C.1. Palavra e expressão corporal | Irmão Diamantino Duque, Marista
«Que Israel se alegre em seu Criador e que louvem o seu nome com danças.» (Sl 149, 2-3)
Através da expressão corporal individual e em grupo, temos um encontro marcado com a Palavra que se
aninha no nosso coração.

C.2. Jogos bíblicos | Claudine Pinheiro, Edições Salesianas
«A Palavra do Senhor é mais doce que o mel.» (Sl 19, 10.11)
Através do jogo, vamos explorar alguns textos bíblicos e perceber de que forma é que, brincando,
poderemos entusiasmar o nosso grupo em torno da Palavra.

C.3. ABC de Petrus | Carlos Fernandes, Professor de EMRC no 1CEB
«Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações.» (At 2, 42)
O “ABC do Petrus” é uma ferramenta de evangelização que ajuda qualquer catequista a tornar o
Anúncio da Palavra presente na vida dos seus catequizandos.

C.4. Geografia da bíblia | Rita Vicente, Professora de Geografia
«No seu coração o homem planeia o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.» (Pr 16, 9)
Jesus nasceu, cresceu e entregou a sua vida numa região concreta. O que tem a geografia dos lugares
bíblicos a dizer sobre as vivências e mensagens de Jesus?

C.5. Dramatizar da Palavra | Elisabete Ferreira, Catequista e co-autora do musical "A Porta"
«É Ele a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criatura.» (Cl 1, 15)
A partir das histórias bíblicas e das nossas histórias quotidianas é possível construir um guião? Com
imaginação e arte…

C.6. Palavra e recursos digitais | Miguel Mendes, Designer Gráfico
«Faz-te ao largo; e vós lançai as redes para a pesca.» (Lc 5, 4)
Mais de 2000 anos depois, as redes são agora digitais, e também aqui Jesus nos diz “faz-te ao largo”.
Porque é importante ser e estar presentes no “novo” continente digital?

C.7. Musicar a Palavra | Diácono Rui Fernandes, Jesuíta
«O que está escrito? Como o lês?» (Lc 10, 26)

Como pode a música ajudar a transmitir, partilhar e celebrar a fé, com criatividade e profundidade?

C.8. Fé e ciência são realmente incompatíveis? | António Rocha Martins, Professor de Filosofia
«Como são insondáveis, ó Deus, os teus pensamentos! Como é incalculável o seu número! Se os quisesse
contar, seriam mais do que a areia; e, se pudesse chegar ao fim, estaria ainda contigo.» (Sl 139, 17-18)
Inquirir as origens do Universo, da Vida e do Homem é exercício comungante, sob formalidades
diferentes e através de métodos diversos.

C.9. A bíblia como literatura | Alice Vieira, Escritora
«O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.» (Sl 30, 5)
Quem é o meu próximo? A tradução de uma frase bíblica em pequenos textos, poemas e pequenas
histórias.

C.10. Sabores bíblicos | Chef Luís Lavrador
«...deu-nos esta terra, terra onde corre leite e mel.» (Dt 26, 9)
A relação com Deus também pode ser saborosa? Será uma iguaria de leite e mel uma metáfora da
relação que Deus deseja manter connosco?

