
 

 

Catequese em Família – “EUCARISTIA, FONTE DE FRATERNIDADE” 

 

Material: Bolas, tampinhas de garrafas ou outro material, em número igual ou superior ao 

número de participantes na família; 

Dinâmica:   

1. Convidar os participantes a formarem um círculo. No centro, colocar os objetos descritos 

acima. Após um sinal, os participantes deverão pegar o máximo de objetos possível (uns 

ficarão com muitos, outros com poucos, e alguns com nenhum dos objetos). 

2. Pedir aos participantes para descreverem a experiência que tiveram com esta atividade. 

 

3. Ler e explorar o texto bíblico: Atos 4,32-35. 

 

4. Refletir o sentido da fraternidade das primeiras comunidades. 

 

5. Refazer a dinâmica, com base no exemplo das primeiras comunidades, propondo aos 

participantes que recoloquem os objetos no centro do círculo. Ao sinal dado, pegar os objetos. 

 

6. Deixar que relatem o que sentiram com esta atividade, comparando com a primeira vez que 

pegaram os objetos. 

 

7. Cada membro da família deverá apresentar pessoalmente as suas conclusões, sob forma de 

desenho. 

 

Momento de Oração: Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes aos homens estais 

de noite e de dia neste Sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e 

recebendo a todos os que vêem a visitar-vos: eu creio que estais presente no Augusto Mistério 

do altar, Vos adoro desde o abismo de meu nada e vos dou graças por todas as mercês que me 

haveis feito, especialmente por haver-me dado neste Sacramento vosso Corpo, vosso Sangue, 

vossa Alma e vossa Divindade, por haver-me concedido como advogada a vossa Santíssima 

Mãe a Virgem Maria, e por haver-me chamado a visitar-vos neste lugar santo. 

Adoro vosso amantíssimo Coração, e desejo adorar-vos com três fins: o primeiro, em 

agradecimento desta tão preciosa dádiva; o segundo, para desagravar-vos de todas as injurias 

que haveis recebido de vossos inimigos neste Sacramento, e o terceiro, porque desejo nesta 

visita adorar-vos em todos os lugares da terra, onde estais sacramentado com menos culto e 

mais esquecimento. 

 

Pai Nosso… 


