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Viver com(o) Jesus Ressuscitado 

O objetivo desta caminhada Pascal é que todos os grupos de Catequese redescubram o valor do 
Domingo e da vivência pascal como ponto de partida para a nossa vida diária. Não podemos 
viver sem o Domingo!  
Ainda que limitados pelos efeitos desta pandemia, sabemos que nenhuma pandemia nos 
separará do Amor de Cristo, imolado e ressuscitado, que deu a Vida por nós e nos chama à Vida 
em Deus. Pode parecer que Deus nos abandona diante da dor, mas a verdade é que Ele dá 
sentido à dor e força para a encarar! 
Em cada família e em cada grupo de Catequese, através das plataformas digitais (Messenger, 
Whatsapp, Zoom, Meet, ou outras), somos convidados a evidenciar alguns aspectos centrais da 
fé e da vivência cristã.  

Propomos, para estes tempos de contingência, um breve esquema de catequese familiar para 
cada semana: 
1) uma citação do Evangelho do Domingo; 
2) um resumo no qual é definido o tema da catequese semanal;  
3) uma dinâmica, que deve ser adaptada às possibilidades e à respectiva faixa etária; 
4) algumas músicas, que podem ser cantadas em família e/ou escutadas na internet; 
5) uma proposta de oração para ser rezada em família e no grupo de catequese; 
6) para os mais novos, um desenho para imprimir e pintar.  

Sugerimos que, para além desta caminhada específica, cada grupo de catequese organize uma 
forma e um momento para se encontrar virtualmente e fazer uma pequena oração em conjunto, 
orientada pelo catequista. 

Este subsídio pastoral não  invalida outros esquemas que, quer os catequistas quer as famílias, 
achem oportunos. O Secretariado Nacional da Educação Cristã, por exemplo, vai disponibilizar 
alguns recursos (#catequesemcasa), sobretudo em formato vídeo que podem ser proveitosos 
para a continuidade do acompanhamento catequético das crianças e adolescentes.  Para os 
adolescentes está previsto um programa na RTP2, quartas-feiras, às 15h10. Para as crianças estão 
previstos vídeos no canal do youtube Educris https://www.youtube.com/user/canaleducris. Todas 
as informações necessárias serão disponibilizadas em www.educris.com. 

* Para a elaboração desta dinâmica foram aproveitadas ideias da proposta do Secretariado da Catequese da Diocese do Algarve. 

[https://folhadodomingo.pt/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/Campanha-para-a-Pascoa.pdf] 
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Oitava da Páscoa                                          (de 12 a 19 de Abril de 2020) 

“Ele tinha de ressuscitar dos mortos”                 (João 20, 9)  
Deus está vivo! Graças à Ressurreição de Jesus a nossa vida transfigurou-se e ganhou novos 
contornos. Jesus Vivo e Ressuscitado oferece-nos a paz e dá-nos o Seu Espírito Santo para que 
sejamos felizes e uma só família, em Igreja. 

Dinâmica: Vou fazer a partilha/publicação de algo que manifeste a minha vivência como membro 
da família de Jesus Ressuscitado (por exemplo, uma foto do meu batismo).  

Esta partilha pode ser feita nas redes sociais, para todos os amigos, ou no grupo Whatsapp da catequese. No caso 
de não ser possível nenhuma destas hipóteses, podes colocar esta vivência/foto num lugar de destaque do teu 
quarto, onde poderás ir colocando estas partilhas e onde podes criar um pequeno espaço de fé, com a tua bíblia, 
uma vela e o que achares adequado. Podes envolver a tua família na procura da foto e pedindo-lhe que te recorde 
como foi esse momento.  

Música: 
para os + velhos: Tu és a minha vida – Banda Jota [https://www.youtube.com/watch?v=pp7t4KvUBn8] 
Ou: Nos amou – Heber Marques [https://www.youtube.com/watch?v=KPxWO1XWXjA&list=RDFcu5EJzDplc&index=15] 
para os + novos: Ressuscitou – Marla Lüdtke [https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Senhor Jesus, a tua Ressurreição enche a minha vida de esperança. Agora sei que a vida, dom 
de Deus, é eterna. Ela não termina com a morte. Continua em Deus. Obrigado, Jesus, por me 
dares essa vida nova. Amén.”  
Pai Nosso… 
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Segunda semana da Páscoa                                  (de 19 a 26 de Abril de 2020) 

“Oito dias depois”                                  (João 20, 26) 

Jesus está no meio de nós e quer fazer comunidade connosco, por isso nos chama em cada 
Domingo, a participarmos na vida comunitária, em Igreja. Neste tempo de pandemia, e de 
distanciamento social, temos a oportunidade de reforçar a imagem da Igreja-doméstica, que em 
família, se junta para rezar.  

Dinâmica: Vou fazer a partilha/publicação de uma foto da minha presença na comunidade cristã 
(por exemplo, uma foto da última festa da Catequese). 

Esta partilha pode ser feita como na semana anterior. E também podes envolver a tua família na procura 
da foto e pedindo-lhe que te recorde como foi esse momento. 

Música: 
para os + velhos: Recado – Carlota Ulrich [https://www.youtube.com/watch?v=X8JMU2cq9bE] 
Ou: Somos um [https://www.youtube.com/watch?v=JYstZQ7x4a4&list=RDFcu5EJzDplc&index=17] 
para os + novos: Jesus ama cada um – 3 palavrinhas [https://www.youtube.com/watch?v=Ql_RnZR8oL8] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
Oito dias depois da Tua ressurreição, aqui estamos Jesus. Continuamos fechados em casa, e sem 
possibilidade de ir à igreja, mas não deixamos de fazer a nossa oração e de caminhar como 
comunidade de fé. Somos filhos da Igreja. Ajuda-nos a manter vivo o espírito da nossa 
comunidade. Amén.” 
Pai Nosso… 
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Terceira Semana da Páscoa                       (de 26 de Abril a 3 de Maio de 2020) 

“Conheceram-n’O ao partir do pão”            (Lucas 24, 31) 
Cada Missa atualiza a presença de Jesus vivo, presente no meio de nós. Quando nos reunimos 
em Seu nome, Ele faz-nos participar do mesmo corpo, a Igreja, que somos todos nós.  

Dinâmica: Vou fazer a partilha/publicação de uma foto da minha Primeira Comunhão (ou de uma 
Eucaristia em que participei; ou do meu diploma da 1ª Comunhão). 

Esta partilha pode ser feita como nas semanas anteriores. E também podes envolver a tua família na 
procura da foto e pedindo-lhe que te recorde como foi esse momento. 

Música: 
para os + velhos: Via de amor [https://www.youtube.com/watch?v=SagPXHf4TOo&list=UUQkmjdW9zBsWQGSdDloYlJw&index=22] 
Ou: Pão do céu – N’Ele [https://www.youtube.com/watch?v=EmmstMlVke8&t=173s] 
para os + novos: Por dentro e fora, alto e baixo – Marilene Vieira [https://www.youtube.com/watch?v=6cYK9EPfDq0] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Jesus, Tu estás presente na Eucaristia e alimentas a nossa vida com a Comunhão. Neste tempo 
em que não posso comungar, ajuda-me a ser capaz de repartir o meu pão com quem o não tem. 
Amén.” 
Glória ao Pai… 
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Quarta Semana da Páscoa                                      (de 3 a 10 de Maio de 2020) 

“Eu sou a porta das ovelhas”                         (João 10, 7) 
Jesus é o Bom Pastor. Ele é a porta do redil das ovelhas. Ele nos protege. Todos juntos, somos 
mais fortes e seremos cada vez melhores, porque unidos somos mais fortes.  

Dinâmica: Vou enviar uma mensagem de agradecimento ao meu pároco ou a alguma religiosa 
ou missionário que eu conheço.  

Esta mensagem pode ser enviada pelas redes sociais ou outro meio de comunicação à própria pessoa, ou então 
partilhada no grupo WhatsApp da catequese, ou, em caso de não ser possível nenhuma destas hipóteses, escrever 
esta mensagem num postal para que, quando for possível, entregar a essa pessoa. Neste caso, guarda-o no teu 
espaço de fé. Podes envolver a tua família num diálogo sobre a importância destas pessoas nas suas vidas. 

Música: 
para os + velhos: O Senhor é meu Pastor – Claudine Pinheiro [https://www.youtube.com/watch?v=5M49YuiORNY] 
Ou: Aprendiz de viajante – Pe Nuno Tovar de Lemos [https://www.youtube.com/watch?v=CNUpu8hUnyk&list=PLcL1AmoENcfneQklKAfyK5_8mJtbietKS&index=4] 
para os + novos: Amara como jesus amou – As músicas da catequese [https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Jesus, hoje quero lembrar todos os que dedicam inteiramente a sua vida ao Teu serviço: os 
padres, as missionárias e missionários, e tantos religiosos e religiosas. Agradeço-te também a 
dedicação dos catequistas e de todos os que me ensinam a ser bom cristão. Protege-os e 
ilumina-os. Amén.” 
Avé Maria… 
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Quinta Semana da Páscoa                                     (de 10 a 17 de Maio de 2020) 

“Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida”         (João 14, 6) 
Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele a verdade que nos dá a conhecer o valor da vida e 
nos chama à verdadeira Vida em Deus.  

Dinâmica: Vou fazer a partilha/publicação de uma foto de uma parte do caminho que faço para ir 
à igreja da minha paróquia. 

Esta partilha pode ser feita como nas semanas anteriores. Aqueles que não têm uma foto destas podem partilhar o 
que sentem ao fazer esse caminho ou, no caso dos mais novos, desenhar um caminho com uma igreja ao fundo. A 
família pode envolver-se na procura da foto e num diálogo sobre o sentido da frase “Eu sou o caminho, a Verdade e 
a Vida”. Podes envolver a tua família na procura da foto e num diálogo sobre o sentido da frase “Eu sou o caminho, 
a Verdade e a Vida”.  

Música: 
para os + velhos: Ó Senhor - Mimi Froes [https://www.youtube.com/watch?v=EgoQ9TThBOE&list=RDFcu5EJzDplc&index=31] 
Ou: Nada te turbe - Taize [https://www.youtube.com/watch?v=QYVMSESTVDc&list=RDFcu5EJzDplc&index=48] 
para os + novos: Caminharei – As músicas da Catequese [https://www.youtube.com/watch?v=0ertGU6Hn_c] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Jesus, hoje há muitas estradas, muitos caminhos e muitas vozes que me distraem... No meu 
caminho da vida, ajuda-me a descobrir-Te e amar-Te sempre mais, para caminhar sempre ao Teu 
lado. Amén.” 
Avé Maria… 
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Sexta Semana da Páscoa                                  (de 17 a 24 de Maio de 2020) 

“Pai, glorifica o teu Filho”                                               (João 17, 1)  

A vida de Jesus aponta-nos o caminho do Céu. Mas na caminhada da vida nem sempre somos 
capazes de olhar o Céu e louvar e agradecer a Deus. Com Jesus somos mais fortes porque Ele é 
a imagem do Pai, que me abraça sempre e nunca nos abandona.  

Dinâmica: Vou, se for possível, à rua, em segurança, inspirar e olhar o céu, agradecendo a Deus 
ser Seu filho amado.  
Posteriormente, vou fazer a partilha desse momento e do que senti com o grupo WhatsApp da catequese, ou com 
os restantes membros da minha família. 

Música: 
para os + velhos: Nada Temo – Banda Jota [https://www.youtube.com/watch?v=2iNW6p9fjYg&list=PUmK6mzIpynh66EexxROTDbQ&index=2] 
Ou: Ninguém te ama como eu – Simplus [https://www.youtube.com/watch?v=ym-qzNdwaaY&list=RDfkFVXuwuSWw&index=11] 
para os + novos: Esta luz pequenina – As músicas da Catequese [https://www.youtube.com/watch?v=VYinfpsTCe8] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Jesus, meu Irmão, também eu quero chegar conTigo, um dia, à glória do Céu. Ajuda-me a 
caminhar para Ti e a falar de ti aos outros. Amén.” 
Pai Nosso… 
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Solenidade da Ascensão de Jesus                (Domingo, 24 de Maio de 2020) 

“Eu estou sempre convosco”                                 (Mateus 28, 20)  
Jesus eleva-se no alto do monte, mas nunca nos deixa sós. Por isso nada devemos temer. 
Sabemos que ao longo da vida sempre teremos dificuldades. Algumas vezes até nos poderá 
parecer que ficámos sozinhos. Mas sabemos que Jesus está sempre connosco.  

Dinâmica: Vou fazer a partilha/publicação de uma foto de uma ida em família ao cimo de um 
monte. 
Esta partilha pode ser feita como nas semanas anteriores. Caso não tenhas nenhuma fotografia significativa, podes 
procurar na internet uma fotografia de um monte onde gostasses muito de ir. A tua família pode envolver-se na 
procura da foto e dialogar sobre o significado da frase bíblica: “Eu estou sempre convosco”. 

Música: 
para os + velhos: Pedacinho de Deus – Simplus [https://www.youtube.com/watch?v=1as0TcE98sQ] 
Ou: Água – Pe Nuno Tovar de Lemos [https://www.youtube.com/watch?v=x0yOIvIHviI&list=RDFcu5EJzDplc&index=5] 
para os + novos: Guiado pela mão – As músicas [https://www.youtube.com/watch?v=JQtivQ56fQU] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Jesus, sei que Tu estás comigo. E eu quero estar contigo para sempre. Abre os meus olhos para 
perceber a Tua presença nos momentos mais difíceis da minha vida. E ajuda-me a falar de Ti aos 
meus amigos. Amén.” 
Avé Maria… 

 8

https://www.youtube.com/watch?v=1as0TcE98sQ
https://www.youtube.com/watch?v=x0yOIvIHviI&list=RDFcu5EJzDplc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JQtivQ56fQU


Catequese Paroquial da Infância e Adolescência  Viver com(o) Jesus Ressuscitado 

Paróquia de São Martinho do Fundão  Páscoa 2020

Solenidade do Pentecostes                              (Domingo, 31 de Maio de 2020) 

“Recebei o Espírito Santo”                           (João 20, 22) 

Somos fruto do amor de Deus. Ele nos ama e, por isso, nos deu a vida e nos dá o Espírito Santo. 
Somos Igreja porque a força do Espírito nos reúne e nos leva a olhar e a amar os irmãos. 

Dinâmica: Vou acender uma vela e fazer uma oração em família. 

Posteriormente podes partilhar/publicar uma foto com essa vela nas redes sociais, para todos os amigos, ou no 
grupo WhatsApp da catequese. A família envolve-se na oração que, se acaso o catequizando tiver criado um espaço 
de fé, deve ser feita ali. A oração pode ser o agradecimento pelo tão grande amor de Deus, que se complementa 
com a oração que pede a força do Espírito Santo. 

Música: 
para os + velhos: Minha força és tu – Banda Jota [https://www.youtube.com/watch?v=3ZZMNKvqm9E] 
Ou: Tudo o que precisava – Banda Jota [https://www.youtube.com/watch?v=RfSXHnYNisE&list=FL87Mr09Ga0aJozMS4lJZq2Q&index=8] 
para os + novos: Jesus no meio de nós – As músicas da Catequese [https://www.youtube.com/watch?v=-nZ9KlfFfEs] 

Oração em família, e no grupo de Catequese:  
“Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Ele é a força que nos vem de Ti que nos enche o coração e 
alma. Dá-nos o teu Espírito para te levarmos com muita alegria para todo o lado. Amén.”  
Glória ao Pai… 
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