Em Família,
despertar juntos para o amor de Deus
e para a Boa Nova de Jesus

Primeiros passos na vida

Primeiros passos com Deus

O Nosso Filho vai nascer
A história da criança começa…
O nome que lhe vamos dar também tem uma
história.
Com ele em família
Ele é fruto do nosso amor,
Ele é fruto do amor de Deus

Ele espera

Esperá-lo, imaginá-lo,
depois acolhe-lo tal como ele é,
como dom de Deus.
Maravilhar-se em família e
agradecer a Deus.

Ele sente
Ele manifesta-se
Ele participa já

O amor que se dá a uma
criança pequenina, a ternura,
os beijos, os cuidados, o perdão,
falam-lhe já do amor que Deus
tem por ela.

No Primeiro Ano
Com ele, em família

Os sentidos
despertam

As emoções
manifestam-se
A motricidade
desenvolve-se

Falar-lhe, cantar, cantarolar diante de uma
bela estátua, um ícone.
Pegar na criança ao colo quando se reza.
Passar as páginas de um livro de imagens
sobre Jesus, deixar a criança tocar, olhar e
contar-lhe…

Com os vossos gestos
de todos os dias,
os vossos sorrisos, a vossa paciência,
a vossa maneira de falar,
a vossa maneira de viver,
vós amais à maneira de Deus

O Bébé cresce ( 1-3 anos)
Com Ele em família
Encantar-se diante da natureza, da criação.
Dizer: «obrigada, se faz favor, perdão».
Dizer os nomes das personagens da Bíblia.
Ler de vez em quando uma história da Bíblia.
Mostrar-lhe imagens. Fazer um puzzle bíblico, uma
pintura de desenho…
Por uma flor num cantinho de oração.
Dar as mãos. Falar das pessoas que estão ausentes.

Os seus primeiros passos
As suas primeiras
palavras

Os seus primeiros
momentos «a sós»
As suas primeiras
separações
As suas primeiras
afinidades

O vosso olhar
sobre a vida do mundo,
a criação e sobre os outros,
o modo como o dizeis pode
testemunhar o amor de Deus

A maior evolução da criança
(3 aos 6 anos)
Com a criança em família
Descobrir a vida de Jesus.
Dizer « obrigada, perdão, se faz favor».
Ganhar o hábito de uma oração simples com gestos
(o sinal da cruz por exemplo) e os cânticos. Viver as grandes
festas cristãs (Natal, Páscoa…)
Aprender a partilhar. Encontrar outras famílias para tempos
do despertar da Fé...

A criança fala
Ela diz: «Eu».
Ela descobre:
A sua vida com os
outros, o seu
corpo, o tempo, e
o espaço.

Ensinar,
não é somente «ensinar-lhe»,
É aprender «com ela»
Descobrir, é descobrir «com ela».
Rezar, é rezar «com ela».
«Com ela», viver o amor de Deus
e encantar-nos com a vida delas.
Acompanhar a criança,
é crescer «com ela»,
e crer nele.

Quase grande, Ela tem 6 anos
Com ela em família

A criança aprende a
ler
Diz o que sente
Imagina
Põe questões
Gosta de fazer
Interessa-se pelos
outros

Descobrir álbuns bíblicos.
Deixá-la contar.
Rezar de diferentes maneiras em diferentes
lugares (a natureza, uma capela, o seu
quarto…)
Fazer um cantinho da oração.
Fabricar uma vela, uma cruz,
um presépio, um jardim de Páscoa…
Viver como Jesus,
é algo que se aprende.
Primeiro pelo exemplo, pela vida
de todos os dias.
Porque vós abraçais,
falais, rezais, dizeis obrigada,
e pedis perdão…
A criança descobrirá dia após dia, que ela
é convidada a viver deste modo.
A pouco e pouco, com ela,
vós podeis dizer as palavras
« perdão,
partilha, amor…»

O Baptismo da Criança

Deus é o primeiro a amar-nos.
Vós que destes a vida ao vosso filho.
Vós podeis escolher a vida de Deus para Ele.
O baptismo é um presente de Deus, um presente para
o vosso filho, um dom de Deus.
O batismo, é também um modo de dizer a vossa
confiança e a vossa fé em Jesus Cristo.
O Batismo, é possível em todas as idades…

