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ENCONTRO 5 

                                        A DECISÃO É SUA  

PREPARAR 

• Cartaz com a frase: “A quem iremos Senhor?”.  

• Evangelho segundo João 6, 60-69.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

• Partilhar a reflexão proposta sobre o seguimento de Jesus como o 

caminho de vida.  (Dialogar) 

3. ORAÇÃO  

Catequista ou o coordenador motiva a oração a partir da leitura dos números 1 

a 3, páginas 40 e 41.  

 

Senhor Jesus, tu és o Caminho, a Verdade e a Vida. A quem iremos se não 

formos a ti? Só tu tens palavras de vida. Palavras de Vida Eterna. Concede-

nos a graça de jamais nos separamos de ti e sabermos vencer as tentações, 

superar as resistências e abrir nossa mente e coração para teu Evangelho 

que é fonte de vida.  Amém. 
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4. LEITURA – São João 6, 60-69. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

a. Quem são as personagens? 

b. Quais são as falas? 

c. Reconstruir o texto.  

d. Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 08 a 11, páginas 41 e 42, meditando sobre  o que 

Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

O catequista e ou coordenador motiva o diálogo:  

• Quais as expressões e ideias desse texto bíblico e do comentário acima, que 

mais implicam nosso seguimento de Jesus Cristo hoje?  

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 12, página 43, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 27.  
 

 Um exemplo para ajudar na decisão.  

Catequista ou o coordenador: fazer a leitura dos números 14 a 17, páginas 43 e 

44.  

• Destaque algum aspecto da vida de Santo Agostinho que o faça refletir 

sobre a sua decisão dos posicionamentos e superação de resistências, que 

não ocorrem de uma vez. (Dialogar) 

É preciso decidir 

Catequista ou o Coordenador: Fazer a leitura dos números 19 a 24, páginas 44 

e 45. (Silêncio para cada um pensar - não é preciso partilhar essa reflexão, pois 

ela é muito pessoal)  

Para onde ir? 

Catequista ou o Coordenador: Contemplando a frase deste encontro: “ A quem 

iremos, Senhor” e fiel à nossa consciência e liberdade, cada um partilhe somente 

com o catequista e ou coordenado, ao final do encontro, se pretende continuar 

no caminho ou prefere esperar outro momento para tomar essa decisão. 
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Aqueles que declinarem manterem-se nessa estrada participarão da próxima 

etapa, que é a Celebração de Entrada no Catecumenato.  

Combinaremos sobre esse rito com aqueles que decidirem prosseguir o caminho 

com a próxima etapa.  

O catequista e ou coordenador acolhem a decisão de cada um, valoriza a 

sinceridade e  liberdade que devem orientar a tomada de decisão e convida a 

todos para se reunirem numa oração conclusiva. 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Senhor da vida. Te agradecemos todos os dons que diariamente recebemos de 

tua bondade. Te louvamos pela liberdade e capacidade de decidir nosso caminho. 

Hoje colocamos nossa vida em tuas mãos e te pedimos que os dias que virão 

sejam guiados pela tua Palavra que liberta e salva, vencendo todo medo, dúvida 

ou cansaço. Somos teu povo, tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor.  Amém. 

 

 

 

RITO DE ENTRADA NO CATECUMENATO 

Ocorrerá no dia _______________________________________ às _____________________________horas  

Na comunidade _________________________________________________________________________________ . 

Procure chegar alguns minutos antes da celebração e encontrar o Catequista ou o 

Coordenador na porta da Igreja para receber as orientações.  

 

 

 


