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A ESTAFETA DOS FEIJÕES 

 
Material:  

Uma palhinha para cada jogador;  

Dois pratos por equipa; 

6 feijões por equipa 

Regras do Jogo: 

O animador distribui os participantes em equipas de seis elementos. As equipas colocam-
se em fila, com cada jogador à distância de dois metros. A cinco metros do primeiro 
jogador da equipa está o prato com os feijões. Cinco metros atrás do último jogador da 
equipa está um prato vazio. 

Ao sinal de partida, o primeiro jogador aproxima-se do prato com feijões, apoia a palhinha 
num deles e, aspirando, "cola-o" à palhinha. A seguir, corre para o seu companheiro mais 
próximo e deixa cair o feijão na mão dele. Enquanto o primeiro jogador corre de novo para 
o prato para aspirar outro feijão, o segundo "cola" o feijão que lhe foi entregue e corre para 
o entregar na mão do terceiro, regressando depois ao seu lugar. 

Se um feijão cai da palhinha do jogador enquanto ele está a andar, deve ser colocado de 
novo no prato de partida. 

Vence a primeira equipa que leve todos os feijões até ao prato da chegada. 
Evidentemente, é proibido caminhar com feijões na mão. 

Partilha: 

O animador, depois de acalmados os ânimos explica o propósito do jogo. O elemento 
decisivo para o jogo foi a capacidade de soprar e inspirar, de ter o ar em movimento. Foi 
uma força invisível que permitiu suspender os feijões durante o transporte. Essa força 
pode ser uma boa imagem para perceber o Espírito Santo. Ele foi a força que permitiu que 
Jesus ser quem foi e fazer o que fez. 

Fonte: Livro "Firmes na Fé" (Ed. Salesianas) 



 

DINÂMICA 

Bondade um fruto do Espírito Santo 

 

 

- Recortar um pequeno coração. 

- Cada participante escreverá nos dois lados do coração uma 

qualidade ou dom que possui. 

- Responder individualmente: 

De onde provêm 

estes dons? 

Para que servem 

estes dons em 

minha vida? 

Eu os coloco a 

serviço de quem? 

Como os faço 

frutificar? 

- Partilhar com alguém as perguntas. 

- Colar os corações num papelógrafo e perceber a riqueza que somos 

no conjunto dos dons recebidos. 

- Os dons, só para si, pouco significam. 

- Mas quando partilhados, significam riqueza multiplicada. 

Ir. Marlene Bertoldi 

 

 



Dinâmica: O Espírito Santo em nossa vida. 

Autora: Maria Aparecida de Cicco 

Esta dinâmica será muito útil em encontro com crianças e adolescentes, pois 

por meio de um jogo, irá fazê-los entender a ação do Espírito Santo em nossas 

vidas. Ela foi preparada para ser feita com sete catequizandos ou sete grupos 

de catequizandos. Mas se o número de catequizandos for menor que sete não 

há problemas, pode ser feito da mesma forma. 

Material necessário: 

 Sete corações pequenos numerados, que podem ser de 

papel cartão ou feltro. 

 Um papel grande, comprido, que pode ser feito colando três ou quatro 

cartolinas, ou então colando duas folhas de papel pardo. Nesse papel estará 

desenhado um caminho.  

 Dois dados, que podem ser feitos de papel cartão.  

 7 cartas brancas, onde pode ser desenhada uma chama de fogo, 

representando a luz do Espírito Santo.  

 

 

 49 pequenas cartas feitas de cartolina na cor vermelha. 

 21 pequenas cartas feitas de cartolina na cor cinza. 

 Cartões para entregar aos catequizandos (um para cada um) com uma 

mensagem que lhes diz que receberam o Espírito Santo no dia do Batismo. 



Preparar a dinâmica 

1. O catequista deve desenhar um caminho repleto de curvas e também com 

algumas bifurcações no papel grande. No final desses caminhos que saem 

do caminho principal deve haver a representação de um buraco. O caminho 

será dividido em 45 partes (casas) numeradas de 1 a 45. 

2. Na primeira casa (Casa 1), o catequista escreve Batismo e no final, depois 

da última casa, escreve Céu. 

3. Nas cartas de cartolina vermelha deve escrever os dons 

do Espírito Santo. Devem ser 7 cartas de cada dom. 

 

4. Nas cartas de cor cinza deve escrever a palavra DESVIO. 

5. O catequista deve também imprimir as Regras do Jogo para 

que sejam consultadas a cada jogada. 



Desenvolvimento da Dinâmica 

Antes do iníciar o jogo, o catequista deve dividir os catequizandos em 7 grupos 

(se o grupo tiver mais que sete crianças). Depois, cada um vai jogar os dados. 

Aquele que conseguir menor número de pontos será o primeiro a jogar e 

recebe o coração de número 1. O Catequista deve ler para eles a passagem do 

Evangelho: Mc 9, 33-35; e explicar que, assim como Jesus, devemos dar 

prioridade para os que tem menos. 

O coração de número 2 será dado a quem tiver o menor número de pontos 

depois do 1, e assim sucessivamente até que cada um tenha recebido a sua 

carta. Receberá a carta de número 7 aquele que tiver conseguido maior 

número de pontos e será o último a jogar. 

Para iniciar o jogo, todos são colocados na área anterior à casa 1. Em seguida, 

o catequista lê a passagem do Evangelho de João 3,5: “Quem não nascer da 

água e do Espírito Santo não pode entrar no Reino de Deus” e explica que esse 

nascimento se dá pelo Batismo.  

Depois, começando pelo coração nº 1, cada um na sua vez avança até a casa 

número 1, recebe a cartinha branca com a chama do Espírito e joga os dados. 

Em seguida avança tantas casas quantas o número alcançado nos dados. Ao 

chegar na casa de destino, o catequista lê a regra dessa casa e os 

participantes executam o que diz a regra. 

Sempre que alguém chega a uma casa em que há um dom do Espírito recebe a 

cartinha vermelha com esse dom. 

Aqueles que forem para os desvios, recebem uma carta cinza escrita DESVIO. 

O jogo deve continuar assim até o final. Só pode entrar no céu quem tem 

todos os dons do Espírito. E quem se desviou deve parar para pedir perdão, 

rezar e devolver a carta do DESVIO, para entrar no Céu. 

Quando todos estiverem no Céu, o catequista diz que o Céu é para todos, pois 

não há perdedores para Deus. Porém, alguns podem demorar mais para 

chegar porque se desviam durante a caminhada da vida. O que nos ajuda a 

alcançar o Céu são os dons do Espírito Santo, se colocados em prática. 

Então o catequista lê: At 2, 1-4 e explica que Jesus derrama seu Espírito sobre 

todos que querem segui-lo. Em seguida lê também a Carta aos Gálatas 5, 13-

14. 16. 19-26. E explica que aqueles que vivem guiados pelo Espírito alcançam 

a graça de Deus. 

O catequista conclui o encontro rezando com eles a Oração do Espírito Santo e 

entregando para cada catequizando o cartão com os dizeres: “Você recebeu o 

Espírito Santo no dia do seu Batismo. Cultive sempre essa luz!”. 

E pede a eles que procurem saber a data do Batismo, escrevam no cartão, e o 

guardem consigo, rezando sempre para agradecer por esses dons.   
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Regras do Jogo do Espírito Santo 

Aqui estão as regras para cada uma das casas do jogo: 

Casa 1  Aqui começa a jornada. Para que você possa caminhar feliz, vai 

receber a luz do Espírito Santo. (recebe uma carta branca) 

Casa 2  Cheio da luz do Espírito Santo, você está feliz. Avance 3 casas 

Casa 3  Você está crescendo em graça diante de Deus. Avance 2 casas 

Casa 4  Você recebeu a bênção de Deus. Avance 1 casa. 

Casa 5  Casa do Espírito Santo: Você vai receber o dom da Fortaleza. E 

vai avançar 2 casas. (recebe uma cartinha com o dom da Fortaleza) 

Casa 6  Se você passou direto pelo dom da Fortaleza. Volte uma casa para 

recebê-lo 

Casa 7  Se você já recebeu o Dom da Fortaleza, você está se esforçando. 

Avance 2 casas pela direita para escapar da encruzilhada. Mas se não recebeu, 

volte à casa 5. 

Casa 8  Você encontrou uma encruzilhada e desviou do caminho. Avance 

uma casa no desvio à esquerda e perca a próxima rodada. (recebe uma 

cartinha cinza do DESVIO) 

 Casa 9  Se você já recebeu o dom da Fortaleza, o Espírito Santo está 

iluminando seu caminho. Avance duas casas para receber o dom da Sabedoria, 

mas se ainda não recebeu esse dom, volte à casa 5. 

Casa 10  Se você já recebeu o dom da Fortaleza, seus passos são firmes no 

caminho. Avance uma casa e receba o dom da Sabedoria. Do contrário volte à 

casa 5 para receber esse dom. 

Casa 11  Casa do Espírito Santo: Se você recebeu o dom da Fortaleza, 

agora vai receber o dom da Sabedoria. E vai avançar 3 casas. (recebe uma 

cartinha com o dom da Sabedoria). Mas se ainda não o recebeu, recebe o dom 

da Sabedoria, mas retorna à casa 5, para receber também o dom da Fortaleza 

e aguarda a próxima jogada. 

Casa 12  Se você passou direto pelos dois dons do Espírito sem parar para 

recebê-los, volte à casa 5. Mas se passou direto somente pelo dom da 

Sabedoria, volte uma casa para recebê-lo. 

Casa 13  Você está indo muito rápido, será que está deixando de ajudar 

seus irmãos. Se não recebeu o dom da Sabedoria, volte 2 casas para receber 

esse dom e pule uma jogada para seguir em frente. 

Casa 14  Se você não recebeu o dom da Sabedoria, volte à casa 11. Se já 

recebeu, permaneça aqui pulando uma jogada. 
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Casa 15  Se você está no caminho do bem, ótimo, avance duas casas e 

receba mais um dom do Espírito Santo. Mas se perdeu algum dom, retorne à 

sua casa para recebê-lo. 

Casa 16  Você caminhou com amor no coração. Avance 1 casa e receba o 

dom da Ciência. 

Casa 17  Casa do Espírito Santo: Você vai receber o dom da Ciência. E 

vai avançar 1 casa. (recebe uma cartinha com o dom da Ciência) 

Casa 18  Você passou direto pelo dom da Ciência. Volte 1 casa para recebê-

lo e fique por lá na próxima jogada. 

Casa 19  Você passou direto pelo dom da Ciência? Se foi assim volte 2 casas 

para receber o dom e fique lá por duas rodadas para rezar. 

Casa 20  Será que você não viu a casa do dom da Ciência? Se não passou 

por lá, retorne à casa 17 para recebê-lo e deixe de jogar na próxima vez. 

Casa 21  Você já recebeu 3 dons do Espírito Santo e caminha com Fé. 

Avance 2 casas para receber o dom do Conselho. Mas se não recebeu os três, 

retorne para receber aquele que falta e recomece daí na próxima vez. 

Casa 22  Você está contente com os dons recebidos até aqui. Avance 1 casa 

para receber mais 1 dom do Espírito Santo. 

Casa 23  Casa do Espírito Santo: Você vai receber o dom do Conselho. E 

vai avançar 1 casa. (recebe uma cartinha com o dom do Conselho) 

Casa 24  Você passou direto pelo dom do Conselho. Volte uma casa para 

recebê-lo. 

Casa 25  Você encontrou uma encruzilhada e desviou do caminho. Avance 3 

casas no desvio à esquerda e perca a próxima rodada. (recebe uma cartinha 

cinza do DESVIO) 

Casa 26  Se você não recebeu o dom do Conselho, deve retornar à casa 23, 

mas se já o recebeu, avance 1 casa e na próxima rodada siga as instruções 

dessa casa, sem jogar o dado. 

Casa 27  Manter-se firme na caminhada está sendo um desafio, muitos 

ignoram os dons que o Espírito distribui. Se você deixou de receber algum dos 

dons do caminho, retorne à casa desse dom para recebê-lo. Se você recebeu 

todos e não se desviou do caminho em nenhum lugar, avance 2 casas. Do 

contrário permaneça aqui até a próxima rodada. 

Casa 28  Você já recebeu os quatro dons do Espírito? Se você recebeu 

avance 1 casa para receber também o dom do Entendimento. Se não recebeu 

retorne à casa do dom que não tem e fique lá na próxima rodada. 

Casa 29  Casa do Espírito Santo: Você vai receber o dom do 

Entendimento. E vai avançar 2 casas. (recebe uma cartinha com o dom do 
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Entendimento). Porém se ainda não recebeu algum outro dom, vai retornar à 

casa do dom que não tem. E na próxima vez recomeça de lá. 

Casa 30  Você passou direto pelo dom do Entendimento. Volte uma casa 

para recebê-lo e aguarde lá, deixando passar a vez na próxima rodada. 

Casa 31  Você está cansado da caminhada? Será que está te faltando algum 

dom do Espírito? Se estiver faltando, retorne à casa daquele que falta para 

recebê-lo. Se não estiver, permaneça aqui e faça uma oração. 

Casa 32  Você já fez mais da metade do caminho. Se você foi fiel à luz que 

recebeu no Batismo e acolheu todos os dons do Espírito, pode avançar mais 3 

casas. Porém se falta receber algum dom, retorne à casa dele para recebê-lo. 

Casa 33  Falta pouco para chegar ao Céu, mas lá só vai entrar quem estiver 

com todos os dons do Espírito, por isso, se você não tiver algum deles, retorne 

à casa do que está faltando para recebê-lo. Se tem todos, avance 2 casas. 

Casa 34  Será que você recebeu todos os dons do Espírito? Se você recebeu 

avance 1 casa, mas se falta algum, retorne à sua casa para recebê-lo. 

Casa 35  Casa do Espírito Santo: Você vai receber o dom da Piedade. E 

vai avançar 3 casas. Chegando lá, siga a instrução dessa casa. (recebe uma 

cartinha com o dom da Piedade) 

Casa 36  Você passou direto pelo dom da Piedade? Volte uma casa para 

recebê-lo. Do contrário avance 2 casas, mas siga a instrução dessa casa. 

Casa 37  Você encontrou uma travessa à direita e desviou do caminho. 

Avance 3 casas nessa travessa e perca a próxima rodada. (recebe uma 

cartinha cinza do DESVIO) 

Casa 38  É hora de pensar se você tem sido fiel ao Espírito Santo ou se 

andou se desviando do caminho. Caso você tenha se desviado, peça perdão e 

faça uma oração. Para cada desvio do caminho você perde uma jogada e reza. 

Casa 39  Se você tem sido fiel ao Espírito e não se desviou do caminho, 

pode avançar 2 casas. Mas se houve algum desvio deve pedir perdão. Por isso 

ficará aqui na próxima rodada e fará uma oração. 

Casa 40  Ninguém entra direto no céu se não foi fiel ao Espírito Santo. Por 

isso, se você se desviou do caminho, deve pedir perdão e ficar aqui rezando na 

próxima jogada. 

Casa 41  Casa do Espírito Santo: Você vai receber o dom do Temor de 

Deus. Esse é um dom precioso, pois ele não significa que temos medo de 

Deus, mas que o amamos acima de tudo e queremos sempre fazer a sua 

vontade. Por esse motivo você vai avançar 5 casas para entrar no Céu. (recebe 

uma cartinha com o dom do Temor de Deus). 
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Casa 42  Se você passou direto pelo dom do Temor de Deus. Volte uma 

casa para recebê-lo. Ninguém entra no Céu sem esse dom. 

Casa 43  Você está indo muito depressa. Será que não deixou algum dom 

para trás? Se tiver todos os dons parabéns, pode avançar uma casa. Mas se 

não tem o dom do Temor de Deus, retorne para recebê-lo. 

Casa 44  Falta pouco para entrar no céu, mas lá só entra quem tem o dom 

do Temor de Deus. Se você não tem, retorne para recebê-lo. 

Casa 45  Você está na porta do Céu. Olhe para sua vida, você recebeu e foi 

fiel a todos os dons do Espírito? Tem o dom do Temor de Deus? Se não o tem 

retorne para recebê-lo. Se você tem todos os dons e já pediu perdão pelos 

desvios que fez no caminho, pode entrar no Céu. Do contrário permaneça aqui 

na próxima rodada para rezar e pedir perdão. 

Última casa  Você se esforçou para andar sempre pelo caminho do Senhor. 

Parabéns. Agora você chegou ao Céu. 

 

Observação: Essas regras fazem parte da Dinâmica intitulada Jogo do Espírito 

Santo. A autoria do Jogo e destas regras é Maria Aparecida de Cicco. 

A citação da autoria deve ser expressa em todos os compartilhamentos desta, 

seja por meio digital ou por meio impresso. 



DINÂMICA PARA FALAR SOBRE O 

ESPÍRITO SANTO 
 

 

 
Vamos celebrar a Festa de Pentecostes. E falar sobre o Espírito Santo para as pessoas 
que ainda não têm maturidade na fé é sempre difícil, uma vez que é algo que se sente, 
não que se vê. Reconhecer a ação do Espírito Santo é uma experiência sensitiva, 
espiritual, para a qual as palavras são insuficientes. 
 
Mas, podemos aplicar uma dinâmica que ajude os catequizandos a compreenderem de 
que forma o Espírito Santo age no coração das pessoas. 
 
Material necessário: 
 

 Uma vela (pode ser uma velinha votiva) 
 Um pratinho (para colocar a vela) 
 Um tubo redondo com 10 a 12 cm de diâmetro e 20 cm de altura, aberto nas duas 

pontas (pode ser um pedaço – 20 cm – de cano de água de 4 polegadas) 
 Um pedaço de cartão grosso ou madeira, maior que a boca do tubo. 

 

No dia do Encontro: 
Preparar o local de modo que as cadeiras fiquem em círculo, em volta de uma mesa. 
Depois da acolhida e da oração inicial, fazer a leitura do Evangelho de João 20, 19-22. 
Pedir aos catequizandos que reflitam sobre o que Jesus faz. Jesus soprou o Espírito 
Santo sobre os apóstolos e os enviou ao mundo para que? Essa ordem de Jesus foi 
apenas para aqueles que lá estavam? O Espírito Santo foi dado somente a eles? 
Mostrar que todos recebem o Espírito Santo pelo Batismo e pela Crisma. 



Questionar: Se todos recebem o Espírito Santo, por que há pessoas que não vivem 
conforme o Espírito. 
 

Dinâmica: 
 

1. Pedir a atenção de todos e mostrar a vela que está sobre a mesa. Dizer que essa 
vela acesa simboliza o Espírito Santo no coração das pessoas. Acender a vela e 
pedir que um de cada vez se aproxime e coloque a mão próxima da vela. Depois 
que todos fizeram a experiência, perguntar o que sentiram: calor, ardência. 
Comparar isso com o que sente aquele que tem o Espírito no coração e também o 
que sentem as outras pessoas que se aproximam deste, pois quem tem o Espírito 
no coração é acolhedor e solidário. 

2. Colocar a vela debaixo do tubo deixando a ponta de cima aberta. Pedir que um de 
cada vez se aproxime, encoste a mão no tubo, chegando próximo e olhando 
dentro. Depois que todos fizeram isso, perguntar se a vela ainda está acesa, se 
eles estão vendo ou se sentiram o calor da vela. Mostrar que a barreira que foi 
colocada impediu que a chama fosse vista ou seu calor fosse sentido. Comparar 
com aqueles que tendo o Espírito no coração, apesar de nutri-lo com orações 
(continuar ligado a Deus) não se abrem para as outras pessoas, mantendo o 
coração fechado. Mostrar que apesar da chama não se apagar, ela já não é mais 
tão forte, está fraca, sem calor. 

3. Tampar a parte de cima do tubo por alguns instantes, até que o ar que havia 
dentro dele seja consumido e a vela se apague. Enquanto isso questionar o que 
acontece com as pessoas que receberam o Espírito Santo, mas não manteve nem 
mesmo o contato com Deus. Destampar e deixar que cada um possa verificar que 
a vela se apagou. Comparar com as pessoas que se afastam de Deus e por isso não 
alimentam o Espírito que está no seu coração. 
 

Explicar que o Espírito não foi embora, está lá, mas já não consegue aquecer o coração 
dessas pessoas. No entanto, se elas se aproximarem de Deus e das outras pessoas que 
estão repletas do Espírito, essa chama vai se acender novamente. 
 
Conclusão: 
Ler o texto do Pentecostes, Ato dos Apóstolos 2, 1-6, e mostrar que aqueles que 
recebem o Espírito Santo de Jesus devem ir ao mundo, às outras pessoas e dar 
testemunho do seu amor. 
 



Dinâmica “Sentindo o Espírito Santo” 

Participantes: indefinido. 

Tempo Estimado: 15 minutos. 

Material: Uvas ou balas. 

 

Descrição: O coordenador deve falar um pouco do Espírito Santo para o 

grupo. Depois o coordenador da dinâmica deve mostrar o cacho de uva e 

perguntar a cada um como ele acha que esta o sabor destas uvas. 

 

Obviamente alguns irão descordar a respeito do sabor destas uvas, como: 

acho que esta doce, que esta azeda, que esta suculenta etc. 

 

Após todos terem respondido o coordenador entrega uma uva para cada 

um comer. Então o coordenador deve repetir a pergunta (como esta o sabor 

desta uva?). 

Mensagem: Só saberemos o sabor do Espírito Santo se experimentarmos 

em nossa vida concretamente. 

 



Dinâmica Cheios do Espírito Santo. 

 

Objetivo: Perceber a presença do Espírito Santo em nossa vida. 

Participantes: indefinido. 

 

Tempo Estimado: 15 minutos. 

 

Material: bexigas para todos os participantes. 

 

Palavra de Deus: 1 Cor 3,16 “Não sabeis que sois templo do Espírito e que o 

Espirito de Deus habita em vós?” 

 

Preparação: Antes de entregar as bexigas aos participantes e com as bexigas 

ainda vazias pegue uma agulha faça um pequeno furo em algumas bexigas sem 

que ninguém veja, pode até fazer dois ou três furos em algumas bexigas. Desde 

modo quando eles forem encher acontecerá o seguinte:- As bexigas sem furo, 

irão encher normalmente 

 

 As bexigas com um furo apenas irão encher, mas irão esvaziar-se. 

 As bexigas com mais de um furo, podem até não encher, devido à falta de força 

do participante, ou então enche, mas se esvazia muito mais rápido que as outras. 

  

Desenvolvimento: Entregar as bexigas e pedir que cada um encha as bexigas 

e esperar a todos os outros terminarem de encher. Quando todos encherem 

pedir para que eles soltem as bexigas, desde modo as bexigas irão realizar uma 

trajetória, podendo ir longe, ou então ir alto e depois cair perto de quem a lançou, 

isso não importa. 

 

Conclusão: Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, vão mais longe, 

evangelizam os outros. Os que estão vazios não espalham a palavra de Deus. 

Quando ouvem a Palavra rapidamente se esvaziam e porque se esvaziam? 

Porque suas vidas estão cheias de “buracos” que impedem que Deus entre em 

sua vida e ali permaneça, o prazer imediato oferecido pelo mundo, o pecado etc. 



Não podemos ser como as bexigas furadas, precisamos fechar esses buracos 

para que possamos deixar Deus habitar em nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica Espirito Santo na História 

 

Objetivo: Perceber como se dá a ação do Espírito Santo na história. 

Material necessário: Um canudinho de plástico para cada participante, vasilhas 

com água e sabão, jornal para forrar o local onde se fará a dinâmica. 

Descrição da dinâmica 

1°passo – Cada um ganha um canudinho e começa a fazer bolhas de sabão, 

observando a técnica que utiliza e os resultados obtidos. 

2°passo – O catequista diz que esse é o processo que o Espírito utiliza para 

atuar no mundo. Esperar que os catequizando dêem sua opinião. 

3°passo – Conclusão: o Espírito Santo precisa de nós para se manifestar na 

história (o ar que faz as bolhas vem dos nossos pulmões). Esse ar passa pelo 

canudinho, que é a comunidade. Ela é o instrumento que temos para agir. Se 

soubermos ser Igreja de verdade, sabendo dosar o sopro (nem forte nem fraco), 

teremos habilidade para fazer as bolhas. Do contrário, não acontecerá o milagre 

da união entre a água e o sabão. Eles sairão como entraram. Se conseguirmos 

fazer as bolhas, com paciência e carinho, valerá todo o trabalho que foi gasto. 

Essas bolhas são bonitas, multicoloridas, mas frágeis, como toda experiência 

que fazemos do Reino de Deus. Por isso, é preciso sempre fazer mais bolhas. 

 

 

 



Dinâmica A construção da comunidade 

Dinâmica apropriada para falar sobre o Espírito Santo e as minhas primeiras 

comunidades nas catequese do 6º ao 10º ano. Pode também ser usada a quando 

do tempo litúrgico do Pentecostes. 

Coloque um pedaço de jornal, que será entregue para cada um dos 

catequizandos, no chão, debaixo dos pés, será como se ele fosse nossa casa, 

como se morássemos nele. 

Cada um vai escolher uma palavra contida no jornal, para poder se aproximar de 

um vizinho para conversar. Esta palavra pode ser de uma conquista ou um 

problema, que afeta ou ajuda a vizinhança, a comunidade. 

Agora, os catequizandos se aproximam carregando sempre o jornal. O 

catequizando deverá saber as palavras de cada um e nelas perceber quais são 

as coisas boas e quais os problemas que estão presentes. 

O dirigente fará com que os catequizandos se organizem em comunidade, 

tentando preservar as coisas boas e buscar soluções para os problemas. 

A organização partirá de cada casa-jornal, que exigirá sair do seu lugar, ir ao 

encontro, dialogar, respeitar, até chegar a uma forma adequada de comunidade, 

sobretudo que circula (circular). 

 




