As histórias de Deus
Para poder descobrir junto às e aos gen 4 os fundamentos da fé cristã, escolhemos alguns trechos do Antigo
e Novo Testamento. Com um lema e experiências, cada episódio pode dar aos gen 4 o desejo de viver junto
a nós a palavra de Deus.
Organizamos todo o programa em 4 anos de modo que segue o ano litúrgico e oferece um conhecimento da
formação anil também àqueles que são gen 4 somente por 1 ou 2 anos.
O ano compõe-se da seguinte forma: antes do Natal são apresentados alguns episódios do Antigo
Testamento, do Natal até Pentecostes alguns episódios da vida de Jesus, e depois de Pentecostes alguns
episódios dos primeiros cristãos.
Cada episódio - que se encontra como vídeo e ppt para fazer o download - pode desenvolver-se em forma
de diálogo.
As propostas didáticas são fruto da comunhão de ideias e experiências com as e os assistentes gen 4.
Apresentam:
- uma breve síntese do conteúdo;
- aprofundamento para o assistente, que pode ajudar também a preparar a alma;
- episódio Anil e experiências;
- lema a ser vivido;
- canções;
- atividades criativas;
- jogos internos e externos;
- face a face com Deus...
Cada assistente gen 4 deve sentir-se livre de utilizar as propostas, modificá-las ou desenvolver ideias
próprias. Ficamos felizes de poder enriquecer as fichas com as propostas e experiências de vocês e dividi-las
com todos!
1° ano
Etapa
1º encontro: A criação
2º encontro: Deus salva a Noé
3º encontro: A anunciação
4º encontro: Jesus aos 12 anos
5º encontro: Jesus e seus discípulos
6º encontro: Bartimeu
7º encontro: A última ceia

8º encontro: Pentecostes
9º encontro: Vida dos primeiros cristãos e Pedro na
prisão

Comentário de Chiara
“Se obedeces a Deus, serás feliz!” (primeiro
episódio das Leis do amor)
“Seja a alegria da mamãe e do papai!” (segundo
episódio das Leis do amor)
“Digamos sempre sim a Deus, como Maria”
“Jesus fica contente se as crianças falam de Deus
aos adultos”
“Jesus te chama e tu corres em direção a Ele!”
“Jesus nos ajuda sempre quando lhe pedimos”
“Lembra que Jesus está em todos os tabernáculos e
te espera. Não o deixemos sozinho! Recebe
frequentemente – se podes – a Santa Comunhão,
para que se possa acender ainda mais a chama do
teu pequeno coração”
“O Espírito Santo está também dentro de nós.
Devemos saber escutar a sua voz!”
“Se um ama, dá. Se o outro ama, dá. Se nos
amamos, cada coisa se torna comunhão. Assim
vivem os gen 4”

2°ano
1º encontro: Deus chama Abraão

2º encontro: O nascimento de Jesus (dando ênfase
ao episódio dos pastores)
3º encontro: Zaqueu
4º encontro: O bom Samaritano

5º encontro: Jesus morre na cruz
6º encontro: Jesus Ressuscitado e Ascenção
7º encontro: Anúncio do Evangelho a todos os
povos
8º encontro: O nascimento das Comunidades Cristãs

“Amem. Amem sempre. Ao fim de cada dia
possamos dizer: amei sempre!” (terceiro episódio
das Leis do amor)
“Façam nascer Jesus no meio de vocês com o seu
amor, assim é sempre Natal!”
“Não esperar. Como Zaqueu, começa a amar logo! E
Jesus estará contente”
“Jesus se esconde nos pobres, nos doentes, nos
idosos, em todos aqueles que sofrem. Vai consoláLo!”
“Jesus foi abandonado por todos. Os gen 4 querem
consolá-Lo. Você também?”
“Jesus ressuscitou, Ele permanece entre nós se nos
amamos”
“Não guardar pra ti mesmo as coisas belas que
sabes de Jesus, mas faze com que muitos outros as
conheçam”
“Jesus fez sempre a Vontade do Pai. Se também tu
fazes o que Deus quer de ti, serás outro Jesus”

3°ano:
1º encontro: Deus libera o seu povo da escravidão
2º encontro: O nascimento de Jesus (dando ênfase à
veneração dos sábios)
3º encontro: As bodas de Caná
4º encontro: O Pai misericordioso

5º encontro: A tempestade acalmada

6º encontro: A última ceia

7º encontro: Jesus Ressuscitado e Ascenção (dando
ênfase ao episódio de Emaús)
8º encontro: Paulo em Atenas

“Doa-te sempre aos outros! Mas não roubes nunca
a ninguém” (quarto episódio das Leis do amor)
“Se Jesus veio entre nós a trazer-nos a alegria,
também nós devemos dar a alegria aos nossos
irmãos!”
“Se um gen 4 pede algo com insistência a Jesus,
obtém. Tentem!”
“O verdadeiro gen 4 é aquele que, mesmo se errou,
recomeça sempre a viver como um verdadeiro gen
4”
“Também nos momentos difíceis, lembra-te que
Jesus está ali perto de ti, na realidade está no teu
coração!”
“Lembra que Jesus está em todos os tabernáculos e
te espera. Não o deixemos sozinho! Recebe
frequentemente – se podes – a Santa Comunhão,
para que se possa acender ainda mais a chama do
teu pequeno coração”
“Quando amamos os irmãos, Deus nos ilumina e nos
faz entender o que quer de nós!”
“Nós devemos amar a todos, também aqueles que
não conhecem Jesus: se nós os amamos, faremos
que eles conheçam a Jesus”.

4°anno:
1º encontro: Deus guia o seu povo rumo à terra
prometida
2º encontro: O nascimento de Jesus
3º encontro: O paralítico

4º encontro: Os operários da vinha
5º encontro: A filha de Jairo
6º encontro: Jesus morre na cruz

7º encontro: Jesus Ressuscitado e Ascenção (dando
ênfase ao episódio de Jesus ressuscitado à beira do
lago)
8º encontro: O martírio de Estêvão e a conversão de
Paulo
9º encontro: Paulo chega a Roma – O nascimento
dos Evangelhos

“Dize sempre a verdade e estarás sempre
contente!” (quinto episódio das Leis do amor que
contempla a entrega dos mandamentos)
“Amem a todos como faz uma mãezinha com o seus
filhos e serão outra pequena Maria!”
“Queridos gen 4, vocês notaram como muitas
crianças não conhecem Jesus? Falem sobre ele com
elas”
“Como Jesus, também nós devemos amar a todos!”
“Se rezamos, Jesus nos ajudará!”
“Jesus se esconde nos pobres, nos doentes, nos
idosos, em todos aqueles que sofrem. Vai consoláLo!”
“Jesus ressuscitou, Ele permanece entre nós se nos
amamos”
“Se somos amados por alguns e perseguidos por
outros é sinal de que somos de Cristo”
“Caríssimos Gen 4, vivam a Palavra de Vida e os
outros verão em vocês outro Jesus”

