
Encontros para a Catequese
DIOCESE DE LEOPOLDINA



AMBIENTAÇÃO: Preparar um ambiente com 
toalha sobre a mesa, crucifixo, vela acesa, cartaz 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. 
 
1 – ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL
- Acolher a turma com alegria. Cantar uma 
música animada, à escolha.
- Convidar para a oração inicial. Refletir que o 
grande desejo de Deus é ajudar cada um a ser 
feliz e a viver em paz.
- Iniciar com o sinal da cruz lembrando seu 
sentido.
- O catequista diz e todos repetem: “ 
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos 
e agradecemos por estarmos reunidos para 
crescer e amadurecer na Fé.
Obrigado por mais um dia de vida. 
 
Nós te pedimos que abra nosso coração, 
nossa mente, nossos olhos e nossos ouvidos, 
para que possamos fazer uma verdadeira 
experiência do Teu amor e da Tua bondade.  
 
E que, no final deste nosso encontro, 
possamos confiantes e determinados 
seguir os teus passos, como verdadeiros 
discípulos missionários. Amém.” 
 
2 – O QUE A BÍBLIA DIZ
Motivação:

•	 A Igreja está iniciando um novo Tempo 
Litúrgico que é a Quaresma. Vamos 
recordar “o que é a Quaresma” (deixar 
os catequizandos se expressarem)

•	 O catequista completa as ideias.
•	 Sobre a mesa temos um cartaz. 

Repararam o cartaz?
•	 Quem pode ler o que está escrito? E o 

desenho, o que vemos?
•	 O que é a Campanha da Fraternidade? 
•	 Então, vamos ler o texto bíblico de onde 

foi encontrado inspiração para o tema 
Ler o Texto: Efésios 2, 14-18 
 
CIRANDA DE CONVERSA:
1 – Perguntar o que entenderam do texto. 

Deixar que expressem suas opiniões.
2 – Como anunciar a Boa-Nova de Jesus num 
tempo tão complicado como nos dias de hoje? 
 
APROFUNDAMENTO

A Quaresma é o tempo litúrgico de conversão, 
em que a Igreja nos prepara para a grande festa 
da Páscoa. É tempo de arrependermo-nos de 
nossos pecados e de fazermos uma mudança 
de vida. Assim, estaremos mais próximos de 
Cristo.

A Quaresma dura 40 dias. Começa na Quarta-
feira de Cinzas e termina no Domingo de 
Ramos. A cor litúrgica deste tempo é o roxo, 
que significa penitência..

É  tempo do perdão e de reconciliação fraterna. 
Motiva-nos a tirar de nossos corações o ódio, 
o rancor, a inveja, tudo o que se opõe a nosso 
amor a Deus e aos irmãos. Na Quaresma, 
aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz de 
Jesus. Com isto aprendemos também a tomar 
nossa cruz com alegria para alcançar a glória 
da ressurreição.

A duração da Quaresma está baseada no símbolo 
do número quarenta na Bíblia:  quarenta dias 
do dilúvio, quarenta anos de peregrinação 
do povo judeu pelo deserto, quarenta dias de 
Moisés e de Elias na montanha, quarenta dias 
que Jesus passou no deserto antes de começar 
sua vida pública.

Durante a Quaresma, a Igreja propõe um tema 
atual para ser refletido, visando encontrar 
ações para a melhoria da vida em sociedade: 
A vida desejada por Jesus Cristo.

Este ano a Campanha da Fraternidade é 
ecumênica. Ela abrange não só a Igreja 
Católica, mas várias Igrejas Cristãs, que 
se uniram e prepararam todo o material. 
Elas viram a necessidade de encontrarmos 
caminhos para superar a violência através do 
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diálogo amoroso, buscando a unidade com 
o diferente. A Campanha da Fraternidade 
quer nos conduzir à superação de todas as 
formas de intolerância, racismo, violência e 
preconceitos. 

Cartaz – Foi escolhida uma ciranda para ser 
a base do desenho, afinal, em uma roda não 
tem primeiro, nem último, todos formam um e 
precisam trabalhar na mesma sintonia e ritmo 
para não perder o compasso. Todos e todas 
são convidados a participar desta ciranda pela 
vida e pela construção da civilização do amor, 
da justiça igualdade e paz. 

3 – ATIVIDADE:  
 
Hoje, vamos conhecer e aprender o Hino da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.  
 
Ler a letra, explicar e cantar.     (CD ou 
vídeo) 

1 – Venham todos, vocês, venham 
todos, \ Reunidos num só coração, 
de mãos dadas formando a aliança, \ 
Confirmados na mesma missão (bis).  

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! \Em 
nome de Cristo, que a vida nos traz: Do que 
estava dividido,\ unidade ele faz! Do que 
estava dividido,\ unidade ele faz! 
 
2. Venham todos, vocês, meus amigos, \ 
Caminhar com o Mestre Jesus, Ele vem 
revelar a Escritura\ Como fez no caminho à 
Emaús (bis)
 
3. Venham todos, vocês, testemunhas, \ 
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido \ Com a paz e a 
fraternidade. (bis)
 
4. Venham todos, mulheres e homens, \Superar 
toda polaridade,
Pois em Cristo nós somos um povo, \ Reunidos 

na diversidade. (bis)

5. Venham jovens, idosos, crianças \ E vivamos 
o amor-compromisso
Na partilha, no dom da esperança \ E na fé que 
se torna serviço. (bis)

CONCLUSÃO:
 
O hino foi escolhido por meio de um concurso, 
a Composição do frei Telles Ramon com a 
música de Adenor Leonardo Terra. O hino é 
marcado pelo convite “Venham todos” em 
cada estrofe.
 
Frei Telles Ramon, compôs o hino motivado 
pelo tema sobre a Unidade dos Cristãos, “sobre 
a superação de qualquer divisão e polarização 
presentes nas Igrejas e também na sociedade”.
Adenor Leonardo, que também participou 
da composição da canção, espera que o hino 
“possa colaborar com o crescimento do 
movimento ecumênico e, assim, impulsionar 
o diálogo e o amor como atitudes concretas de 
conversão para o tempo da Quaresma”.

4 – ORAÇÃO FINAL E ENCERRAMENTO: 

•	 Encerrar o encontro com a Oração da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica. 
Ler juntos.

“Deus da vida, da justiça e do amor, Nós Te 
bendizemos pelo dom da fraternidade e por 
concederes a graça de vivermos a comunhão 
na diversidade. Através desta Campanha 
da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a 
testemunhar a beleza do diálogo como 
compromisso de amor, criando pontes que 
unem em vez de muros que separam e geram 
indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis 
e disponíveis para servir a toda a humanidade, 
em especial, aos mais pobres e fragilizados a 
fim de que possamos testemunhar o Teu amor 
redentor e partilhar suas dores e angústias, 
suas alegrias e esperanças, caminhando pelas 
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veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, 
nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador 
da vida. Amém!

•	 Despedida e motivar para o próximo 
encontro.

*********** 
2º Encontro – Encontro com a 

solidariedade
 
AMBIENTAÇÃO: Preparar um ambiente 
com toalha sobre a mesa, crucifixo, vela 
acesa, cartaz da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021
 
1 – ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL
- Acolher a turma com alegria. 
- Recordar o encontro anterior.
- Iniciar o encontro rezando e cantando o Hino 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica 
2021 (CD ou vídeo)

2 – O QUE A BÍBLIA DIZ
Motivação:

•	 Como o Hino da CF nos diz, “venham 
todos”, a Carta à comunidade de Éfeso 
(de onde é tirado o lema da CF), nos 
orienta para caminhos de superação a 
tudo que divide, que nos separa uns dos 
outros. 

•	 Nada pode separar, dividir as pessoas. 
Pode?

•	 Deixar os catequizandos se expressarem, 
e o catequista completa as ideias.

•	 Então, vamos ler o texto bíblico 

Texto: Efésios 4,29-32
 
CIRANDA DE CONVERSA:
 
1 – Perguntar o que entenderam do texto. 
Deixar que expressem suas opiniões.
2 – Segundo o texto: o que devemos fazer e o 
que não devemos fazer?

 
APROFUNDAMENTO 
 
Precisamos afastar de nós a ira, a amargura, 
cólera, gritaria, difamação, todo tipo de 
maldade, para que sejamos solidários, isto é, 
sermos bons e misericordiosos com os outros.  
 
Esta é a base da nossa fé em Jesus Cristo e que 
une a comunidade.  Assim, experimentamos 
os sinais do Reino de Deus entre nós através 
do amor, da benevolência, do perdão, da 
liberdade e da graça. Estas atitudes solidificam 
nossa fé na pedra fundamental que é Cristo.  
 
Elas ajudam a superar todo e qualquer tipo de 
conflito social.
 
Por isso, todos nós que formamos a comunidade 
precisamos reconhecer-nos como integrantes 
do povo de Deus. Precisamos do humilde 
exercício da fé solidária que se traduz em 
serviço mútuo. 
   
3 – ATIVIDADE:
   
3.1 - CIRANDA DA PAZ 
 
Vamos, então, unir nossas mãos numa grande 
roda, numa ciranda do amor, como sugere 
o cartaz, e vamos cantar: “ Momento novo” 
(CD ou vídeo)
 
DEUS CHAMA A GENTE PRA UM 
MOMENTO NOVO DE CAMINHAR 
JUNTO COM O SEU POVO. É HORA DE 
TRANSFORMAR O QUE NÃO DÁ MAIS 
SOZINHO, ISOLADO, NINGUÉM É 
CAPAZ.
 
POR ISSO VEM ENTRA NA RODA COM 
A GENTE TAMBÉM, VOCÊ É MUITO 
IMPORTANTE. POR ISSO VEM ENTRA 
NA RODA COM A GENTE TAMBÉM, 
VOCÊ É MUITO IMPORTANTE. VEM!!!
NÃO É POSSÍVEL CRER QUE TUDO É 
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FÁCIL HÁ MUITA FORÇA QUE PRODUZ 
A MORTE GERANDO DOR, TRISTEZA E 
DESOLAÇÃO. É NECESSÁRIO UNIR O 
CORDÃO. 
 
A FORÇA QUE HOJE FAZ BROTAR 
A VIDA HABITA EM NÓS PELA SUA 
GRAÇA. É DEUS QUEM NOS CONVIDA 
PRA TRABALHAR, O AMOR REPARTIR E 
AS FORÇAS JUNTAR. 
  
CONCLUSÃO:
  
O cartaz da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021 tem como destaque uma 
ciranda. Sobre isso, os artistas que produziram 
o cartaz destacam: “Escolhemos uma ciranda 
para ser a base do desenho. Afinal, em uma 
roda não tem primeiro, nem último, todos 
formam um e precisam trabalhar na mesma 
sintonia e no mesmo ritmo para não perder 
o compasso. Todos e todas são convidados a 
participar desta ciranda pela vida e construção 
da civilização do amor, da justiça, igualdade 
e paz.
  
Todos e todas podem chegar e participar da 
roda. Sempre tem lugar para mais um.
 
3.2. TREM da SOLIDARIEDADE

1. Organizar os participantes em fileiras de 
três ou quatro, conforme o número total de 
participantes.

2. Cada grupo receberá o nome de um vagão 
que vai compor o trem. 

3. O grupo que forma a locomotiva puxará o 
trem, e terá o nome de “Trem da Paz”.

4. Cada parte do trem estará associada aos 
valores evangélicos.

5. O facilitador orientará o grupo da 
locomotiva a fazer o trem partir só quando 

estiver completo. A locomotiva deverá formar 
o trem dizendo: “O trem da Paz” quer partir, 
mas falta...”.  E citará um dos componentes 
do vagão que diz em voz alta que sentimento 
está levando.

6. Todos os grupos que forem chamados dirão 
os sentimentos que levam.

7. Quando o trem estiver completo, grita o 
nome dos sentimentos.

 (Se estiver na sala dar voltas pela sala).

4 – ORAÇÃO      FINAL        E        ENCERRAMENTO: 

•	 Encerrar o encontro com a Oração da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica:

“Deus da vida, da justiça e do amor, Nós Te 
bendizemos pelo dom da fraternidade E por 
concederes a graça de vivermos a comunhão 
na diversidade. Através desta Campanha 
da Fraternidade Ecumênica, Ajuda-nos a 
testemunhar a beleza do diálogo Como 
compromisso de amor, criando pontes que 
unem Em vez de muros que separam e geram 
indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis 
e disponíveis para servir a toda a humanidade, 
em especial, aos mais pobres e fragilizados, a 
fim de que possamos testemunhar o Teu amor 
redentor e partilhar suas dores e angústias, 
suas alegrias e esperanças, caminhando pelas 
veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, 
nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador 
da vida. Amém!

Pai Nosso \ Ave Maria

Despedida e motivar para o próximo encontro.

***********
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TERCEIRO  

ENCONTRO:   CONVIVÊNCIA E 
DIÁLOGO

Muros são derrubados e a partir de Jesus 
Cristo pontes de diálogos são construídas. 

01-AMBIENTAÇÃO: Vamos arrumar uma 
mesa bem bonita e com fé   colocar: Cruz, 
Bíblia, flores e cartaz da Campanha da 
Fraternidade.

02-ACOLHIDA E ORAÇÃO:

ANIMADOR (A): Com alegria quero acolher 
todos e todas com ternura, para este terceiro 
encontro. Vamos iniciá-lo com uma oração 
cheia de fé para Jesus nos iluminar. 

ORAÇÃO: Senhor Jesus, queremos assumir 
um compromisso nesta quaresma, procurando 
sempre conviver em família e com o próximo 
com o coração cheio de ternura, para construir 
uma comunidade mais fraterna e tolerante. 
Amém...

CANTO: Alegres vamos à casa do Pai

Alegres vamos à casa do Pai; e na alegria 
cantar o seu louvor. Em sua casa, somos 
felizes: participamos da ceia do amor.

1- A alegria nos vem do Senhor. Seu amor nos 
conduz pela mão. Ele é a luz que ilumina o 
seu povo. Com segurança lhe dá a salvação.

2-O Senhor nos concede os seus bens. Nos 
convida à sua mesa sentar.
    E partilha conosco o seu Pão. Somos irmãos 
ao redor desde altar.

3-Voltarei sempre a casa do Pai. De meu Deus 
cantarei o louvor.
    Só será bem feliz uma vida que busca em 
Deus sua fonte de amor.   

03-ASSUNTO DO DIA

ANIMADOR (A): Neste nosso terceiro 
encontro estamos sendo convidados a 
conversar sobre duas atitudes de vida 
muito importantes para o nosso dia-a-dia: a 
Convivência e o Diálogo.
Vamos olhar a nossa mesa: olhem os objetos! 
Cada um fale sobre um objeto. Eles estão 
sempre presentes em nosso dia-a-dia.

ANIMADOR (A): Muito bem, são símbolos 
fortes para a nossa fé e para a nossa vivência.
    Hoje nós vamos conversar sobre estas duas 
atitudes muito importantes em nossas vidas 
no dia a dia: CONVIVÊNCIA E DIÁLOGO. 
     A convivência é um modo de viver onde 
nós desenhamos o nosso relacionamento no 
dia-a-dia. A convivência poderá ser boa ou 
ruim, dependendo de como nós conduzimos 
nossos gestos e nossas atitudes.
    Diálogo. O que é diálogo?  
    Diálogo não é somente falar, mas escutar 
o outro para depois responder. O diálogo 
exige que as pessoas estejam verdadeiramente 
sintonizadas, ligadas e comprometidas com o 
bem viver. 

Aprofundamento do tema: 

A catequista poderá comentar com o grupo 
sobre a convivência e o diálogo.
   A convivência será boa se nós aprendermos 
a ser atenciosos com as pessoas, ter paciência 
e procurar descobrir as qualidades do outro, 
aceitando as diferenças. Cada um tem suas 
características próprias.
   Nesta quaresma, a Igreja quer que nós 
conversemos sobre a convivência religiosa 
e sobre o diálogo com os cristãos de outras 
Igrejas.
   Nós pertencemos à Igreja Católica. Temos 
nossa Paróquia, nossa Capela e fazemos parte 
da Diocese de Leopoldina, cujo Bispo é o 
Dom Edson Oriolo.
   Porém, em nossos bairros e cidade têm muitas 
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outras Igrejas, que creem em Jesus Cristo e 
se orientam pela Bíblia, Palavra de Deus. 
Nós, católicos, também cremos em Jesus e 
seguimos a Bíblia. No entanto, há diferenças 
entre as diversas comunidades cristãs.
   
Temos que respeitar a escolha de cada um e 
nossa convivência precisa ser amorosa. Cada 
um professa a sua fé nas celebrações e em 
todos os momentos na vida da Comunidade, 
fortalecendo assim a convivência chamada 
ecumênica e inter-religiosa.
   
Infelizmente, o mundo constrói muitos muros: 
muros do ódio, da violência, do preconceito 
e da exclusão. Jesus nos convida a construir 
pontes: ponte do diálogo, da fraternidade, da 
paz, do acolhimento, do perdão e do amor.

04-DEUS NOS FALA NA BÍBLIA

ANIMADOR (A): Vamos ouvir com muita 
atenção o que Deus nos fala na Bíblia, 
cantemos:

A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio 
do povo,
Que cresceu, cresceu e nos transformou 
ensinando-nos viver um mundo novo.

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios: 4, 
1-6

05-CIRANDA DE CONVERSA COM 
DEUS

ANIMADOR(A): Estamos vendo que o 
mundo constrói muros de separação e nós 
precisamos construir pontes de união. Como 
nós podemos fazer para construir estes 
caminhos de salvação?
 Nós ouvimos o que foi dito sobre a 
convivência, o diálogo e sobre a Palavra de 
Deus. Agora nesta ciranda vamos conversar 
sobre estes temas. São Paulo em sua carta aos 
Efésios nos dá umas dicas interessantes:

01. Quais são os muros mais visíveis em 
nosso meio?

02. É fácil destruir estes muros? 
03. Quais são as pontes que podemos 

construir para facilitar a convivência e 
o diálogo?

(Depois da conversa realizar a dinâmica)

06-DINÂMICA 

 ANIMADOR (A): (Distribuir folha de papel 
e lápis entre os participantes e dividir em 
dois grupos. O grupo número 01 vai construir 
muros e o grupo número 02 vai construir 
pontes.  O primeiro grupo mostra o desenho 
dos muros e o segundo o desenho das pontes. 
Unir as duplas para que eles falem para todos 
sobre os desenhos)
 
Vamos recordar o que São Paulo nos diz: “Sejam 
humildes, amáveis, pacientes e suportem-se 
uns aos outros no amor. Mantenham entre 
vocês laços de paz, para conservar a unidade 
do Espirito”.

07-ORAÇÃO FINAL

TODOS: “Aos irmãos, a paz, o amor e a fé, da 
parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo”.
             “A graça esteja com todos aqueles que 
amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor 
perene”. (Ef. 6, 23-24).

         Pai nosso e Ave Maria.

QUARTO ENCONTRO: DEUS, FONTE 
DE TODA BÊNÇÃO

“Ele nos abençoou com toda bênção 
espiritual, no céu, em Cristo” (Ef.1,3)

01-AMBIENTAÇÃO: Mesa com toalha 
branca, Bíblia em destaque, vela, flores, água 
e mensagem de Páscoa, para distribuir no final 
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do encontro.

02-ACOLHIDA E ORAÇÃO

ANIMADOR (A): Que bom que vocês vieram 
para o nosso quarto encontro da Campanha 
da Fraternidade. Estamos caminhando, 
terminando a quaresma para viver a plenitude 
da Paixão, da Páscoa e da Ressurreição de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos nos preparar para esta partilha com 
muita fé.

ORAÇÃO: 

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espirito Santo, Amém.

Deus Pai, nós vos louvamos e agradecemos 
pelos presentes que todos os dias recebemos 
de Vosso Coração Misericordioso. 
Muito obrigado pelo Vosso Filho Jesus Cristo, 
a graça da Boa Nova que nos mostra o caminho 
do Reino. Jesus é o “Caminho, a Verdade e a 
Vida”.
Fortaleça, Senhor, nossa fé para vivermos o 
mistério da paixão, morte e ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo nosso Salvador. 
Amém.

CANTO: Eu vim para que todos tenham vida

Eu vim para que todos tenham vida, que 
todos tenham vida plenamente.

1-Reconstrói a tua vida em comunhão com 
teu Senhor, reconstrói tua vida em comunhão 
com teu irmão. Onde está o teu irmão, Eu 
estou presente nele.

03-ASSUNTO DO DIA
ANIMADOR (A): A fé em Jesus Cristo nos 
compromete a derrubarmos os muros das 
divisões. O Batismo exige que nos esforcemos 
em favor de comunidades que expressem a 
unidade na diversidade.

Como nós podemos trabalhar para que exista 
mais fraternidade entre os cristãos?
Jesus sempre diz a “Paz esteja com vocês!” 
Ele deseja a paz total de coração sem exigir 
nada em troca. A paz não significa ausência 
de violência, a paz é fruto do amor e do 
acolhimento.
Hoje vamos conversar sobre o tema: DEUS, 
FONTE DE TODA BÊNÇÃO.

     Prestem atenção na nossa mesa. Hoje temos 
a água. O que a água representa na Igreja para 
nós?

Aprofundamento de tema:

    “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez 
uma unidade”. A convivência inter-religiosa, 
o diálogo ecumênico desenvolvido em uma 
comunidade, é uma grande bênção de Deus 
Pai.
   No dia-a-dia, a construção de uma sociedade 
fraterna é difícil, mas temos que buscar 
em Deus as forças necessárias para nossa 
caminhada. A bênção prodigiosa do Pai 
enriquece o nosso coração e nos ajuda na 
construção desta sociedade mais acolhedora.
   Nós, às vezes não percebemos, mas Deus Pai 
está sempre derramando luzes e graças sobre 
nossas vidas e na vida de uma comunidade. 
São essas bênçãos que fortalecem o Reino de 
Deus entre nós.

04-DEUS NOS FALA NA BÍBLIA

ANIMADOR (A): Vamos ouvir com muita 
atenção o que Deus nos fala, cantemos:  
Palavra não foi feita

Palavra não foi feita para dividir ninguém. 
Palavra é a ponte onde o amor vai e vem; 
onde o amor vai e vem

1-Palavra não foi feita para dominar.    Destino 
da palavra é dialogar.
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   Palavra não foi feita para opressão, destino 
da palavra é união

2-Palavra não foi feita para semear, a dúvida, 
a tristeza ou mal-estar.
    Destino da palavra é a construção. De um 
mundo mais feliz e mais irmão.

ANIMADOR (A): Leitura da Carta de São 
Paulo aos Efésios 1, 2-7

05-CIRANDA DE CONVERSA COM 
DEUS

ANIMADOR (A): Nós vimos que formar uma 
comunidade fraterna é difícil, precisamos de 
muita fé e das graças de Deus Pai.
São Paulo fala de maneira bonita sobre 
as bênçãos de Deus derramada sobre a 
humanidade, através de Jesus Cristo.
Vamos conversar sobre o valor e a importância 
da bênção no nosso dia a dia.

01. Nós temos o hábito de tomar bênção 
aos nossos pais, avós, tios e padrinhos?

02. Na igreja, no final da celebração, o 
Padre ou Ministro da Palavra invoca 
a bênção de Deus sobre a assembleia. 
Qual é o significado?

06-DINÂMICA PARA EXERCITAR A 
PRÁTICA

 Na mesa tem uma vasilha com água, que 
lembra o nosso Batismo. Nós vamos molhar o 
nosso dedo e fazer uma cruz na testa do outro, 
dizendo: “Eu te abençoo em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, Amém”.

 Depois da bênção, um participante pega a 
Bíblia e leva a todos para beijá-la com amor 
e respeito. No final, vamos aplaudir a Palavra 
com carinho.
  Hoje, em casa, antes de deitarmos vamos 
abençoar todos, fazendo o sinal da cruz na 
testa de cada um e dando um beijo amoroso.

07-ORAÇÃO FINAL

TODOS: Deus Pai, nós vos agradecemos pelo 
presente do Vosso amado Filho Jesus Cristo, 
que trouxe para o mundo a salvação.
           Jesus é a grande bênção derramada 
todos os dias na vida de cada um de nós.  Que 
sejamos capazes de levar esta benção santa 
a todos que necessitam de uma palavra de 
acolhimento e carinho. Amém.

Pai Nosso...., Ave Maria....

ANIMADOR (A): Com a Bíblia na mão, dar 
a bênção. No final, distribuir a mensagem de 
Páscoa, desejando a todos uma SEMANA 
SANTA bem participada e uma Páscoa plena 
de luzes e alegrias. Aleluia.
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