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a) Esta proposta inclui também a família, a comunidade cristã com
os diferentes grupos e serviços e a assembleia dominical. A base é
precisamente o envolvimento das crianças na catequese e, por meio
delas, as respetivas famílias. As que aderirem são convidadas a ter
uma participação própria nas missas dominicais.

A Igreja,

b) O texto bíblico fundamental é o relato do chamamento de Jesus
aos primeiros discípulos, segundo Mc 1, 16-20. Recomenda-se a sua
leitura e breve meditação tanto na catequese, para experiência espiritual e aprendizagem das crianças, como na família.
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c) A dinâmica e desenvolvimento da catequese inclui uma canção
com gestos, a instrução e a experiência da oração e a construção do
recanto de oração em ordem à proposta que as crianças levam para
casa para a fazerem com os pais e os irmãos.
d) A canção para a catequese das crianças e o folheto para a oração
em família podem encontrar-se no endereço: semanavocacoes2016.
blogspot.pt
e) É preciso preparar (imprimir) folhetos para a oração em família, um por cada criança
f) As propostas, quer a da catequese quer a da família, são para usar
com liberdade e criatividade, adaptando-as a cada realidade e enriquecendo-as com as ideias e capacidades das pessoas envolvidas.

Atividade com as crianças
Síntese:
1. Ensinar a canção das vocações
2. Explicar a canção
3. Repetir a canção
4. Preparar espaço de oração na catequese
5. Momento de oração
6. Explicar e entregar a proposta de oração em família

Desenvolvimento:
1-Ensinar a canção das vocações com os gestos

(ver o endereço semanavocacoes2016.blogspot.pt)
Ré
Lá
Ré
Estou aqui Jesus, para Ti,
Ré
Lá
Ré Ré7
Quero ser o que sonhaste para mim,
Sol
Lá
E dizer ao mundo inteiro,
Sol
Lá Lá7
Que gostas de mim.
Sol
Lá
Ré Ré7
Na tua casa eu entrei,
Sol
Lá Ré Ré7
E à tua família me juntei,
Sol
Lá
E eu, que queres que eu faça? (bis)
Ré
Lá Ré
Lá Ré
Lá
Ser irmã a rezar, ser padre a batizar, ou será que vou casar?
Ré
Lá
Ré
Estou aqui Jesus, para Ti,
Ré
Lá
Ré Ré7
Quero ser o que sonhaste para mim,
Sol
Lá
E dizer ao mundo inteiro,
Sol
Lá Lá7
Que gosto de Ti.
2- Explicar a canção no âmbito das vocações
A canção exprime a atitude de quem se coloca diante de Jesus, porque se sente amado por Ele e por sua vez o ama com todo o coração.
Por isso, quem canta esta canção diz que está disponível para ser o
que Jesus sonhou para si.
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Ao cantar esta canção digo que estou disposto a seguir a vocação ou
o caminho para a vida que Jesus me indicar. E mais, quero também
dizer a todos que sinto que Jesus gosta de mim e eu também gosto
de Jesus.
Com esta canção, estou a fazer uma oração em união com a Igreja,
a família de Jesus. E consiste na pergunta: Jesus, que queres que eu
faça? Depois, no refrão da canção, fala-se muito brevemente de três
vocações: do padre, da pessoa consagrada a Deus (religiosa ou secular, no nosso meio ou nas missões) e de quem que se casa e forma
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uma família (explicar de forma clara às crianças em que consiste e o
específico de cada uma destas vocações, podendo dar alguns exemplos próximos ou públicos). Reparem: não se fala daquilo que cada
um quer fazer, da sua profissão, mas daquilo que Jesus sonha para
cada um. A vocação é o chamamento que Jesus dirige a cada um e o
dom que Ele dá para se poder realizar.
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Aqui se exprime o que é mais importante na oração vocacional: Jesus e o Espírito Santo põem no nosso coração este modo de rezar,
para cada um conhecer o caminho para a sua vida. Jesus ensina a
cada um o que pode ser quando for grande e ajuda.
3- Voltar a cantar a canção, pensando no que foi explicado.
4- Preparar espaço de oração na catequese
Para perceber o que Jesus sonhou para nós, temos de falar com Ele.
Por isso, o catequista ou o animador ensina a preparar um espaço de
oração que as crianças podem depois fazer também em casa, com
a ajuda dos pais. Para isso os catequistas/animadores devem levar
vários objetos (cruz, vela, bíblia, imagem de Nossa Senhora, pano,
fósforos,...).
5- Fazer momento de oração
As crianças são convidadas a repetir este momento em família: escuta do evangelho, breve meditação e prece espontânea ou comum.
Catequista e crianças - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos - Amém
Catequista - Hoje vamos rezar a Jesus por aqueles que Ele chamou:
uns para se casarem e serem pais, outros para serem sacerdotes e
outros para irmãs ou missionários. Nós ainda não sabemos o que
Jesus nos chama a ser, por isso também vamos rezar, para que Ele
nos diga o que quer de nós. Escutemos uma passagem da bíblia em
que Jesus convida algumas pessoas para o seguirem.
Do Evangelho de São Marcos (Mc 1,16-20):
Passando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu
irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens.» Deixando logo as redes, seguiram-no.
Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estavam no barco a consertar as redes, e logo os chamou. E eles
deixaram no barco seu pai Zebedeu com os assalariados e partiram
com Ele.
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Palavra da salvação.
Meditar (podem intervir as crianças, cada uma dizendo uma frase...)
Naquele tempo, Jesus chamou Simão, André, Tiago e João, para ficarem para sempre com ele. Há alguns anos atrás chamou os nossos
pais para se amarem, serem abençoados por Deus, nos darem a vida
e nos educarem. E hoje Jesus continua a chamar cada um de nós a
uma vocação. Qual será?
Falar e comprometer-se com Jesus
Catequista e crianças, cada uma faz em silêncio a seguinte oração:
Jesus, gosto muito de ti, o que queres de mim?
Pode haver um desenho de um coração, onde está escrita a oração “Jesus, a Ti confiamos a nossa família. Que queres de mim?”: cada um
escreve o seu nome no coração... Seguidamente, todos juntos rezam a
oração que nele está escrita e o catequista ou uma criança coloca-o
junto à Bíblia.
Agradecer e invocar o Pai do Céu
Catequista: Obrigado Jesus, pela nossa vocação de filhos de Deus.
Crianças: Obrigado, Jesus, pela catequese em que aprendemos a conhecer-te. Ajuda-nos a descobrir a nossa vocação.
Todos: Rezam o Pai Nosso de mãos dadas
(fazendo o sinal da cruz): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
6-Entregar a proposta de oração em família
Entrega-se uma folha com uma proposta de oração em família. As
crianças são convidadas a serem mensageiras de Jesus em sua casa:
preparando em conjunto o canto de oração, fazendo a proposta de
oração, com a família, cantando a canção que aprenderam e trazendo depois o símbolo do coração com os nomes para a celebração
indicada pela paróquia, se for esse o entendimento da paróquia.
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Jesus,
confiamos-te
a nossa família.
Que queres
de mim?
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