
 

2º Círculo  

Conservar a memória do passado  

Quem perde a memória do seu passado  

perde o rumo na vida Dt 6,20-25. 

 

1. Acolhida e invocação do Espírito Santo  

2. Verificar como nós damos rumo à nossa vida 

O texto do Deuteronômio que vamos meditar no encontro de hoje fala das perguntas dos filhos 

aos pais: “Amanhã, teu filho te perguntará: "Que são estes testemunhos e estatutos e normas 

que YHWH nosso Deus vos ordenou?" (Dt 6,20).  

E os pais contavam para os filhos as coisas que Deus tinha feito para eles no passado. Assim, 

os filhos aprendiam o catecismo daquela época. Antigamente, entre nós, também era assim. 

Os pais faziam as perguntas do catecismo e nós, os filhos, devíamos dar a resposta decorada. 

Hoje, são os filhos que fazem as perguntas e, muitas vezes, os pais não sabem bem como dar 

a resposta. 

Vamos conversar sobre isso: 

1. Como os pais transmitem hoje as verdades da fé? Os filhos estão interessados? Por quê? 

 2. Muita gente sai da nossa igreja para outras igrejas em busca de algo. Se saem, é por que 

algo está faltando. O que você acha que está faltando na nossa igreja? 

 

3. Aprender com o povo da bíblia. 

* Um canto  



 

 

* Uma chave de leitura: 

O livro do Deuteronômio manda o povo lembrar o que Deus fez no passado. Durante a leitura 

fiquemos com esta pergunta na cabeça: "Por que Deus insiste tanto em lembrar a libertação do 

Egito? 

* Leitura lenta e clara do texto Deuteronômio 6,20-25  

* Momento de silêncio  

* Perguntas para assimilar a Palavra de Deus. 

1. Qual o ponto deste texto que mais chamou sua atenção? Por quê?  

2. Quais os pontos centrais da catequese familiar presentes neste texto?  

3. Deus sempre insiste para o povo lembrar a libertação da escravidão do Egito. De que 

maneira fazer a memória nos ajuda a manter o rumo na vida?  

4. O que levo deste encontro para a minha vida, para a minha família e para a comunidade? 

 

Oração Final. 

 

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai. 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 

 


