Guia de trabalho com

CRIANÇAS
SIGNIFICADO DO LOGÓTIPO
É uma árvore grande e majestosa, cheia de
sabedoria e luz, que alcalnça o céu. É um sinal
de profunda vitalidade (em movimento) ede
uma esperança que expressa a Cruz de Cristo.
A Eucaristia brilha como o sol e as mãos
abertas como as asas do Espírito.
O povo de Deus está em movimento caminhado
juntos, sinodalmente, e unidos à sombra da
árvore da vida, desde que inicia o seu
caminhar. São 15 silhuetas, que representanm a
humanidade, em sua diversidade de situações
vitais. Multidão de cores vivas, símbolo também,
de alegria.
Não há hierarquia entre estas pessoas, jovens, anciãos, homens, mulheres, adolescentes, crianças, leigos,
religiosas, pais, pessoas saudáveis e pessoas com deficiência, solteiros e casados. O bispo entre eles e a seu
lado - não é o primeiro -. As crianças e adolescentes abrem o caminho “Eu Te louvo, ó Pai, Senhor, do Céu
e da Terr, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. (Mt 11,
25)

Isabelle de Senilhes (designer francesa)
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problemas
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no mundo?
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para crianças.
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ROSA→
ESCUTAR E TOMAR
A PALAVRA

LARANJA →
CELEBRAR A FÉ E A VIDA

VERDE →
PARTICIPAR E PARTILHAR
RESPONSABILIDADES

AZUL →
DIALOGAR NA IGREJA
E COM A SOCIEDADE

AMARELO →
DISCERNIR E DECIDIR

6. Enumera 3 propostas que farias à Igreja para melhorar?
Três coisas da Igreja que dirias ao Papa ou ao Bispo ou ao Pároco
que gostarias que acontecessem nela?
12. Há alguém na Paróquia a quem procures quando precisas de falar, de abrir o coração?
A quem procuras quando tens um problema?
20. Falamos de Jesus com nossos irmãos, primos, amigos?
Quando falas de Jesus que te dizem os outros?
32. Que pessoas te falam a ti de Jesus?
Onde estão essas pessoas? Escutam-te quando queres colocar alguma questão religiosa?
3. Convidarias os teus amigos a vir à Missa?
Que achas que te diram?
10. Porque vimos à Missa ao domingo?
Podes participar na celebração quando vens à Missa?
26. Na paróquia, na celebração, é um momento alegre quando falamos de Jesus ou a Jesus?
Celebras com outros momentos importantes da tua vida na Igreja?
37. Desenha ou diz como seria uma Igreja para crianças?
7. Participas na Paróquia de alguma forma? Em quê? Como?
Tens alguma tarefa, serviço, ministério na tua Paróquia?
19. Que podemos fazer nós, as crianças, para tornar mais felizes as pessoas do nosso lugar?
Pensa num compromiso -em casa, entre amigos, no colégio, …- que poderias fazer?
27. Enumera quantos grupos conheces que façam parte da Igreja.
Sabes quem se reúne na tua Paróquia?
49. Sabes quem são os responsáveis na Igreja?
Sentes-te responsável na Igreja?
2. Na Igreja fala-se dos problemas que se passam no mundo?
Quais os espaços ou ou oportunidades na Igreja onde podes dialogar?
9. Diz três situações em que a Igreja colabora com a sociedade?
Fala-se na Igreja dos problemas do Bairro, da Escola, do país?
24. Ouves na tv, rádio, redes sociais, falar sobre a Igreja?
Quando ouves falar da Igreja, o que se diz? Onde o ouves?
34. Fizeste alguma coisa com os teus companheiros para melhorar a vida de alguém?
5. O que é que mais gostas e o que menos gostas na Igreja?
Que farias para mudar o que menos gostas na Igreja?
18. Há pessoas na Igreja que te ajudam a tomar decisões?
Quem? E se não precisaste dessa ajuda, poderia alguém fazê-lo?
22. Sobre que coisas te ajuda a Igreja a refletir?
Alguma vez tiveste que tomar uma decisão na Igreja?
45. Se precisasses de alguma ajuda, recorrerias à Igreja?
Conheces algum espaço na Igreja onde encontrar ajuda?

Volta
a atirar
os dados

De ganso em
ganso, avanço
e ganho...

Diz em voz alta no
grupo, alguma
palavra ou frase
de Jesus de Nazaré
de que te recordes.

De ponte em
ponte, avanço
porque me leva
a corrente...
Chegaste à
meta !
Desenha-te
(descreve-te)
com o grupo de
pessoas que são
a Igreja.

Recolher A VOZ DAS CRIANÇAS, o que pensam, sentem, participando no
processo sinodal da nossa Diocese e perguntando-se
que passos devemos dar para crescer, como Igreja, que quer fazer caminho
com os outros, neste século XXI?

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO
O jogo do ganso é um recurso para facilitar às crianças exprimirem a sua vivência na Igreja. A

A finalidade é recolher o modo o como eles veem a Igreja
e que aspetos relevam para a mudança ou melhoria.

As perguntas são orientativas e podem ocorrer-nos outras para ajudar ao diálogo com as crianças. Estão
organizadas em 5 áreas temáticas (escutar, celebrar, participar, dialogar, discernir), as mesmas áreas que
se trabalham ) noutros materiais para jovens e adultos.
Todas as crianças devem responder a pelo menos duas perguntas de cada área temática. E quando o
fizerem dar-se-lhes-á uma peça do puzzle anexado a este material. Têm que conseguir 5 peças que
correspondem às cinco áreas. Este puzzle é o logótipo do sínodo.
Ao terminar o jogo podemos explicar o seu significado (está na introdução a este material)
e depois pedir-lhes que se desenhem (descrevam) com o grupo de pessoas/Igreja,
no lugar que desejam ocupar.

MAIS IDEIAS… Se ao finalizar o jogo, ficaram áreas temáticas sem responder, podemos:
•

Dialogar espontaneamente sobre elas, enquanto realizam o final do jogo do ganso (fazer o
puzzle e/ou desenhar-se no logo ou colorindo-o).

•

Fazer o jogo de ida e volta; quando chegarem à casinha 52, continuam a jogar até chegar à 1,
fazendo o caminho inverso.

•

Quando se cai nas casinhas brancas (gansio, ponte, jogos…) fazer também alguna pergunta
que nos tenha ficado por responder.

LEMBRA-TE: As crianças jogam para se divertir e ganar, mas nós (catequistas, professor/a,
animador/a) devemos recordar que o importante é recoger o modo como veem a nossa Igreja
e que aspetos consideram que devem mudar, pelo que é necessaário que se responda a
TODAS AS ÁREAS TEMÁTICAS assinaladas com cores diversas e, pelo menos a DUAS perguntas
de cada área temática, já que são os memsmos que se recolherão em todos os grupos que
trabalham no processo sinodal (jovens, adultos etc) e assim facilitar a síntese diocesa.

Bom trabalho.

SÍNTESE DO TRABALHO REALIZADO NO GRUPO
---FOLHA DO ANIMADOR--Nesta folha recolheremos a ata do trabalho com as crianças. Entrega-o ao teu
pároco. Se o trabalho se realiza em colégios, escolas ou em outras plataformas,
podes entregá-lo em [.... endereço de email]

ESCUTA

CELEBRAR A FÉ E A VIDA

PARTICIPAÇÃO

DIÁLOGO

DISCERNIR E DECIDIR

