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No primeiro ano de receção da Constituição Sinodal de Lisboa, somos convidados a experimentar
como a Palavra de Deus nos pode conduzir à fé, como ela alimenta e sustenta a nossa relação
com Deus. Na vivência da Quaresma e da Páscoa deste ano, convidamos as crianças e os
adolescentes a deixarem-se guiar pelo Evangelho de cada domingo procurando descobrir como a
Palavra nos leva à fé.

- LIVRO: A PALAVRA LEVA-NOS À FÉ A cada criança e adolescente é distribuída um livrinho que servirá de guia para o caminho
quaresmal.

- LIVRO: TREPAR PELA PALAVRA A cada adolescente é distribuído um livrinho que servirá de guia para o caminho quaresmal.
Atenção que há dois livrinhos, um para a Quaresma, outro para o Tempo Pascal. No domingo de
Ramos já são eles que escolhem a passagem bíblica de onde partem, assim como farão no
Tempo Pascal.

- NA IGREJA Na missa de quarta-feira de cinzas coloca-se uma grande cruz na Igreja.
Junto à cruz vão-se colocando os símbolos e a passagens bíblicas correspondentes a cada
domingo.

- PULSEIRA Em cada semana distribui-se uma pulseira a cada criança na catequese: do lado de fora escrevese a passagem bíblica da semana, do lado de dentro escreve-se o compromisso pessoal.
Cada paróquia faz as suas pulseiras.
A pulseira é usada durante a semana e entregue na Eucaristia do domingo seguinte. Prendem-se
fios de pesca (ou outro material) à cruz e as pulseiras atam-se aos fios. Distribui-se e faz-se o
mesmo na semana seguinte.
Cores das pulseiras e símbolos
1º domingo - Roxo - Coração com chave
2º domingo - Amarelo - Ouvido
3º domingo - Verde - Mãos juntas
4º domingo - Laranja - Abraço
5º domingo - Rosa - Olhos
Domingo de Ramos - Vermelho - Ramos
Páscoa - (Tempo Pascal) - Branco - Vela

- NA CATEQUESE No final da catequese lê-se o Evangelho, medita-se a Palavra a partir da reflexão proposta.
Distribuem-se as pulseiras e escreve-se a passagem bíblica da semana. Podem escrever na parte
interior também o compromisso.

- PARA O TEMPO PASCAL No primeiro encontro do Tempo Pascal, em grupo de catequese, pinta-se uma vela com uma frase
à escolha do grupo que seja representativa do caminho feito. Esta vela irá percorrer as casas de
todos os catequizandos e catequistas do grupo. Será distribuída ainda a fita branca onde se
escreve essa frase para acompanhar as crianças durante todo o Tempo Pascal. No dia de
Pentecostes entregam-se as velas de todos os grupos e as fitas brancas na celebração da
Eucaristia.

- EM CASA Convidam-se as famílias a criar um espaço de oração em casa. Onde se coloca também uma
cruz, as passagens bíblicas e os símbolos. Todas as semanas são convidados a rezar a oração e
pensar num desafio para realizar em família.

- DIA DOS PASTORINHOS Propõe-se ainda uma celebração para o dia dos Pastorinhos que poderá realizar-se num dos
domingos próximos ao dia 20 de fevereiro. Será enviada posteriormente.

- AJUDAR OS CATEQUISTAS Propõe-se aos grupos de catequese que façam, de forma facultativa, um desenho ilustrativo de
uma das passagens bíblicas de um dos ateliers A ou C da Assembleia de Catequistas em que o
seu catequista vai participar. Os desenhos devem ser em A4 com a passagem devidamente
identificada, e enviados, pelo correio, até ao dia 23 de março, para a seguinte morada:
Centro Social Paroquial de Alfeizerão
A/C de Sónia Sousa
Rua da Alegria, 2
2460-151 ALFEIZERÃO
A) Conhecer a Palavra
A criação - Gn 1, 3; Pecado e misericórdia - Mt 5, 7;
Os relatos da infância de Jesus - Lc 2, 32
Os relatos da infância de Jesus - Mt 5, 43-44; As parábolas - Mt 13, 3;
As refeições de Jesus - Mc 2, 16; Os relatos da paixão - Mc 15, 21
O encontro com o ressuscitado - Mt 28, 19-20; A Igreja, casa da Palavra - Lc 24, 32
C) Anunciar a Palavra
Palavra e expressão corporal - Sl 149, 2-3; Jogos bíblicos - Sl 19, 10-11;
ABC de Petrus - At 2, 42; Geografia da bíblia - Prov 16, 9; Dramatizar da Palavra - Cl 1, 15
Palavra e recursos digitais - Lc 5, 4; Musicar a Palavra - Lc 10, 26
Fé e ciência são realmente incompatíveis? - Sl 139, 17-18
A bíblia como literatura Sl 30, 5; Sabores bíblicos - Dt 26, 9

Votos de um santo tempo de Quaresma e Páscoa!
O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa
Catequese da infância
Crianças

