
2. RECORDAÇÃO DA VIDA

Animador: Na Igreja Católica temos 
sete sacramentos instituídos por 
Jesus Cristo: o Batismo, a 
Con�rmação (ou Crisma), a 
Eucaristia, a Ordem, o Matrimônio,  
Reconciliação (ou Con�ssão) e a Unção 
dos Enfermos. Quais destes sacramentos já 
recebemos? Em família, vamos todos partilhar 
sobre como foi celebrar estes sacramentos e o 
que eles signi�cam em nossa vida.  
Tempo para que todos os presentes partilhem.
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1. ORAÇÃO INICIAL

Animador:
Querida família! 
Como é bom nos 
reunirmos para 
c o n t i n u a r m o s 
amadurecendo na fé. 
Isso só é possível 

porque contamos com a graça de 
Deus que se faz presente em nós 
de um modo muito especial: por 
meio dos sete  sacramentos da 
Igreja. Na catequese de hoje e nas 
próximas catequeses em família 
estaremos re�etindo sobre cada um destes 
sinais do amor de Deus por nós. Iniciemos com 
o sinal de nossa fé:

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Canto: A ti, meu Deus,/ elevo meu coração,
              Elevo as minhas mãos,/ meu olhar,  
              minha voz.
              A ti, meu Deus, eu quero oferecer,/ 
              meus passos e meu viver,
              Meus caminhos, meu sofrer.
  
              /:A tua ternura, Senhor,/ vem me 
             abraçar
             E a tua bondade in�nita/ me perdoar.
             Vou ser o teu seguidor/ e te dar o meu    
             coração.
             Eu quero sentir o calor/ de tuas mãos. :/

3. SALMO
 
Animador: Entoemos o Salmo 125  e louvemos 

Texto bíblico: 
Marcos 7,31-35 

Ambientação: Flores, vela, 
imagem de algum santo ou 
de Nossa Senhora.

Tema da Semana:

Igreja nas Casas

CATEQUESE  
FAMILIAEM

Reúna sua família 
e reze com a gente!

VI. OS SETE 
SACRAMENTOS 

DA IGREJA

o Senhor por todas as graças que 
ele nos concede:

Refrão: Maravilhas fez conosco 
o Senhor, exultemos de alegria!

- Quando o Senhor reconduziu nossos cativos
Parecíamos sonhar
Encheu-se de sorriso nossa boca
Nossos lábios, de canções. R.

- Entre os gentios se dizia: Maravilhas
Fez com eles o Senhor!
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor
Exultemos de alegria! R.

- Mudai a nossa sorte, ó Senhor
Como torrentes no deserto
Os que lançam as sementes entre lágrimas
Ceifarão com alegria. R.
Medite no coração as palavras do salmo e repita uma frase se 
desejar.

Batismo
Con�rmação

Eucaristia
Ordem

Matrimônio

Reconciliação

Unção dos 
Enfermos
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Animador: Entoemos o Salmo 125  e louvemos 

5. MEDITAÇÃO
Animador: A passagem que 
acabamos de ler narra a cura do 
homem surdo e gago. O gesto feito 

por Jesus foi um dos tantos sinais de vida que ele 
realizou em favor do povo. Por meio destes sinais, 
Jesus manifestou o amor de Deus por todos nós. 

Leitor: Os sacramentos da Igreja foram instituídos 
por Jesus Cristo. São sinais do carinho que Deus 
tem por nós. Comunicam a graça divina e nos 
fazem sentir o amor e a presença de Deus entre 
nós. 

Todos: Quem escolhe Jesus, também escolhe 
participar dos sacramentos da Igreja, sinais do 
seu amor por nós.

Leitor: Como coisas, os objetos e gestos dos 
sacramentos parecem ter pouca importância. 
Porém, como símbolos e sinais eles são tão 
preciosos que passam a fazer parte da nossa vida.

Leitor: Os sacramentos con�ados à Igreja podem 
ser divididos em sacramentos da Iniciação 
Cristã (Batismo, Con�rmação e Eucaristia), 
sacramentos da Cura (Reconciliação e Unção dos 
Enfermos) e sacramentos para o Serviço (Ordem 
e Matrimônio). A celebração dos sacramentos 
marca todos os momentos da vida humana, do 
nascimento à morte. Dão origem e crescimento, 
cura e missão à vida do cristão.

Leitor: Nos próximos encontros veremos que os 
sacramentos possuem elementos próprios.  Estes 
elementos apontam para Deus que está presente 
neles. Por serem símbolos, os objetos 
sacramentais revelam Deus. Os elementos visíveis 
dos sacramentos (água, óleo,  aliança etc.) nos 
levam até Deus que é invisível.

4.LEITURA DA PALAVRA DE DEUS

Canto: /: A vossa Palavra, Senhor,/ é sinal de 
interesse por nós:/
Como um Pai ao redor de sua mesa/ revelando 
seus planos de amor.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos 7,31-35.
Momento de silêncio para interiorizar a Palavra. Reler a 
passagem calmamente. A seguir, partilhar de frases ou 
palavras que tenham chamado a atenção.

Animador: Com o auxílio da Bíblia, escolha as 
alternativas corretas:

I. Como era o homem que levaram a Jesus?
a. (   ) Mudo e tinha problema de visão.
b. (   ) Surdo e falava com di�culdade.
c. (   ) Aleijado e se locomovia com di�culdade.

II. O que pediram a Jesus?
a. (   ) Que Jesus impusesse a mão sobre ele.
b. (   ) Que Jesus ajudasse ele a �car rico.
c. (   ) Que Jesus mandasse ele trabalhar.

III. Quais foram os gestos que Jesus fez?
a. (   ) Colocou os dedos nos seus ouvidos e tocou 
na língua dele com saliva.
b. (   ) Levou-o até um lago e o mergulhou na água.
c. (   ) Não fez nada.

IV. Qual foi a palavra que Jesus disse e o que esta 
palavra signi�ca?
a. (   ) “Shalom!”, que quer dizer “Paz!”
b. (   ) “Rabuni!”, que quer dizer “Mestre!”
c. (   ) “Efatá!,” que quer dizer “Abra-se!”

V. O que aconteceu com o homem?

o Senhor por todas as graças que 
ele nos concede:

Refrão: Maravilhas fez conosco 
o Senhor, exultemos de alegria!

- Quando o Senhor reconduziu nossos cativos
Parecíamos sonhar
Encheu-se de sorriso nossa boca
Nossos lábios, de canções. R.

a. (   ) Seus ouvidos foram abertos e sua língua foi 
solta.
b. (   ) Ficou cego porque era um pecador
c. (   ) Foi expulso da cidade, pois ofendeu a Deus

- Entre os gentios se dizia: Maravilhas
Fez com eles o Senhor!
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor
Exultemos de alegria! R.

- Mudai a nossa sorte, ó Senhor
Como torrentes no deserto
Os que lançam as sementes entre lágrimas
Ceifarão com alegria. R.
Medite no coração as palavras do salmo e repita uma frase se 
desejar.
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6. ORAÇÃO

Animador: Glori�quemos a 
Deus pelos sacramentos que 
manifestam seu amor por nós:

Canto: Quão grande és Tu
Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado/ �co 
a pensar nas obras de tuas mãos./    
No céu azul de estrelas pontilhado/ o  teu poder 
mostrando a criação.

/:Então minh’alma canta a Ti, Senhor/ Quão 
grande és Tu/ quão grande és Tu/ 

Quando a vagar/ nas matas e �orestas/ o 
passaredo alegre ouço a cantar./ 
Olhando os montes, vales e campinas/ em tudo 
vejo o teu poder sem par.

Animador: Elevemos nossas mãos e rezemos a 
oração que Jesus nos ensinou:
Todos: Pai nosso...

7. CONTEMPLAÇÃO

Pegar a vela e acendê-la.
Animador: Assim como 
esta vela acesa é sinal da 
luz do Cristo ressuscitado, 

que nossa família também seja sinal de fé na 
comunidade.
Um a um, os participantes pegam a vela e, com ela na 
mão, dirigem sua oração de súplica, dizendo como está 
abaixo.
Senhor, que nossa família seja sinal de… 
(amor, esperança, partilha, união, respeito, alegria….)

Todos: É tempo de cuidar! Os sacramentos 
da Igreja fazem nossa família ser sinal do 
amor de Deus com os irmãos necessitados.
Conversar sobre como a família pode ser sinal da 
presença de Deus junto às pessoas carentes.

8. ORAÇÃO FINAL 

Leitor: Na água, sinal de que 
nos dá a vida,

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!

Leitor: Na luz, sinal de que aqueces e 
iluminas nossa vida,

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!

Leitor: No pão, sinal de que sacias nossa 
fome e nos ensina a partilhar,

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!

Leitor: Na cruz, sinal de reconciliação contigo 
e com os irmãos,

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!

Leitor: No óleo, sinal de que nos curas e de 
que alivias o nosso sofrimento,

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!

Leitor: Nas alianças, sinais do laço de amor 
que une os casais e edi�ca nossas famílias, 

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!

Leitor: Nas sandálias, sinais da presença dos 
ministros ordenados que caminham com 
nossas comunidades,

Todos: Sentimos a Tua presença, Senhor!
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9. BÊNÇÃO FINAL

Animador: Que o Senhor nos ajude a 
reconhecer sua presença nos sacramentos de 
nossa Igreja e a sermos sinais do seu amor 
para todos.

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Canto: Tu nos �zestes assim: 
Filhos do teu coração
Mais do que pássaros livres 
Mais livres nós somos 

Quando entre tuas mãos; 
Bem mais que as �ores do campo 
Maior é o encanto do amor que tu tens.

Eis que eu vou proclamar tua vida! 
Sim, eu vou anunciar teu amor. 
Livre pra poder amar. 
Feliz por querer te anunciar. 
Pronto para escutar 
Quando tua voz me falar.


