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Escola Catequética de Multiplicadores
Carta Nº 3

Querido/a amigo/a da Escola Catequética de Multiplicadores
Catequista, a sua participação nesta Escola é motivo de alegria. Você partilha, reflete, celebra... E mais, quantos de sua comunidade se alegram quando você se disponibiliza a partilhar essa riqueza de conteúdos.
Com a oração inicial ao Espírito Santo (texto de Bruno Forte), o grupo iniciou um exercício de Leitura Orante da Bíblia (Lectio Divina).

Lendo e orando a Bíblia
* Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 28,16-20).

Leitura
● Invocar o Espírito Santo (por meio de oração, canto...).
● Leitura lenta do texto (breve momento de silêncio).
● Reler o texto e identificar os personagens.
● Descrever o ambiente, imagens que são criadas a partir da leitura.
● Escrever uma breve história sobre o que se passa no texto lido (com as próprias palavras).
● Ilustrar a história lida, ou parte dela.

Meditação
● Refletir a leitura do texto lido e descrever o que ele quer me dizer.
● Ligar o texto com outros textos da Bíblia.

Oração
● O que o texto me faz dizer a Deus?
É o momento de rezar (louvor, agradecimento, perdão...).

Contemplação
● Momento de assumir um compromisso. Sua oração faz despertar algum sentimento de comprometimento? Qual?
● Em resposta à leitura e contemplação a Palavra, rezar o Salmo 8.
Com certeza você percebeu e memorizou...
A cada etapa da Leitura orante leia-se o texto. Veja de quantas maneiras se pode ler um texto bíblico (ler - contar - desenhar...).
No momento da contemplação cada participante escolheu um versículo do texto lido.
● Em silêncio os participantes formaram duas filas atrás do ambão.
● Um pouco à frente, no chão, vasilha com brasa e outra com incenso.
● Cada participante se aproxima, reza o seu versículo e coloca um grãozinho de incenso na brasa, enquanto canta-se: “Tu és a
razão da jornada...”

Expressando sentimentos: Em dupla, conversar e escolher uma palavra que sintetize o que foi a Leitura Orante.
Para fechar o assunto:
- Leitura Orante não se aprende, se pratica.
- Não se conversa, reza-se.
- A “Lectio Divina” consiste na atitude do discípulo diante da Palavra de Deus.
- É conversar com Deus.
- É mergulhar no mistério de Deus.

Trabalho em grupo
● Mediante livro do IX Sulão Bíblico-Catequético: Comunicação no processo de Iniciação à Vida Cristã.
● Palavras recebidas como: oração, conversão, purificação, esperança, celebração, iluminação, caminho, quaresma, Jesus Cristo...
● Reunir-se por palavras.
● O que fazer?
- Praticar a Leitura Orante páginas 39-40.
- Ler e discutir a carta nº5.
Antes, algumas peculiaridades sobre o livro.
- A Leitura Orante prepara para a carta.
- Toda carta precede de uma Leitura Orante.
- Na chave de leitura: coluna à esquerda (texto bíblico); coluna à direita (chave de leitura).
“Novo panorama” que foi visto.
De posse do texto: Linguagem sobre Jesus.
Linguagem narrativa e exegética moderna (João Batista Libânio).
O assessor foi chamando a atenção para certos tópicos do texto, tais como:
Narração como teoria
2.2. Importância do simbólico. A narrativa permite a imaginação, mas é preciso conhecer o que vai narrar.
2.3. Presença do mito. O mito merece atenção especial, porque sobre ele gira polêmica.
● Qual é o mito do cristianismo?
Para o judeu é a criação do mundo pelas mãos de Deus.
● Mito fundante do cristianismo – Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.
- No entanto, o mito produz, em forma descritiva, espacial e sensível, realidades profundas... (p.8).
- A narrativa ilumina os problemas afetivos... (p.10).
Narração na teologia: a teologia narrativa joga com a tensão entre o relato maior da salvação e as pequenas histórias concretas
da graça e de pecado... (p.16).
Você com certeza, lembra que foram discutidos outros aspectos do citado texto.
Em casa dedique mais tempo ao texto. Vale a pena!
Para concluir a parte matutina foi abordado o quarto encontro da sexta fase (segundo tempo): A fé cresce quando se faz memória.
Algumas observações:
>> Atenção para as narrativas.
>> A partir da sexta fase, um salmo fecha, conclui a Leitura Orante que inicia no item 5.
Que tal perguntar para os pais nos encontros:
- Qual é a narrativa que os filhos irão contar no futuro, que ouviram dos pais?
Dando um tempo...
- Celebração eucarística.
- Almoço.
Recomeçando...
* Formar grupos conforme as 5 cores distribuídas: verde – branco – amarelo – rosa – azul.
* Cada grupo subdividiu-se em dois.
** O que fazer:
- Preencher o desenho da casa. Igreja: Casa da Iniciação à Vida Cristã – com as palavras e os tempos que aparecem na parte inferior
do desenho.

Igreja: casa da Iniciação à Vida Cristão

4º TEMPO / ANÚNCIO DE JESUS CRISTO / CATEQUESE
PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO / MISTAGOGIA / MISTÉRIO PASCAL
CELEBRAÇÃO DE ADMISSÃO / 1º TEMPO / PALAVRA DE DEUS
DOUTRINA / QUARESMA / 2º TEMPO / ADESÃO
LITURGIA / CELEBRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME / ENCANTAMENTO
3º TEMPO / CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO EUCARÍSTICA E CRISMA
Primeiro tempo: Anúncio de Jesus Cristo – adesão – encantamento.
Segundo tempo: Celebração da admissão, catequese, Palavra de Deus, doutrina, liturgia.
Terceiro tempo: Celebração da inscrição do nome, quaresma, purificação e iluminação. Celebração da comunhão eucarística e crisma.
Quarto tempo: Mistagogia, mistério pascal.
Outra atividade (com o mesmo objetivo): agregar as palavras aos tempos. As mesmas palavras foram entregues para alguns participantes e eles se agruparam aos tempos.
Você lembra que recebeu o sumário do Itinerário de Iniciação à Vida Cristã com os conteúdos e as celebrações do primeiro e
segundo volumes, ou seja, do primeiro ao terceiro tempo.
* Muitas outras informações e esclarecimentos foram dados, além das contidas no sumário.
* Também foi trabalhado o terceiro encontro da sexta fase: Os Sacramentos alimentam a nossa fé.
● O encontro foi apresentado, abordando quase todos os itens, facilitando e esclarecendo a compreensão dos participantes.
Lembretes:
* Próximo encontro no Centro de Evangelização Angelino Rosa (CEAR), dias 24 e 25 de junho:
- Inscrição nas paróquias.
- Sábado: dízimo / domingo: leigos.
* Próxima etapa - 30 de julho:
- Oração inicial: Paróquia São João Batista.
- Missa: Paróquia dos Sagrados Corações.
- Envio: Palhoça.
- Refeição: Canasvieiras.
Envio missionário (veja texto):
“Saiamos deste encontro com o compromisso a de contagiar nossa comunidade com a alegria do encontro com o Deus da vida.”

Irmã Marlene Bertoldi
Secretária: Onélia Docina Martins

