Coleção “Chamados à Vida” Em preparação à Eucaristia
1ª Etapa: Chamados à vida
2ª Etapa: Chamados à vida em Jesus Cristo
3ª Etapa: Chamados à vida em Comunidade.
4ª Etapa: Chamados à vida para amar e servir. Em preparação à Crisma

Chamados À Vida, 1ª etapa de catequese em
preparação à Eucaristia, livro do catequista e livro
do catequizando. Livro para a faixa etária de 8 a 9
anos de idade. Como os demais livros da coleção
inicia com alguns encontros destinados a
estabelecer no grupo de catequizandos um clima
de amizade e fraternidade. Em 28 encontros
apresenta às crianças conteúdos sobre: a Criação:
o dom da vida; Deus criou tudo para a felicidade;
Deus continua criando. A Bíblia: Palavra de vida.
Os Mandamentos: leis que defendem a vida. Deus
se faz criança e nasce em Belém. Jesus faz o bem
a todos. A Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa. A
vitória da vida. Dinâmicas e cantos referentes aos conteúdos e orações básicas
da vida cristã.

Chamados À Vida Em Jesus Cristo, 2ª etapa de
catequese em preparação à Eucaristia, livro do
catequista e do catequizando, dando seqüência ao
da 1ª etapa. Todo o livro, nos seus 25 encontros, é
dedicado ao conhecimento e seguimento de Jesus
Cristo. Jesus em sua terra e com seu povo; sua
liderança; a Boa Notícia do líder Jesus; a
comunicação de Jesus; o acolhimento de Jesus; a
manifestação do rosto de Deus em Jesus; a fé no
Cristo ressuscitado; o seguimento a Jesus; Maria
modelo de seguimento a Jesus. Dinâmicas, cantos
e orações de acordo com o conteúdo.

Chamados À Vida Em Comunidade, 3ª etapa de
catequese em preparação à Eucaristia, livro do
catequista e do catequizando. Com 25 encontros
conduz o catequizando à vida em comunidade e à
celebração dos sacramentos da Reconciliação e da
Eucaristia. A Igreja é apresentada como
comunidade dos amigos de Jesus inspirada na
comunidade dos primeiros cristãos. Os
Sacramentos do Batismo, Reconciliação e
Eucaristia são conteúdo central desta etapa de
catequese, incluindo orientações para a celebração
dos Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia.
Viver em comunhão e celebrar a comunhão é a proposta de programa de vida
para o catequizando. Dinâmicas, cantos e orações de acordo com os
conteúdos.

Preparação À Crisma Chamados À Vida Para
Amar E Servir, 4ª etapa de catequese, preparação
à Crisma. Livro do catequista e do catequizando
com 28 encontros, cantos e orações preparatórios
à Crisma. Conteúdo adequado para adolescentes e
jovens, idade do despertar para si, para o amor e
para a vocação. Atendendo estas características
trata de conteúdos sobre: Pessoa humana e suas
manifestações no afeto, no amor, na sexualidade e
na liberdade. A vida humana no Plano de Deus. Fé
e sentido da vida. Sacramento da Confirmação.
Ministérios ordenados e Ministérios Leigos. Vida
Religiosa. Família: namoro e Sacramento do Matrimônio. Sacramento da
Unção dos Enfermos. Proposta de vida para o adolescente e jovem após a
Crisma. Dinâmicas, cantos e orações de acordo com o conteúdo.

Ministério Da Coordenação Ministério da
Coordenação
apresenta
conteúdos
para
desencadear um processo de formação dos
coordenadores ou animadores, tornando-os aptos
para o exercício do Ministério da Coordenação.

A Missão Da Igreja Organizado em forma de
encontros para estudo e oração. Através dos seis
encontros apresenta a missão da Igreja que brota
do Cristo Ressuscitado, recebe um impulso
decisivo no dia de Pentecostes, pela vinda do
Espírito Santo. Com sua organização pastoral a
Igreja mantém a unidade e vive sua finalidade
evangelizadora.

O Rosto De Nossa Comunidade É um estudo para
conhecer a própria comunidade. Valorizar sua
história de fé e de vida. Desperta para a compreensão
do sentido da comunidade, sua organização pastoral
e missão. O uso de parábolas torna o estudo atraente.

Espiritualidade
Do
Cotidiano Por
que
Espiritualidade do Cotidiano? É no cotidiano da vida
que seguimos Jesus Cristo. É no cotidiano que
vivemos o seu estilo de vida em tudo o que dizemos
e fazemos. O mundo está desumano. Como viver a
espiritualidade do cotidiano num mundo desumano?

A Pessoa Humana Este livro oferece uma
profunda reflexão sobre a dignidade da pessoa
humana, os valores no relacionamento humano e a
importância do relacionamento humano na
catequese. Acentua os valores do amor, da partilha
e da comunicação. Como grande ajuda para a
formação da pessoa do catequista aponta,
alternadamente, para as fraquezas, as limitações, os
pecados da pessoa humana e suas possibilidades de
estar a caminho do bem, da harmonia, da felicidade,
da perfeição, do ideal de pessoa humana.

Catequese Mais Afetiva E Criativa É um livro
que questiona, desafia e orienta a prática, a ação, a
pedagogia do catequista. Enfatiza que a valorização
da dimensão afetiva do catequizando torna o
encontro de catequese mais agradável, atraente e
cheio de vida. A Pedagogia de Jesus inspira a
pedagogia do catequista.

Para Celebrar Com Unção Para Celebrar com
Unção é um livro que apresenta aspectos práticos
e operacionais do trabalho de uma equipe de
liturgia ou de grupos que preparam celebrações.
Contempla o básico na formação litúrgica para que
o catequista ou liturgista possa bem preparar e
celebrar com unção, alimentando-se da Palavra de
Deus e da Eucaristia.

Para Escutar Deus Na Vida E Na Bíblia Para
Escutar Deus na Vida e na Bíblia em oito capítulos
traz uma orientação muito importante para quem
deseja, nos dias de hoje, não somente conhecer a
Palavra de Deus, mas comunicá-la, em forma de
anúncio positivo de um Deus que se comunicou e
continua se comunicando conosco. Orienta sobre a
utilização da Bíblia na catequese, nas mais
diferentes idades e etapas da caminhada catequética.

O Jeito De Viver Como Cristão É um livro que
fará muito bem a todas as pessoas que estão
procurando uma forma mais concreta de se
encontrar com Deus e de fazer uma experiência
no encontro com o Cristo vivo e ressuscitado. O
catequista parte da experiência do encontro
pessoal com Cristo. Sente-se então chamado a
comunicar esta vida de Deus aos irmãos.
Apresenta rico conteúdo sobre a oração com
destaque na oração como o coração do encontro
de catequese.

No Caminho Da Ternura De Jesus No Caminho da
Ternura de Jesus apresenta com muita vibração a
pessoa, a obra e a mensagem de Jesus histórico, que
se apresenta dentro de um contexto muito concreto,
no Império Romano, na Província da Palestina.
Emerge Jesus de Nazaré que viveu longa experiência
familiar, na família de Nazaré. Começou sua vida
pública com ternura junto às crianças, doentes,
mulheres e todas as classes que viviam certa
marginalização. Passa pela condenação, Paixão e
morte. Na ressurreição traz de volta a grande certeza do Cristo da fé.

Igreja – Comunidade de Discípulos Missionários
a Serviço do Reino Inspirado no Documento de
Aparecida este livro quer ajudar o leitor, o
catequista, as lideranças cristãs a conhecerem a
Igreja Católica a partir da sua origem, sua essência,
sua organização e seu estado permanente de
missão. Seu conteúdo leva também a refletir sobre
a relação entre a Igreja e a catequese; a Igreja e os
adolescentes e jovens e a Igreja e as outras Igrejas.

MANDAMENTOS E BEM-AVENTURANÇAS –
Caminhos de vida e felicidade Com estilo
catequético apresenta, nos dois primeiro capítulos, os
Dez Mandamentos da Lei de Deus e os Cinco
Mandamentos da Igreja, partindo de sua
fundamentação bíblica e do olhar norteadora Igreja.
Indica opções cotidianas que o ser humano deve fazer
para viver estes Mandamentos. No terceiro capítulo
desenvolve as Bem-aventuranças segundo o
evangelista Mateus. Com linguagem bem precisa
leva a compreender que esse discurso de Jesus é um
caminho, sem contradições, no qual contamos
sempre com o seu amor que vai conduzindo para a felicidade.

Catequese com adultos Chamados a seguir
Jesus – catequese com adultos, é um livro de
fácil compreensão. Destina-se aos adultos que
buscam aprofundar sua fé e seu conhecimento na
religião católica ou para os que desejam prepararse para um ou mais sacramentos. Em 18 encontros
contempla conteúdos básicos para a formação do
cristão que se sente convidado para seguimento de
Jesus. Os encontros construídos com criatividade,
simplicidade e ao mesmo tempo com profundidade
abordam: A pessoa humana. A Pessoa de Jesus
Cristo. Bíblia. Mandamentos. Igreja. Sacramentos.
Liturgia e Maria. Encontram-se nele também as
principais orações da fé cristã católica.

Os livros podem ser adquiridos através da
Livraria Diocesana:
Telefone (55)744-5053
e-mail:livraria@diocesefw.com.br

