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Escola Catequética de Multiplicadores
Carta Nº 6

Estimado/a amigo/a da Escola Catequética de Multiplicadores
“Eu instruirei você e lhe ensinarei o caminho a seguir;
com os meus olhos sobre você, eu o aconselharei”
(SL 32,8)

Caro/a catequista, esta é a última carta do ano, especialmente para você que participou desta Escola com ânimo, firmeza, perseverança... E,
fazendo jus ao nome (multiplicadores), os conteúdos foram multiplicados, com certeza.
Que bom! Você gostou tanto que ficou um “gostinho de quero mais”. Pois bem, venha para 2018.
A Escola tem uma proposta simples, mas ousada, pois estimula os catequistas de diferentes idades, níveis de escolaridade e de caminhada a
sentar juntos, rezar, escutar, perguntar... e descobrir os possíveis caminhos para o próprio crescimento e o do outro, também.
E na esperança que esse ano trouxe luzes para cada participante, encerramos a etapa com a assessoria de Irmã Mari Luzia Hammes discorrendo
sobre Iniciação à Oração: Tipos de oração presentes no Itinerário e Salmos.

Oração no processo de Iniciação à Vida Cristã
Deus feito homem se retirava constantemente para orar. Quanto tempo me disponho para rezar, acolher este amigo Jesus?
Não se concebe um catequista que não priorize 10 ou 15 minutos de oração. O importante não é a quantidade, mas a qualidade. O
importante é parar, agora estou aqui para te ouvir. Nós dificilmente ouvimos Deus. Nossas orações são quase sempre monólogos (só
eu falo), não ouço.
Orar é diferente de oração. Oração é orar mais ação. Através da oração nos tornamos perfumes de Deus.
Leitura e conversa sobre o contexto de (2 Cor 2, 14-17). “De fato somos para Deus o bom perfume de Cristo, entre aqueles que se
salvam e os que se perdem” (2 Cor 2,15).

Catequista: Pessoa de oração
(cochicho 2 a 2)

Para ajudar no cochilo:
● Que lugar ocupa a oração em sua vida?
● Qual é a oração que mais alimenta sua mística e intimidade com Deus?
● É a oração já pronta ou é sua silenciosa escuta e diálogo com Deus?
● Catequista, foi bom este mergulho no universo da oração? Conseguiu se encontrar?
A partir do que foi dito, a assessora complementou alguns tópicos necessários.

Catequizar: Formar para a oração (ver texto).
Os Salmos são atribuídos a Davi porque ele sempre priorizava as salmodias, a liturgia e sempre ao som da harpa ou outros instrumentos de corda.

Na origem de cada Salmo está alguém e a comunidade. As diferentes situações da vida como, a alegria, as dores, as esperanças,
as vitórias e derrotas, são transformadas em oração de louvor, de ação de graças, de súplica, de confiança...
Os Salmos nasceram da vida do povo simples e pobre, e de forma oral.
Enfim,... Salmos, a vida em forma de oração.

Jesus orante e catequizador

● Jesus participava do ritmo orante da vida do povo:
- nas famílias e pequenos grupos;
- semanal nas comunidades em dia de sábado;
- anual das grandes festas com as romarias para o templo em Jerusalém.
● A vida de Jesus era uma oração permanente. Era o catequista rezando a vida.
● A sua maneira de rezar revelava uma pessoa em profunda união com o Pai que despertava nos discípulos a vontade de rezar.

Jesus e a oração dos Salmos (texto pág. 4 e 5)
Na época de Jesus, desde pequenas as crianças aprendiam de memória os Salmos. Portanto, Jesus menino também rezou os
Salmos, conforme narrativas do Evangelho.
1. Para dirigir-se ao Pai, sobretudo nos momentos difíceis de sofrimento.
“Em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46; SL 31,6).
2. Jesus usava os salmos para ensinar o povo. Vários ensinamentos de Jesus são evocações de frases de Salmos.
>> “Felizes os mansos...” (SL 37,11).
>> “Felizes os que clamam...” (SL 126, 5).
>> “Eu sou o bom pastor” (SL 23).
E muitas outras evocações de salmos espalhadas pelos ensinamentos de Jesus.
3. Jesus usava os salmos para refutar as críticas dos adversários: nas discussões com fariseus e escribas:
>> “Da boca dos pequeninos e das criancinhas...” (Sl 8,3).
>> “A pedra que os construtores rejeitaram...” (SL 118,22).
Animem-se! A manhã já passou. Agora,
- Celebração Eucarística presidida por Pe. Revelino.
- Almoço
● Retorno : Cochicho (2 a 2 – 3 a 3). O que ficou para nós catequistas sobre Jesus e sua vida de oração.
● Partilha
● Os Salmos (pág. 9 – subsídio)
Ainda podemos dizer que os Salmos são uma resposta à experiência de Deus que se revela e está presente na vida. É a experiência do encontro pessoal com Deus na vida.
● É uma experiência mística que percebe Deus se revelando na criação, no evento do Êxodo, na história.
● Assim como todos os escritos da Bíblia, os salmos foram vividos, celebrados nos cantos e contos. Somente depois, foram escritos.
● Muitos diálogos entre Deus e as pessoas não estão incluídos na lista dos 150 salmos. O que importa é perceber como a oração
está esparramada na história e na vida do Povo de Deus.
Veja

>> ( Nm 6,24-26 ) – fórmula da benção de Deus para o povo.
>> ( Is 9,1-6 ) – cântico da libertação das trevas para a luz.
>> ( Lc 11,2-4 ) – oração do Pai Nosso.
>> ( 2 Cor 1,3-7 ) – oração de graças.

Como estudar os salmos para rezá-los melhor (p.11 a 26)

• Formar grupos com 4 pessoas.
• Cada grupo trabalha as sugestões propostas pelo salmo que lhe coube.
Obs.: Não houve partilha devido ao pouco tempo restante.

Entrega dos certificado
Em cada certificado percebemos um caminho percorrido, um esforço pessoal e coletivo, um desafio, uma experiência humana
progressiva no conhecimento de si e no conhecimento de Deus e sua proposta.
“Damos graças àquele que nos fortaleceu, Jesus Cristo nosso Senhor, que nos considerou dignos de confiança e nos tomou para
seu serviço” (1 Tm 1,12).
Caro catequista,
O caminho é longo, dependendo das circunstâncias, ora lento, ora apressado.
Mas o importante é segui-lo na busca dos ideais.
Até 2018, se Deus quiser, mas Ele há de querer.
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