, castiçal ou pires como suporte para 

velas, água (se possível benta), flores... 
 

 

 

 

 

 
    Refrão Orante: Tua Palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho     Senhor. 

Tua Palavra é!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          RECORDAÇÃO DA VIDA 

          Mãe/ Pai: Querida família, no mês de agosto nos reunimos para rezar em família o Dom das 

Vocações que brotam do Coração de Deus. Foram encontros muitos ricos na oração e no entendimento 

sobre o bem que ada vocação realiza na igreja e consequentemente na sociedade. Seguido do mês de 

agosto como sabemos vivemos o mês de setembro, mês muito bonito em algumas regiões do nosso 

país conseguimos visualizar a Primavera, o florescer das flores. É um mês em que como sociedade 

civil somos convidados a termos cuidado com o próximo de maneira especial os que são acometidos 

de algum Transtorno Psíquico pois setembro também é chamado de setembro amarelo, mês de 

campanha de prevenção ao suicídio. Vivemos o dia da Independência do Brasil no 7 de setembro, são 

lutas pelos direitos humanos que não cessam, até que todos como diz Jesus tenham Vida e Vida em 

Abundancia. E dentro desse contexto como cristãos não podemos deixar de evidenciar, trazer para 

nossas famílias, nosso meio de trabalho, para nossos laços de amizade a Palavra de Deus. Procurando 

por meio da leitura acolher a proposta do Reino para nós! Iniciamos esse nosso encontros recordemos 

o nosso Brasil que apesar das crises política que afeta em especial os mais pobres, quer como a 

primavera florescer com suas diferentes flores e cores, pois somos um país de miscigenação 

(acolhemos as várias raças), são muitas as pessoas que em nosso país morrem vítimas de transtornos 

psíquicos e chegam a cometer suicídio. Diante desses males que afetam a nossa vida, que a Palavra 

de Deus que criou a humanidade, possa nos recriar, recriar nossa mentalidade, nossos sentidos, que 

nossos pensamentos, Palavras e ações sejam um reflexo do que aprendemos na Sagrada Escritura.  

Momento de acolhida e oração 

18º Encontro – TUA PALAVRA SENHOR É LUZ EM NOSSOS PASSOS 
Irmã Kelly Simone (IMST) 
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ORAÇÃO INICIAL (invocar a Santíssima Trindade com o canto:) 

      Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo estamos aqui... 
 
 

 
 
Animador: Pai/ Mãe: A Bíblia é a história do povo de Deus através dos tempos. É a 

mensagem sempre atual. É a presença do Deus da vida na existência de seu povo. Por 

isso, devemos sempre com alegria, acolher a Palavra de Deus. 

Fazendo nossa meditação vamos ver algumas mensagens, simbolizadas em nosso 

próprio corpo que nos ajudam a abrirmos e entendermos a Bíblia de forma mais 

libertadora, agradável, correta, comprometida e que nos lembram que tanto a Bíblia, 

quanto a vida devem ser lidas a partir de Jesus Cristo. 

 

 

AÇÃO: Conforme forem fazendo a leitura dos passos vai se colocado no chão a figura, 

por exemplo: dos pés, olhos, boca... 

Filho/ Filha: Os PÉS – Bem plantado na realidade. Para ler a Bíblia é preciso ler a vida. 

Conhecer a realidade pessoal, familiar e comunitária do País e do mundo. É preciso 

conhecer também a realidade na qual viveu o povo de Deus. A Bíblia nasceu das lutas, 

das alegrias, da esperança e da fé de um povo. 

 

Todos: Senhor ensina-nos a ouvir a Tua Palavra com os pés na realidade! 

Pai/ Mãe: Os OLHOS – Um olho sobre o texto e outro sobre o texto da vida. O que fala o 

texto da Bíblia? O que fala o texto da vida? A palavra de Deus está na Bíblia e está na 

vida. Precisamos ter olhos para enxergá-la. 

 

Todos: Senhor abre nossos olhos para compreender vossa Palavra em nossa 

vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs 

... CONHECENDO UM POUCO A BÍBLIA  

  PASSOS PARA ACOLHER A PALAVRA DE DEUS 
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Filho: Os OUVIDOS – Atentos em alerta. Um ouvido para escutar o clamor do povo e outro 

para escutar o que Deus quer falar. 

 

Todos: Senhor, aguça nossos ouvidos para escutar teus apelos por meio da tua Palavra. 

 

Filha: O  CORAÇÃO – Livre para amar. Ler a Bíblia com sentimento, com emoção que o 

texto provoca. Só quem ama a Deus e ao próximo pode sentir o que Deus fala na Bíblia 

e na vida. 

 
Mãe: A  BOCA – Para anunciar e denunciar aquilo que os olhos viram, os ouvidos ouviram 

e o coração sentiu sobre a Palavra de Deus e a vida.  

 

Todos: Senhor, coloca palavra acertadas em nossa boca, para que possamos pronunciar 

aquilo que for edificar o ser humano, ensina-nos a sermos anunciadores da Boa Nova do 

Reino de Deus. 

  

Animador: Pai/ Mãe:  A Bíblia é o grande livro do amor a Deus e a vida. Com essa união 

assumimos o compromisso de realizarmos o projeto do amor de Deus e construirmos um 

mundo mais irmão para todos. Para a leitura do texto da Bíblia é  importante observamos 

os passos da Leitura Orante da Palavra:  Leitura, Meditação, Oração e Contemplação.  
 

Canto para a escuta da Palavra: A vossa Palavra Senhor, é sinal de interesse por nós 

(2x). É feliz quem escuta a Palavra e a guarda em seu coração!!  

Ou à escolha. 
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  Fazer a Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – Rm 13, 8-10 

                O amor é o cumprimento perfeito da Lei 

 

 

   

O que entendemos dessa Palavra? Qual parte do texto mais me chamou atenção? 

Acreditamos nos ensinamentos de JESUS?  

Procuramos viver o amor fraterno em nossa família, na comunidade? 

 

 

     

 O que queremos dizer a Deus a partir desse texto bíblico?  Cada um faça seu propósito 

em silêncio e deixe que brote oração pessoal de  “traduza” seu amor e sua fé em Deus. 
 

 

 

- Durante esse mês dedicado a Palavra Deus, vou me comprometer em ler, meditar e 

praticar a Palavra de Deus. 

- Procure organizar um pequeno altar para a Bíblia em sua casa. 

- Procurar viver o amor de Deus como plenitude da Lei.  
 

 

 

Ó Deus de misericórdia, olha esta tua família que hoje se reúne ao redor da Palavra, 

fortalece-os na caminhada e faze-os despertar para a prática e vivência da Palavra. 

Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém!  

BENÇÃO 

O Deus de ternura que se revela na Palavra, nos encha do seu Espírito e nos renove na 

alegria do seu amor.  Amém!  

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado! 

 

Canto Final: Toda bíblia é comunicação, de um Deus amor, de um Deus irmãos, é feliz 

que crer na revelação. Quem tem Deus no Coração. 

- Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade. A suprema 

caridade.  

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

Oração Final 


