Equipe Diocesana de Animação Bíblico- Catequética
________________________________________________________________DIOCESE

DE BARRETOS – SP

CRISMA - 2ª. ETAPA
Proposta de Temas:

1º. ENCONTRO
Tema: Vamos nos conhecer
Objetivo: Os catequizandos entre 13 e os 15 anos têm muitas dúvidas e
questionamentos. A intenção deste encontro é apresentar a humanidade como obra da
criação do Pai. Deus nos criou por Amor.
2º. ENCONTRO
Tema: Quem sou eu
Objetivo: Aprofundando a temática do encontro anterior, queremos com este encontro
trabalhar a personalidade e individualidade de cada pessoa. Somos únicos, com dons e
talentos diferentes e Deus nos ama como somos.
3º. ENCONTRO
Tema: Viver sadiamente a sexualidade
Objetivo: Deus criou homem e mulher, porém com sexualidade vivenciada de maneiras
diferentes. A orientação sexual deve ser vivida de maneira responsável e sadia,
respeitando o próximo como pessoa e filho de Deus.
4º. ENCONTRO
Tema: Afetividade: estar com
Objetivo: O ser humano não foi criado para viver só. Temos necessidade de estar ao
lado de alguém (a relação na família, com amigos, com o namoro). Deus é o primeiro a
estar ao nosso lado, o único que não nos abandona e nos compreende. Respeitar o
outro é fundamental para uma relação afetiva equilibrada.
5º. ENCONTRO
Tema: A busca da Felicidade
Objetivo: Todo ser humano busca ser Feliz. Porém, o homem sempre será um eterno
insatisfeito quando coloca a sua felicidade em bens materiais e em pessoas. Nesse
mundo só podemos viver momentos de felicidade, pois ela só será plena em Deus. A
felicidade inicia quando descobrimos que não precisamos de muito para viver, e nos
abrimos ao serviço e ao amor ao próximo. Abandonar o individualismo...

6º. ENCONTRO
Tema: Todos tem direito a vida
Objetivo: O objetivo deste encontro é trabalhar a temática do abordo. Enquanto cristãos
devemos lutar sempre a favor da vida.

7º. ENCONTRO
Tema: Para que Deus me criou
Objetivo: Deus nos criou a sua imagem e semelhança por amor e para o amor. Fomos
criados para o louvor, honra e glória de Deus. Ver CIC n. 293-94; 314; 319; 353; 358.
8º. ENCONTRO
Tema: Ser autêntico
Objetivo: O objetivo deste encontro é mostrar aos nossos catequizandos que devemos
ser autênticos, ou seja, sermos nós mesmos, sem assumir e fazer as coisas para
agradar ou estar em um grupo. Ter personalidade assumindo o que pensa e as
responsabilidades pelos seus atos.
9º. ENCONTRO
Tema: As frustrações
Objetivo: Uma das grandes dificuldades hoje é lidar com as frustrações. Queremos com
este encontro ajudar nossos catequizandos a lidar com as perdas e com os “não”, que
surgiram durante toda a sua vida. Não devemos nos frustrar porque algo não deu certo
ou porque não saiu como sonhamos ou imaginamos, mas devem ser encarados como
aprendizagem e oportunidade de crescimento. O único a não nos decepcionar e a não
nos frustrar é Deus.
10º. ENCONTRO
Tema: As drogas: destruição da dignidade de filhos
Objetivo: O objetivo deste encontro é mostrar que o uso de drogas traz uma “felicidade”
e uma “satisfação” passageira. Porém o seu fim é destruir e tirar a dignidade da pessoa,
destruindo-a e levando-a ao isolamento e a morte.
11º. ENCONTRO
Tema: Somos livres
Objetivo: Deus nos criou para viver na dignidade e liberdade de filhos e filhas de Dele.
Ele nos deu a liberdade de fazer nossas escolhas. Porém, toda escolha gera
automaticamente uma consequência. Deus por amor nãos e cansa de fazer o convite
para segui-lo, porém a decisão e resposta é sempre nossa.

12º. ENCONTRO
Tema: A família: A “minha” realidade
Objetivo: Deus ao criar o homem e a mulher tinha e têm um projeto de amor e salvação,
porém, nem sempre esse projeto se cumpre pois escolhemos outras coisas. A nossa
família é resultado das escolhas feitas pelos nossos pais. Mesmo não sendo a “melhor
família”, Deus tem um propósito para ela e um convite para segui-lo. Olhando os erros e
acertos, as coisas boas e ruins de nossa família somos chamados a buscar sempre a
vontade de Deus em nossa vida.
13º. ENCONTRO
Tema: Conquistar a liberdade
Objetivo: A intenção deste encontro é mostrar aos nossos catequizandos que somos
livres quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, descobrindo que não
precisamos de nada além Dele para ser feliz. Todas as coisas passam: família, amigos,
bens materiais, moda, opiniões... Deus é o único que não passa. Viver sem se preocupar
no que os outros estão pensando ou irão pensar. Nossa preocupação deve ser sempre
em agradar a Deus, fazer a Sua vontade.
14º. ENCONTRO
Tema: Os caminhos do AMOR
Objetivo: Em toda a sua caminhada, Jesus nos ensinou os caminhos que devemos
trilhar. Nunca apontou o dedo ou condenou ninguém, pelo contrário, foi ao encontro dos
mais necessitados e dos pecadores. Devemos também nós trilhar os caminhos do
Mestre, vivendo o amor e no amor.
15º. ENCONTRO
Tema: Cultura de Paz (Tolerância, Perdão e Respeito)
Objetivo: Enquanto cristãos devemos pregar uma cultura de PAZ, vivendo e
testemunhando a tolerância, o perdão e o respeito pelo próximo, por sua cultura e seu
jeito de ser e pensar.
16º. ENCONTRO
Tema: O Perdão
Objetivo: Com este encontro queremos trabalhar a importância do perdão para a vida
do cristão. O perdão nos liberta... Quando aprendemos a perdoar vivemos melhor... Dar
o perdão é condição para recebermos o perdão de Deus.
17º. ENCONTRO
Tema: Ser vocacionado
Objetivo: Todos nós temos uma vocação. A nossa primeira vocação é estar junto do
Pai. Somos chamados a viver a vocação cristã, e esta deve ser vivida na diversas
dimensões da vida: Pessoal, comunitária, social...

18º. ENCONTRO
Tema: Ser cristão em tempo integral
Objetivo: O objetivo deste encontro é mostrar que devemos ser cristãos em tempo
integral, ou seja, ser cristão em nossos relacionamentos diários, no exercício da
profissão que escolhemos, no respeito e no amor ao próximo. Temos que ser coerentes
com aquilo que pregamos.

19º. ENCONTRO
Tema: Quem sou eu na Igreja
Objetivo: Todos nós temos dons e talentos. Além de usa-los para nossa vida pessoal,
profissão, devemos também coloca-los a serviço da comunidade e da construção do
Reino de Deus. Qual o meu papel e minha função dentro da Igreja.
20º. ENCONTRO
Tema: As vocações específicas
Objetivo: Deus chama homens e mulheres para vocações específicas na Igreja. A
intenção deste encontro é trabalhar as vocações ao matrimônio (leigo), a vida sacerdotal
e religiosa. Especificando a função e a missão de cada um, a diferença entre padres
seculares e religiosos. O carisma e missão das diversas congregações religiosas.
21º. ENCONTRO
Tema: A Igreja: um só corpo
Objetivo: O objetivo deste encontro é mostrar a grande diversidade de dons e carismas
que formam a Igreja. E que através desta grande diversidade, forma-se uma unidade em
Cristo Jesus. Pessoas com culturas diferentes, com maneira de ser e pensar, porém
com algo comum: a mesma FÉ, a pessoa de Jesus e a sua Igreja.
22º. ENCONTRO
Tema: Chamados à santidade
Objetivo: Todos somos chamados a santidade. Ser santo não significa ausência de
pecado, mas sim o esforço de reconhecer as falhas e limitações e esforçar-se em
mudar, em ser melhor. Os santos são aqueles que reconheceram seus pecados e
lutaram contra eles.
23º. ENCONTRO
Tema: Jesus o melhor amigo
Objetivo: O objetivo deste encontro é apresentar Jesus como nosso melhor amigo,
aquele que nos amou e nos ama de maneira incondicional. Que morreu na cruz para nos
salvar, sem pedir ou esperar nada em troca. Aquele que está sempre ao nosso lado, em
todos os momentos a nossa vida.

24º. ENCONTRO
Tema: Igreja: pequenas comunidades de discípulos
Objetivo: Mostrar que a Igreja é formada por pequenas comunidades. Estas
comunidades são responsáveis de transmitir e testemunhar a fé.
25º. ENCONTRO
Tema: A Igreja e sua organização
Objetivo: Trabalhar toda a estrutura e organização da Igreja universal.
26º. ENCONTRO
Tema: A videira e os ramos
Objetivo: A partir da passagem bíblica de João 15, trabalhar toda a estrutura e
organização da paróquia, distribuindo-lhes um organograma em forma de videira com
todas as comunidades, pastorais, movimentos e associações presentes na paróquia,
cujo fundamento é Cristo.
27º. ENCONTRO
Tema: Onde devo me engajar?
Objetivo: Com este encontro queremos orientar os catequizandos para a participação
da festa da unidade, conhecendo as várias comunidades, pastorais, movimentos e
associações, e escolhendo a que mais se identifica, para que possa desenvolver seu
estágio pastoral durante a terceira etapa.
28º. ENCONTRO
Tema: Se preparando para a festa da unidade Paroquial
Objetivo: O objetivo deste encontro é envolver os catequizandos na organização e
realização da festa paroquial. Distribuindo serviços e responsabilidades. De modo
especial responsabilizando-os de convidar suas famílias, padrinhos e amigos para este
dia especial. Algumas apresentações de teatro, dança e música também poderão ser
preparados pelos catequizandos.
29º. ENCONTRO
Tema: A festa da unidade paroquial
Objetivo: Será um dia dedicado a paróquia, no qual cada comunidade, pastoral,
movimento e associação presente na paróquia poderá montar um estande e divulgar seu
trabalho. Na ocasião os catequizandos serão incentivados a escolher e se engajar em
uma delas. Neste dia ainda poderá ser feito uma confraternização com apresentações,
partilha de alimentos etc. Sugerimos que esta festa aconteça sempre no terceiro
domingo do mês de outubro.

30º. ENCONTRO
Tema: Para onde vou?
Objetivo: Encontro realizado após a “festa da unidade paroquial”, no qual o catequista
avaliará a festa e questionará qual comunidade, pastoral, movimento ou associação que
os catequizandos mais se identificaram e qual grupo irão se engajar realizando seu
estágio pastoral.
31º. ENCONTRO
Tema: Primeiro contato com as Comunidades, Pastorais, Movimentos e Associações
Objetivo: O objetivo deste encontro é levar os coordenadores e responsáveis pelas
comunidades, pastorais, movimentos e associações escolhidas pelos catequizandos
para um primeiro contato, para uma conversa mais personalizada apresentando-lhes e
explicando-lhes a função e importância do grupo em que irá se engajar.

32º. ENCONTRO
Tema: Avaliação e Orientações
Objetivo: Nesse encontro o catequista deverá avaliar e orientar como deverá proceder a
celebração de envio e acolhida dos catequizandos pelas comunidades, pastorais,
movimentos e associações e como deverão se engajar em cada grupo. Além de lhes
explicar como acontecerá os encontros de catequese a partir de então.
33º. Celebração de Envio e Acolhida dos catequizandos
Objetivo: A intenção desta celebração é fazer com que os grupos acolham os
catequizandos dando-lhes as “insígnias” que os identificam e que sejam enviados ao
serviço. Sugerimos que esta celebração aconteça sempre no domingo da Solenidade de
todos os Santos.
Encontro com as FAMÍLIAS
Proposta de temas para as reuniões
1º. ENCONTRO
Tema: Sexualidade e afetividade dos filhos
2º. ENCONTRO
Tema: Drogas: dependência química
3º. ENCONTRO
Tema: A paróquia: A videira e os ramos
4º. ENCONTRO
Tema: Crismados: pessoas comprometidas com a Igreja

Encontro com os futuros PADRINHOS
Proposta de temas para as reuniões
1º. ENCONTRO
Tema: A missão dos padrinhos e madrinhas
Objetivo: Trabalhar qual o papel e função dos futuros padrinhos e madrinhas no
sacramento do crisma: Dar testemunho de fé, vivendo na comunidade cristã.
Acompanhar e inserir os catequizandos na vida eclesial...
2º. ENCONTRO
Tema: A fé: Dom de Deus
Objetivo: Apresentar aos futuros padrinhos e madrinhas que a fé é dom de Deus. Fé
recebida e que deve ser transmitida. Ajudar os futuros padrinhos e madrinhas a entender
a necessidade da vivência da fé, dentro da Igreja e consequentemente o seu papel de
inserir e acompanhar os futuros afilhados na vivência eclesial.
4º. ENCONTRO
Tema: A Palavra de Deus
Objetivo: Iniciar os futuros padrinhos e madrinhas no método de leitura orante da Bíblia,
mostrando a importância da Palavra de Deus no nosso dia-a-dia. Fazer uma introdução
a Sagrada Escritura.
4º. ENCONTRO
Tema: A vida de oração
Objetivo: Iniciar os futuros padrinhos e madrinhas nas diversas formas de oração e
meditação da Igreja: Oração pessoal e comunitária; a liturgia; etc.

Orientações para as reuniões de pais e futuros padrinhos
1- As reuniões devem ser bem preparadas: preparar um ambiente acolhedor, e
contemplativo. Tendo sempre um ambão e a Bíblia em destaque, com velas, flores e
imagens (padroeiro ou Sagrada família ou ainda crucifixo).
2- Deve ser sempre precedido por um momento de oração inicial, com cantos, leitura
bíblica, meditação...
3- Os temas refletidos não necessariamente deverão ser apresentados pelos
catequistas. Poderão ser encarregados a um grupo da paróquia. Evitar as cobranças
e criticas da não vivência e participação na vida comunitária.
4- Aproveitar a oportunidade para acolhe-los e expressar a oportunidade que Deus lhes
dá de viver a fé e testemunha-la a seus filhos e futuros afilhados. Destacar sempre o
amor, a bondade e misericórdia de Deus, que acolhe a todos.
5- Tentar sempre engaja-los em alguma comunidade ou grupo de serviço da paróquia.

