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Meu(minha) filhinho(a) querido(a),  
que participa da catequese eucarística,
 
Com alegria, apresento a você o manual denominado Nossa vida 
com Jesus. É um manual diferente, que foi pensado, planejado 
e rezado para que sirva de instrumento para a sua caminhada 
cristã. Cheio de vida, didático e dinâmico, ele propõe uma releitura 
dos textos bíblicos voltados à oração e à vivência e centrados em 
Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, proporcionando uma rica 
experiência de fé pessoal ou em comunidade. O principal objetivo 
é ajudá-lo(a) a fazer o seu encontro pessoal com Jesus Cristo.
Este manual contém a doutrina que o cristão precisa conhecer 
e viver. Ele orienta a ter Jesus Cristo como centro da vida, a 
celebrar a vida de fé e viver em comunidade. Ele possui um 
método próprio: a leitura orante da Bíblia. Com esse método, 
procuramos garantir o que a Igreja nos convida a desenvolver nos 
encontros de catequese: a centralidade na Palavra de Deus, de 
forma que permita que cada um(a) reconheça o grande e infinito 
amor de Deus por cada homem e mulher. Também almejamos 
que ele desperte em você o desejo de ser um(a) discípulo(a) 
missionário(a).
Catequizando(a), faço votos de que, por meio da catequese, a 
Palavra de Deus chegue ao seu coração, para que você descubra e 
realize o encontro pessoal com o Senhor, mediante Jesus Cristo, o 
Filho de Deus ressuscitado, que nos leva, com o Espírito Santo, à 
comunhão com o Pai.
Peço especial empenho aos pais, a quem confiamos, como 
primeiros catequistas, a colaboração e a participação na 
caminhada de fé dos seus filhos.
Minha fraterna bênção aos(às) catequizandos(as), catequistas, 
famílias e todos os que se empenham para que a iniciação à vida 
cristã de inspiração catecumenal torne-se realidade.
Com estima, deixo meu abraço fraterno em Cristo Jesus!

Dom Francisco Carlos Bach
Bispo Diocesano de Joinville
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DATA HORA EVENTO

PROGRAME-SE!
Datas e eventos importantes.
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Jesus, o Pão da vida

Querido(a) catequizando(a),
boas-vindas para o grande encontro com Jesus, o Pão da vida.
É uma alegria acolher você na catequese!
Nenhum encontro é tão vivo e tão lindo como o encontro com 
Jesus Cristo. Você está de parabéns pela ousadia de assumir o 
caminho de iniciação à vida cristã eucarística. O próprio Jesus lhe 
faz um convite muito especial! Deixe-se encantar por Jesus! Ele 
quer falar com você como um amigo, bom e fiel. Escute-o!
É o próprio Jesus Cristo que vem ao seu encontro e vai guiando 
você mediante a sua Palavra na leitura orante. Deus convida você 
a olhar para a vida, escutar a sua Palavra, meditar o que a Palavra 
diz para você, e o convoca para um diálogo de amor e para uma 
resposta a esse amor em cada dia de nossas vidas.
Para realizar esta caminhada no fortalecimento de sua fé e para 
que você possa responder com sua vida ao amor que Deus tem 
por você, sua família, o padre, os catequistas, os introdutores e a 
comunidade toda serão as pontes, os indicativos, as escadas que 
facilitarão o seu encontro com Jesus.
Pensando em você, foi preparado este manual de catequese 
de iniciação à vida cristã eucarística com estilo catecumenal. 
Ele marcará esse tempo importante na sua vida. Siga as suas 
orientações. Ele será uma lembrança bonita da caminhada ao 
encontro com Jesus Cristo, a quem você vai dar uma resposta de 
fé e de amor. Toda a comunidade e os(as) catequistas o abraçam, 
em especial o(a) catequista que faz com você esta caminhada.

Equipe de coordenação de catequese
da diocese de Joinville



SUMÁRIO

Identificação ............................................................................................................................................................  5
Apresentação ..........................................................................................................................................................  6
PROGRAME-SE! Datas e eventos importantes. .......................................................................................  7
Jesus, o Pão da vida .............................................................................................................................................  8

PRIMEIRA ETAPA DA CATEQUESE EUCARÍSTICA (pré-catecumenato)
1º Encontro – Nossa vida com Jesus ........................................................................................................... 13

Celebração de acolhida dos catequizandos
2º Encontro – Ao encontro de um grande amigo ................................................................................. 20
3º Encontro – Jesus conhece cada um de nós....................................................................................... 24
4º Encontro – Jesus em minha casa ........................................................................................................... 29
5º Encontro – O jeito de Jesus amar os seus amigos: o bom pastor ......................................... 34
6º Encontro – A Bíblia: um livro no qual Deus revela o seu amor .............................................. 39

SEGUNDA ETAPA DA CATEQUESE EUCARÍSTICA (catecumenato)

Celebração de entrada na catequese eucarística e entrega da Sagrada Escritura
7º Encontro – A Bíblia é uma coleção de livros..................................................................................... 44
8º Encontro – Gincana bíblica ........................................................................................................................ 49
9º Encontro – Eu, teu Deus, chamo-te, quero falar-te. Escuta-me! ............................................ 51
10º Encontro – Quero falar com Deus ........................................................................................................ 55
11º Encontro – Nossa Senhora da Conceição Aparecida .................................................................. 58
12º Encontro – A criação: sinal do amor e da bondade de Deus ................................................. 61
13º Encontro – Quebra da aliança ................................................................................................................ 65
14º Encontro – Deus propõe à pessoa humana uma aliança de amor ..................................... 68
15º Encontro – Maria, a Mãe de Jesus ........................................................................................................ 72

Celebração e entrega do Magnificat e do terço
16º Encontro – Jesus Cristo, Rei do Universo .......................................................................................... 76
17º Encontro – João Batista anuncia a vinda de Jesus ....................................................................... 80
18º Encontro – Deus Pai envia o seu Filho Jesus ................................................................................. 84
19º Encontro – Campanha da Fraternidade ............................................................................................ 88
20º Encontro – A missão de Jesus: anunciar o Reino de Deus ...................................................... 92
21º Encontro – Falar ao Pai como Jesus ensinou (primeira parte do Pai-nosso) ................ 95



22º Encontro – Pedir ao Pai, como Jesus ensinou (segunda parte do Pai-nosso) .............. 99
23º Encontro – No Pai-nosso, Jesus nos ensina a perdoar ............................................................. 103

Celebração e entrega do Pai-nosso
24º Encontro – Jesus é traído, preso, torturado, julgado e condenado .................................... 107
25º Encontro – Jesus morreu e ressuscitou ............................................................................................ 111
26º Encontro – Maria .......................................................................................................................................... 115
27º Encontro – A vida de Jesus continua em nós pelo Espírito Santo ....................................... 120
28º Encontro – A missão de Jesus continua na comunidade de fé, vida e amor ................ 124
29º Encontro – O Credo é o texto básico da fé ...................................................................................... 128

Celebração da entrega do Credo
30º Encontro – Vocação, um chamado de Deus ................................................................................... 132
31º Encontro – Domingo é o dia do Senhor ............................................................................................ 135
32º Encontro – O batismo é um mergulho na Páscoa de Jesus .................................................... 139
33º Encontro – No batismo, fomos ungidos em Cristo Jesus ......................................................... 143
34º Encontro – O batizado é um iluminado ............................................................................................ 147

Celebração do batismo e profissão de fé
35º Encontro – A Eucaristia: comunhão com Deus e com os irmãos ......................................... 151
36º Encontro – A Eucaristia: mesa da Palavra e mesa da Eucaristia .......................................... 155
37º Encontro – A Eucaristia: memória, festa e ação de graças ao Pai ....................................... 159
38º Encontro – A Eucaristia: celebração do mistério pascal .......................................................... 164

Celebração: queremos conhecer Jesus, Caminho, Verdade e Vida
39º Encontro – Caminho à santidade ......................................................................................................... 168
40º Encontro – Os mandamentos: caminho de vida e felicidade ................................................ 172

Celebração da entrega do mandamento do amor
41º Encontro – O maior mandamento é o amor ................................................................................... 175

TERCEIRA ETAPA DA CATEQUESE EUCARÍSTICA (purificação e iluminação)
42º Encontro – A Igreja continua a missão de Jesus .......................................................................... 180
43º Encontro – A comunidade de fé: lugar da vida e do perdão ................................................. 185
44º Encontro – O amor misericordioso de Deus .................................................................................. 189

Celebração do sacramento da Reconciliação
45º Encontro – A Páscoa de Jesus: núcleo da nossa fé ..................................................................... 195

Orações ...................................................................................................................................................................... 198
Anotações ................................................................................................................................................................. 202



PRIMEIRA ETAPA DA CATEQUESE EUCARÍSTICA 
Pré-catecumenato





1o Encontro

NOSSA VIDA COM JESUS

Bem-vindo(a), catequizando(a)!
Hoje é o seu primeiro dia na 
catequese eucarística. Que alegria! 
Bem-vindo(a) à nossa comunidade! 
Bem-vindo(a) a esse novo grupo 
de amigos de Jesus. Você já ouviu 
histórias sobre Jesus? Sabe onde ele 
nasceu, viveu e como ele nos salvou? 
Você conhece quem eram os amigos 
de Jesus? Na catequese, iremos todos 
juntos nos encontrar com Jesus, 
conhecê-lo, amá-lo e depois contar 
para muitas pessoas como é bom 
estar bem pertinho de Jesus.
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Parararararara raarara raarara raarara....
Uma pipoca estourando na panela,

Uma sozinha, 
o louvor quase não sai,

Mas quando chega mais uma na panela,
Aí então o louvor aumenta mais.

Uma pipoca estourando na panela,
Uma sozinha, o louvor quase não sai,

Mas quando chega mais uma na panela,
Aí então o louvor aumenta mais.

É um tal de ploc ploc ploc ploc ploc ploc

Duas pipocas estourando na panela,
Uma sozinha, o louvor quase não sai,

Mas quando chega mais uma na panela,
Aí então o louvor aumenta mais;

É um tal de ploc ploc ploc ploc ploc ploc
É um tal de ploc ploc ploc ploc ploc ploc 

Todas as pipocas estourando na panela,
Uma sozinha, o louvor quase não sai,

Mas quando chega mais uma na panela,
Aí então o louvor aumenta mais.

É um tal de ploc ploc ploc ploc ploc ploc
É um tal de ploc ploc ploc ploc ploc ploc

Já chegou, já chegou, 
o Espírito Santo já chegou...

Já chegou, já chegou, 
o Espírito Santo já chegou...
Eu sinto em minhas mãos, 

eu sinto em meus pés,
Eu sinto em minh’alma, 

em todo o meu ser.
Eu sinto em minhas mãos, 

eu sinto em meus pés,
Eu sinto em minh’alma, 

em todo o meu ser.

Aquele que caminhou
Sobre as águas.

Aquele que caminhou
Sobre as águas.

Está aqui, está ao meu lado;
Está aqui, está ao meu lado.

E como um raio caindo sobre mim;
Como um raio caindo sobre mim.

Me queima, me queima, me queima,
Me queima, me queima, me queima.
Me queima, me queima, me queima,
Me queima, me queima, me queima.

CANTO
“Uma pipoca” 

(nenhum registro encontrado)

CANTO
“Já chegou” 

(Nelsinho Corrêa)

Contação de história: “O girassol solitário” (Sandra Diniz Costa)

Narrador: Num jardim muito bonito, não muito longe daqui, um novo dia nasceu. O sol 
começou a brilhar, cheio de alegria, dando luz e calor para todo o mundo. De repente, 
num cantinho do jardim, o sol descobriu uma nova florzinha, que tinha nascido de 
madrugada. A florzinha girava, girava, girava, acompanhava todos os movimentos do sol. 
Por isso, ele logo descobriu que era um girassol.
Giraflor: Bom dia, sol! Desde que eu era uma semente, lá no fundo da terra, estava 
morrendo de vontade de te encontrar! Sou Giraflor, um girassol que acaba de nascer!
Sol: Bom dia, flor! Você é muito bonita! Está gostando daqui?
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Giraflor: Estou, sim! É tudo muito bonito! Mas... estou sentindo-me um pouco sozinha... 
Será que você me faz um favor?
Sol: Pois não, se eu puder... O que você deseja?
Giraflor: Bem, como eu estou muito sozinha... Ainda não conheço ninguém. Será que você 
não poderia arranjar uns amigos para mim?
Sol: Ah, flor, isso eu não posso fazer por você, ninguém pode.
Giraflor: Por que, sol?
Sol: Amigos, ninguém arruma para ninguém. Amigos, a gente conquista.
Giraflor: Como assim, sol?
Sol: Um amigo, flor, é o maior tesouro que se pode ter. Se a pessoa for a mais rica 
do mundo, mas não tiver amigos, será um pobre mendigo. Amigos, a gente tem que 
merecer... e conquistar!
Narrador: A florzinha era toda interrogação.
Giraflor: E o que eu posso fazer para conquistar amigos?
Sol: Também não existe uma regra certa. Com o tempo, você vai descobrir. Bem, agora vou indo...
Giraflor: Ah, sol, não me deixe sozinha aqui!
Sol: Que é isso, flor? Eu não posso ficar aqui só com você. Não queira prender seus 
amigos, porque esse é o primeiro passo para perder os que amamos. Eu vou, mas volto; 
enquanto você me espera, vá conhecer novos amigos. Tchau!
Narrador: Meio desapontada, a florzinha respondeu:
Giraflor: Está bem. Eu estou confusa, mas... tchau!
Narrador: Algum tempo depois, chegou Vagarosa, a lagartinha, e as duas começaram logo 
a conversar:
Giraflor: Bom dia! Quem é você?
Vagarosa: Sou Vagarosa, uma lagarta muito charmosa. E você?
Giraflor: Sou Giraflor, um girassol. Você quer ser minha amiga? Estou tão sozinha...
Vagarosa: É claro que sim! Sou amiga de todas as plantas!
Narrador: Vagarosa era um pouco gulosa e, assim, foi logo perguntando:
Vagarosa: E já que somos amigas, será que eu poderia pegar um pedacinho da sua 
folhinha? Eu estou com uma fome! E ela parece ser uma delícia!
Narrador: Giraflor ficou uma fera.
Giraflor: O quê? Comer a minha folha? Sua gulosa! É assim que você quer ser minha 
amiga? Para tirar um pedaço de mim? Vá-se embora daqui, sua feiosa! Não deixo! Não 
deixo!
Narrador: Coitada da Vagarosa! Que susto! Vagarosa foi saindo devagar, toda 
desapontada, e disse:


