
CATEQUESE CATEQUESE 
EM FAMÍLIAEM FAMÍLIA
CATEQUESE 
EM FAMÍLIA

Roteiro para Roteiro para 
Encontro em FamíliaEncontro em Família

Roteiro para 
Encontro em Família

CICLO 1 - QUERIGMACICLO 1 - QUERIGMA
5º ENCONTRO5º ENCONTRO

Jesus, comunhão com Jesus, comunhão com 
Deus e com os irmãos.Deus e com os irmãos.

CICLO 1 - QUERIGMA
5º ENCONTRO

Jesus, comunhão com 
Deus e com os irmãos.

ARQUIDIOCESE DE FORTALEZAARQUIDIOCESE DE FORTALEZAARQUIDIOCESE DE FORTALEZA

Salmo 102 (103), 1-13.17-18 

Deus é amor
Refrão: Bendiga o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser ao 
seu nome santo!

Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa suas culpas todas, e cura todos os seus males.
Ele redime da cova a sua vida, e a coroa de amor e compaixão.
Ele sacia seus anos de bens e sua juventude se renova, como a da águia.

 Refrão
 
O Senhor faz justiça e defende todos os oprimidos.
Revelou seus caminhos a Moisés, e suas façanhas aos filhos de Israel.
O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor.
Ele não vai disputar perpetuamente, e seu rancor não dura para sempre
Nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo as 
nossas culpas.

 Refrão

Como o céu se ergue por sobre a terra, seu amor se levanta 
por aqueles que o temem.
Como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta 
de nós as nossas transgressões.
Como um pai é compassivo com seus filhos, Javé é 
compassivo com aqueles que o temem:
O amor de Javé existe desde sempre, e para sempre 
existirá para aqueles que o temem. 
Sua justiça é para os filhos dos filhos, para os que 
observam a sua aliança e se lembram de cumprir as suas ordens.
 Refrão

ATENÇÃO: PEDIMOS QUE AS FAMÍLIAS OU 
GRUPOS FAÇAM REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

DE SEUS ENCONTROS.



7. Gesto 
concreto

Como gesto concreto vamos fazer um propósito 
pessoal de modificarmos algo que nos esteja 
impedindo de entrar em comunhão com Jesus.

1
Prepare uma mesa com toalha, vela, Bíblia, uma imagem de Jesus, e se possível 
coloque ao lado uma planta grande, representando uma árvore.

CATEQUESE EM FAMÍLIA - Viver para o Amor

2

Membro da família 1: Rezemos esta oração baseada nas palavras do Papa 
Francisco - Convido todo o cristão a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal 
com Jesus Cristo ou, pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, 
de o procurar dia a dia sem cessar. 
Membro da família 2: Quem arrisca, o Senhor não o desilude; e, quando alguém 
dá um ]pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de 
braços abertos a sua chegada. 
Membro da família 3: Este é o momento para dizer a 
Jesus Cristo: “Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras 
fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para 
renovar a minha aliança. Preciso de vós. Resgatai-me de 
novo, Senhor; aceitai-me mais uma vez. 
Membro da família 1: Cantemos com alegria: 
“Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”.
Membro da família 2: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Preparação do ambiente 

Oração Inicial

3 Acolhendo uns aos outros

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (Lc 19, 1-9)

4 Escuta da Palavra

6 Diálogo da família com Deus

5 Aos olhos de Jesus

Membro da família 1: Ao acolher Jesus, Zaqueu encontra-se com a bondade de 
Deus e sente-se questionado e motivado a corrigir seus erros e as injustiças que 
praticava. Doando parte de seus bens aos pobres, ele praticava a justiça social e 
reparando quem ele havia roubado diretamente Zaqueu praticava a justiça individual.
Membro da família 2: Mudar de vida trouxe muita alegria a Zaqueu e à sua família.
A essa alegria de amar e de entrar em comunhão com Deus e com os irmãos é que 

Membro da família : Vamos parar um pouco e olhar uns para os outros. 
Pensemos um pouco e reflitamos. Que qualidade de Jesus conseguimos enxergar 
nos membros dessa família?
Cada um fala uma qualidade de Jesus que enxerga 
nas outras pessoas da família.

“A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres; e, se roubei alguém, vou 
devolver quatro vezes mais.” Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, 
porque também este homem é um filho de Abraão.
- Palavra da Salvação. - Glória a vós, Senhor.

chamamos de Boa-Nova, ”Evangelho” em Grego. Jesus é 
 essa Boa-Nova em pessoa. 
Membro da família 3: O que teríamos de modificar em 
nossas vidas para que, a exemplo de Zaqueu e de sua 
família, nós também possamos acolher Jesus? O que nos 
impede de estar em comunhão com Deus e com a 
comunidade?
(Momento de partilha entre os membros da família)

Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”.

Jesus tinha entrado em Jericó, e estava atravessando a cidade. 
Havia aí um homem chamado Zaqueu: era chefe dos cobradores 
de impostos, e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, 
mas não o conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito
baixo. Então correu na frente, e subiu numa figueira para ver, 
pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou 
para cima, e disse: “Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar 
em sua casa.” Ele desceu rapidamente, e recebeu Jesus com alegria. 
Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: “Ele foi se hospedar 
na casa de um pecador!” Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: 

Membro da família 1: Como nos faz bem voltar para Jesus, quando nos perdemos! 
Insisto uma vez mais: Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos 
cansamos de pedir a misericórdia. 

Membro da família 2: Aquele que nos convidou a 
perdoar “setenta vezes sete” (Mt, 18,22) 
dá-nos o exemplo: Ele perdoa setenta vezes sete. 
Volta uma vez e outra a carregar-nos 
aos seus ombros. Ninguém nos pode tirar a 
dignidade que este amor infinito e inabalável 
nos confere (Papa Francisco). 

Toda a família: “Nós somos a família de Deus, 
caminhando na estrada de Jesus”.

Reza-se a Ave-Maria e o Pai-nosso


