ENCONTRO COM

JESUS EM FAMÍLIA

Apresentação

A

realidade atual trouxe consequências para a vivência da fé. Nossas comunidades
não puderam mais se encontrar nas igrejas e muitas atividades pastorais foram
suspensas. Todavia, mesmo com os desafios, vivenciamos experiências bonitas. As
igrejas fecharam, mas cada casa se tornou uma “igreja doméstica”. Muitas ações solidárias
e de cuidado foram testemunhadas. As famílias intensificaram a prática da oração familiar.
Os meios de comunicação passaram a ser um canal de comunhão eclesial.
Neste contexto diferente sentimos a necessidade de oferecer novo material para as famílias. Seu objetivo é possibilitar que as famílias se encontrem semanalmente para alimentar e
animar a sua fé a partir de uma temática comum. O subsídio é chamado de “Encontro com
Jesus em família” e se constitui de três partes. Vejamos um pouco a proposta geral:
a) Roteiro celebrativo: é um esquema celebrativo muito simples para que todas as famílias
possam preparar e vivenciar. O centro é a Palavra de Deus. A partir dela se abrem momentos de partilha, memória, reflexão, súplicas e oração.
b) Texto de aprofundamento: pequeno texto para uma leitura complementar sobre o tema
da semana. A ideia é que este material não seja utilizado no momento da celebração. É
para uma leitura e reflexão pessoal.
c) Atividade interativa: subsídio pensado para as crianças. A partir do tema da semana,
será disponibilizada uma ou mais atividades lúdicas (caça-palavra, desenhos para pintura, labirintos, palavra cruzada, fábulas, etc.).
Este material também foi indicado pela Coordenação Diocesana da Catequese para
ser trabalhado com os/ as catequizandos/as e suas famílias.
No momento atual um dos desafios é fazer circular materiais impressos. Por isso, este
subsídio será diagramado e disponibilizado de maneira digital na página da Diocese
www.diocesechapeco.org.br e em outras redes sociais das paróquias. Sabemos que nem
todas as pessoas tem acesso à internet e meios para a impressão. Por isso, reforçamos a
necessidade de sermos criativos e solidários também nesta missão.
Que Jesus, a luz do mundo, abençoe e proteja nossas famílias!

