Guião de trabalho
para Meninos e Meninas
SIGNIFICADO DO LOGOTIPO
É uma árvore grande e majestosa, cheia de
sabedoria e luz, e que alcança o céu. É um
sinal de profunda vitalidade (em movimento)
e 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,
caminhando juntos, sinodalmente, e unidos
desde o início debaixo da sombra da árvore
da vida.
São 15 silhuetas que representam a humanidade, na sua diversidade de situações vitais.
Multidão de cores vivas, símbolos também de alegria.
Não existe hierarquia entre estas pessoas, jovens, anciãos, homens, mulheres, adolescentes,
crianças, leigos, religiosos, padres, saudáveis e incapacitados, solteiros, casais. O bispe entre
eles, a seu lado – não o primeiro. As crianças e adolescentes abrem o caminho – ““Graças te
dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as
revelaste aos pequeninos.” (Mt 11, 25)
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PARTIDA

12

Com quem falas quando
tens um problema?
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Com que coisas das
notícias é que a Igreja
se deve preocupar?
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Em quê?

Perdeste a vez: espera
aqui
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Desenha o que seria
uma igreja “para
crianças”

41

A Igreja ajuda-nos a
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que coisas?
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Quem fala contigo de
Jesus?

Diz três situações em
que a Igreja colabora
com o que acontece na
sociedade

Dança a macarena
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Do que gostas mais e
menos na Igreja?

Conta 3 propostas que
farias para a Igreja
melhorar

Participas de alguma
forma na paróquia?
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ROSA
ESCUTAR E TOMAR A
PALAVRA

Conta 3 propostas que farias para a Igreja melhorar
Que 3 coisas da Igreja contavas ao Bispo ou ao Papa?
Eras capaz de propor 3 coisas que gostavas que a Igreja fizesse?

12 Há alguém da paróquia-igreja que te escuta quando precisas contar alguma coisa que te preocupe?
Com quem falas quando tens problemas?
20 Falas de Jesus com os teus amigos, irmãos, primos…?
Quando falas de Jesus, o que te dizem?
32 Quem fala contigo de Jesus?
Onde estão essas pessoas? Escutam-te quando queres dizer alguma coisa sobre a religião?
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LARANJA
CELEBRAR A FÉ E A VIDA

Volta a lançar o dado

Convidavas os teus amigos a participar numa Eucaristia?
Que achas que te diriam?

10 Porque vamos domingos à missa?
Podes participar no que se celebra quando vais à missa?
26 Na paróquia/grupo, quando falamos de Jesus, é um momento alegre e de celebração?
Celebras com outros os momentos importantes da tua vida nos grupos da Igreja?

Voa até à próxima pomba

37 Desenha o que seria uma igreja “para crianças”
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VERDE
PARTICIPAR E PARTILHAR
RESPONSABILIDADES

AZUL
DIALOGAR NA IGREJA E
COM A SOCIEDADE

Participas de alguma forma na paróquia? Em quê? Como?
Tens alguma tarefa atribuída na paróquia?

19 O que é que as crianças poderiam fazer para que as pessoas sejam mais felizes na nossa terra?
Pensa numa proposta: casa, amigos, escola… o que poderias fazer?
27 Diz quantos grupos conheces que fazem parte da Igreja
Sabes quais os que se reúnem na tua paróquia?
49 Sabes quem são os responsáveis pela Igreja?
E tu, sentes-te responsável pela Igreja?
2

Na Igreja fala-se dos problemas que existem no mundo?
Quais são os espaços na Igreja em que sentes que podes dialogar

9

Diz três situações em que a Igreja colabora com o que acontece na sociedade
Na Igreja falam-se dos problemas sociais da tua terra?

24 Ouves falar da Igreja na televisão, rádio, redes sociais?
Quando ouves falar da Igreja, o que se diz? Onde o ouves?
34 Alguma vez tentaste fazer algo, com outras crianças, para tentar resolver um problema social? Onde? Quando?
5

AMARELO
DISCERNIR E DECIDIR

Diz em voz alta alguma palavra
ou frase de Jesus, de que te
lembres

Foste apanhado pelo rio: volta 5
casas para trás

Do que gostas mais e menos na Igreja?
O que farias para mudar aquilo de que não gostas?

18 Há pessoas na Igreja que te ajudam a tomar decisões?
Quem? E se não houvesse, havia alguém que as podia substituir?
22 A Igreja ajuda-nos a pensar e refletir sobre que coisas?
Alguma vez tiveste de tomar uma decisão na paróquia/grupoIgreja?
45 Se precisares de ajuda, sabes onde a encontrar na Igreja?
Conheces algum espaço na Igreja onde possas encontrar ajuda?

Chegaste à meta!
Desenha-te a ti no grupo de
pessoas que pertencem à Igreja

Reconhecer a voz dos meninos e meninas, o que pensam e sentem,
participando do processo sinodal da nossa diocese (Igreja), e
perguntando-nos:
Que passos devermos dar para crescer, como uma Igreja que quer
fazer caminho com os outros, neste século XXI?
DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO
Este jogo da glória é um recurso para facilitar que meninos e meninas expressem a sua vivência
da Igreja. Recordamos que o objetivo é recolher como vêm eles a nossa Igreja e que aspetos
consideram necessário mudar ou melhorar.
As perguntas são indicativas, podendo surgir outras que possam ajudar a desenvolver o diálogo
com as crianças. Estão organizadas em cinco blocos (escutar, celebrar, participar, dialogar,
discernir), os mesmos que se trabalham com jovens e adultos.
Todos os meninos e meninas devem responder a, pelo menos, duas perguntas de cada bloco.
Quando o fizerem, recebem uma peça do puzzle anexado a este material. Têm de conseguir
cinco peças, correspondentes aos cinco blocos. O puzzle é o logotipo do sínodo.
Ao terminar o jogo, podemos explicar o seu significado (está no início deste material) e depois
pedir-lhes que se desenhem, com o grupo de pessoas/igreja, no lugar que desejam ocupar.

Mais ideias
Se, ao terminar o jogo, ainda ficarem blocos por responder, podemos:




Falar espontaneamente sobre os mesmos, enquanto terminam as
tarefas (fazer o puzzle ou desenho)
Jogar “ida-e-volta”: quando chegam à casa 52, continuam a jogar em
sentido inverso até chegarem à partida
Quando caem em casas em branco (pomba, rio, jogos) fazer também
alguma pergunta que ainda não tenha sido respondida

Lembra-te: as crianças jogam para se divertir e ganhar, mas nós (catequista,
professor, animador) devemos recordar que o importante é recolher como vêm
a nossa Igreja e que aspetos consideram dever ser alterados, pelo que é
necessário que se responda a pelos menos DUAS questões de todos os blocos
assinalados com cores., visto serem os mesmos que serão abordados nos
restantes grupos de trabalho sinodal

Bom trabalho e aproveitem a experiência sinodal!

adaptado de GUIA_participante_INFANCIA.pdf, da Diocese de Palência (in https://www.diocesispalencia.org/)

SÍNTESE DO TRABALHO REALIZADO EM GRUPO
-- REGISTO DO/A ANIMADOR/A –
Esta folha serve para recolher as conclusões do trabalho com as crianças.
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