Projeto Say yes: Aprender a dizer sim
Etapa 8 – Roma 2000
Pistas para os encontros de catequese quando realizados online
Como complemento ao Diário de Bordo Catequistas 4, indicam-se pistas para a realização de cada um dos encontros
da Etapa 8 quando ocorrerem online. O encontro mantém a estrutura proposta no Diário de Bordo Catequistas.
Pressupõe-se e recomenda-se que os catequizandos tenham consigo o Diário de Bordo em formato papel.
Para a Oração inicial, quando preparada pelos catequizandos, o catequista apela ao uso da criatividade pela partilha de cânticos,
vídeos, textos... que se enquadrem no tema da Etapa.
Encontro

Pontos

Atividade/materiais previstos no DBC

Encontro 1
Reconhecer
, JMJ Roma
2000

Trabalho prévio

• Pesquisa em grupo sobre a JMJ Roma

Diário de Bordo Encontro online
Cada grupo prepara um
slide de ppt

1. Oração inicial, diante dos
símbolos da JMJ;
2. A JMJ Roma 2000:
• Logotipo:

Partilha de tela por quem
preparou a oração
• Assinalar a cidade de Roma no mapa
do grupo

Imagens da cidade de
Roma
Partilha de tela
Partilha de tela

•

Testemunhos

• Visualização do vídeo testemunhal
• Diálogo

•

A razão de ter decorrido
em Roma

• Partilha e diálogo sobre a pesquisa
realizada pelos adolescentes

•

Presença do ícone de
Nossa Senhora pela
primeira vez;

Registo, pág. 3

3. A JMJ: A peregrinação dos

Registo, pág. 3

21 - 27 fev.

Registo, pág. 3

Apresentação do trabalho
prévio.
Partilha de telas

1

símbolos da JMJ
4. Oração final: 2000

• Emmanuel – Hino JMJ Roma

Encontro 2 Interpretar,
Palavra de

1. Oração inicial, diante dos
símbolos da JMJ;

Deus

2. O que dizem os textos:
• Constituição de quatro grupos:
descoberta dos gestos, atitudes,
o Sorteio das citações bíblicas pelos
sentimentos e palavras de Jesus e
grupos
da reação dos seus interlocutores
o Preenchimento de uma linha do
em quatro passagens evangélicas:
quadro «E o Verbo fez-se carne»
• Partilha e conclusão do
preenchimento do quadro «E o
Verbo fez-se carne», em grupo
• Diálogo

28 fev. - 06
mar

Oração, pág. 4

Vídeo com o hino da JMJ
Roma 2000
Partilha de tela por quem
preparou a oração

Registo nas
págs. 6-7

Trabalho em salas

Slide ppt com o quadro «E
o Verbo fez-se carne»

3. Professamos a nossa fé (I): «O
Verbo fez-se carne e habitou
entre nós»;

• Leitura do texto em grupo

4. Aprofundamento dos textos;

• Diálogo

5. «Jesus cura os doentes», uma
pintura de Sieger Köder;

• Observação da contra capa do Diário
de Bordo e identificação das
passagens evangélicas antes
trabalhadas

contracapa

6. Oração final

• Cântico «O Verbo de Deus».

Pág. 8

7. Preparar o encontro seguinte

• Entrega dos testemunhos a
apresentar no encontro seguinte

Pág. 8

Partilha de tela com um
vídeo do cântico
Envio dos textos dos
testemunhos por via digital

2

Encontro 3 –
Reconhecer,
A nossa
experiência
de vida

1. Oração inicial

• Cântico «Braços no ar»

Pág. 9

2. BD «Gente como nós»;

• Leitura dialogada.

Págs. 10-11

3. Honrar a Deus com o próprio
corpo - Painel de testemunhos:

• Introdução do catequista
• Testemunhos
• Registo individual no final de cada
testemunho
• Diálogo; possível leitura do texto «O
amor e a família»

Registo na pág.
12

4. Professamos a nossa fé (II):
Educação para o amor;

• Leitura do texto

Pág. 14

5. Síntese pessoal: «Para me
educar a amar»;

• Reflexão individual e preenchimento
dos dois campos no Diário de Bordo

Registo na pág.
15

6. Oração final;

• Cântico «Deus é amor»

Pág. 15

7. Mensagem dos três
companheiros.

• Leitura da mensagem

Pág. 16

• Lança-te (não fiques na praia)

Pág. 17

07 - 13 mar.

Encontro 4 Interpretar,
Oração

1. Oração de contemplação a
partir da cena central do quadro:
• Cântico inicial
•

14 – 20 mar.

Introdução

2. «Jovem, eu te digo: levantate!»
• Contemplação do quadro
«Jesus cura os doentes»

Partilha de tela com um
vídeo do cântico

Págs. 13-14

Partilha de tela com um
vídeo do cântico

Partilha de tela com um
vídeo do cântico

• Introdução à oração pelo catequista
• Vídeo «Jovem, eu te digo: levantate!»

Partilha de tela

3

•

Encontro 5 –
Escolher3

Refletir individualmente;

3. Oração em Comum;

• Partilha e gesto

4. Cântico final:

• Onde Deus te levar.

música de fundo
Registo nas
págs. 18-19

Leitura dos textos em voz
alta
O catequista realiza o
gesto diante do
computador

Pág. 20

Partilha de tela com um
vídeo do cântico

1. Oração inicial, diante dos
símbolos da JMJ;
2. Estar inteiro nas coisas

21 - 27 mar.
11 - 17 abr.

• O vídeo permanece em pausa no
minuto 7’47’’
• Leitura individual dos textos e
resposta às questões
• Gesto no final de cada uma das
partes do texto

3. Idealizar o projeto

Partilha de tela por quem
preparou a oração.
• Leitura dos textos em grupos
• Partilha e diálogo em grupo
• Registo no Diário de Bordo
• Quadro «Sair para transformar»:
o Linhas «O que queremos com este
projeto» e «Que dons temos?»:
preenchimento em grupo

Registo nas
págs. 21-22

Trabalho em salas

Registo na pág.
23

Slide ppt com o quadro
«Sair para transformar»

o Linhas «O que vamos fazer» e
«Para quem vai ser»:
preenchimento em pequenos
grupos
o Partilha das respostas
o Registo das propostas em cartazes
18 - 24 abr.

4. Escolher o projeto

• Diálogo sobre a propostas de projeto
• Escolha do Projeto a realizar
• Registo no Diário de Bordo

Registo na pág.
23
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