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PRIMEIRO TEMPO  

PRE-CATECUMENATO 

ANUNCIAR A FÉ 

 

 

 

 

(pode iniciar em qualquer época do ano) 

 

 

 

ENCONTRO 1 

FÉ NA VIDA 

PREPARAR 

• Caminho e colocar a Bíblia no final do caminho.  

• Evangelho de João 1, 35-40. 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos com alegria mesmo que seja 

em plataforma digital. Apresenta-se dizendo o nome e solicitando que 

todos façam o mesmo. 



2 
 

Em seguida coloca a proposta da catequese e ou do encontro de formação 

discipular que visa formar discípulos de Jesus Cristo. Esta primeira fase dos 

encontros é para conhecer a fé cristã.  

Terminada a apresentação, todos rezam juntos a oração.   
 

3. ORAÇÃO  
 

Senhor Jesus Cristo, iniciamos este caminho de fé. Queremos te conhecer 

para te  amar e que não seja concedido conhecer mais do que amar. Neste 

encontro, esperamos nos aproximar de ti, pois tu tens palavras de vida 

eterna. Amém. 
 

4. LEITURA – João 1, 35-40. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

a. Quem são os personagens deste texto? 

b. Onde o relato ocorre? 

c. Quais são as falas? 

d. O que acontece? 

e. Destacar uma palavra ou frase. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 09 e 10 meditando sobre  o que a Palavra nos diz.  

• Síntese do caminho percorrido. 
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

 A fé cristã não se baseia em ideias ou conceitos, mas no encontro com a 

pessoa de Jesus Cristo. Vamos refletir e partilhar: 

• Quais as nossas buscas mais profundas? 

• Como e quando recorremos a fé? 

• Quais as perguntas que trazemos conosco a respeito da fé em Deus? 

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Ler o número 12, página 21, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 160.  

Catequista e ou coordenador: 

a) Destaque a expressão que mais lhe chamou atenção nesse parágrafo do 

catecismo da Igreja Católica. 

b) Partilhe com o grupo e comente.  
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 9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista e ou coordenador: Em silêncio, coloca-se diante de Jesus e pede, como 

discípulos do Evangelho: “Mestre onde moras?” Nessa oração, aos poucos, escute 

o convite: “Vem e vê!” 

Pedimos-te, Senhor, que nos faça conhecer aquilo que amamos, pois não 

procuramos nada fora de ti. Tu és tudo para nós: a nossa vida, a nossa luz, anosa 

salvação, o nosso alimento, a nossa bebida, o nosso Deus. Eu te peço, ó Jesus, 

que inspires os nossos corações com o sopro do teu Espírito e que transpasses 

com o teu amor as nossas almas, para que cada um de nós possa dizer com toda 

verdade: “Faze-me conhecer aquele que a minha alma ama”. Amém. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Nos próximos dias reflita sobre essas perguntas: 

• Quando procuro a fé? 

• O que a fé pode me oferecer? 

• Quem é Deus para mim? 

Entreviste duas pessoas propondo as questões abaixo. Anote as respostas. Vamos 

partilhar no próximo encontro: 

• Quem é Deus para você? 

• Quem é Jesus Cristo para você? 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo ENCONTRAR JESUS, página 23.  

 

 

 


