
Preparação à Primeira Eucaristia

Apostila do Catequizando

Comunidade Nossa Senhora da Cabeça
 Jardim Paraíso



MINHA IDENTIDADE CRISTÃ

Padre Responsável: ___________________________________________

Catequizando: 

________________________________________________

Data  de  Nascimento:  ___/____/_____   Telefone: 

____________________

Nome  da  Mãe: 

________________________________________________

Nome  do  Pai: 

_________________________________________________

Endereço: 

____________________________________________________

___________________________________________________________

_

Data do Batismo: _____/______/______    

Igreja: 

_______________________________________________________

Nome  dos  Padrinhos: 

___________________________________________________________

_Nome  dos  irmãos: 

_____________________________________________

Catequistas: 

__________________________________________________

Auxiliares: 

___________________________________________________

Horário: __________________________
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FICHA DE INSCRIÇÃO

  Estou me inscrevendo para conhecer mais Jesus Cristo e aprender como 
posso ser mais feliz na minha condição de filho de Deus, recebendo Jesus 
na Eucaristia.

________________________________________________________
Assinatura do Catequizando

São João de Meriti, ______ de ______________de ____________.

APRESENTAÇÃO

JESUS CRISTO conta com você para construir uma nova estrada. Vamos lá?

 Esta nova estrada ira mostrar a você diferentes lugares, iremos conhecer novas 

pessoas e buscar novas descobertas.

 Estes “Encontros de Catequese”, de que você está começando a participar, vão 

ajudar você a descobrir Deus em tudo e em todas as pessoas

A catequista vai conduzir você na descoberta desse Deus.

A Bíblia, palavra de Deus, vai iluminar esta caminhada.

A tarefa parece ser muito difícil, mas não é. Será muito agradável porque tudo 

será feito com a ajuda de outros amigos, da catequista, dos seus pais e da comunidade.

Saiba que Unidos conseguimos o que impossível para cada um de nós.

A Experiência desses encontros vai levar você à EUCARISTIA.

 Contamos com a sua Força, Fé e Alegria nesta construção desta estrada.

Seja Feliz!

 

TERMO DE COMPROMISSO
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Nós, pais sabemos que somos os primeiros responsáveis pela educação da Fé de 
Nosso(a) filho(a), e nos comprometemos a participar juntos na sua caminhada ao 
encontro de Cristo.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Os Pais - Testemunhas
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1. Jesus nos ensina a Rezar
 

Para começar os nossos encontros, hoje, iremos aprender a Rezar.
Você sabe o que é Rezar? E orar?

Então vamos lá:

ORAR é ter uma conversa espontânea e pessoal com Deus a cerca 
dos acontecimentos e circunstâncias que nos envolvem.                
REZAR é exprimir-se por meio de uma oração já escrita, geralmente 
decorada pelos fiéis e falada pelo grupo ou individualmente.

Responda: Você sabe qual foi a principal oração que Jesus nos ensinou?

Jesus quer que sigamos o seu exemplo porque a oração é uma coisa muito boa. 
A oração nos faz ficar mais perto de Deus, nos faz sentir amados e protegidos por Ele, 
nos faz mais unidos e mais irmãos uns dos outros.

Jesus nos ensina a rezar porque nos ama.

Vamos conhecer as orações:

SINAL DA CRUZ
+ Pelo sinal da Santa Cruz
+ livrai – nos Deus nosso Senhor
+ dos nossos inimigos.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

GLÓRIA AO PAI

Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre.
Amém.

PAI NOSSO

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos daí hoje;
e perdoai – nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação.
Mas livrai –nos do mal. Amém.

AVE MARIA

Ave, Maria, cheia de graças,
O senhor é convosco; bendita sois vós entre as mulheres,
E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
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SALVE RAINHA

Salve,  Rainha,  Mãe  de  misericórdia,  vida,  doçura  e  esperança  nossa,  salve!  A  vós 
bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste 
vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos 
volvei,  e  depois  deste  desterro mostrai  -  nos  Jesus,  bendito  fruto de vosso entre,  ó 
clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA:

Ò minha Senhora e minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção 
para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, meus olhos, meus ouvidos, minha 
boca,  meu  coração,  e  inteiramente  todo  o  meu  ser.  E  porque  assim  sou  vosso,  ó 
incomparável mãe, guardai – me como coisa e propriedade vossa. Amém.
  
ORAÇÃO DA MANHÃ

Senhor,  no silêncio deste dia  que amanhece,  venho pedir  – te a  paz,  a sabedoria,  a 
força...
Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor; ser pacientes, compreensivos, 
mansos e prudentes; ver, além das aparências, teus filhos, como te os vês, e assim não 
ver senão o bem de cada um deles.
Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade.
Que só a benção se encha o meu espírito.Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos 
quantos se achegarem a mim sintam a tua presença.
Reveste – me de tua luz, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.

ORAÇÃO DA NOITE

É noite!
Termina mais um dia e outro começa.

Há silêncio e mistério.
Senhor, com a noite chega para nós o cansaço, a consciência de nossas dificuldades, de 
nossos erros e carência.
A noite faz realçar os ângulos de nossos limites, o peso de nossa solidão, a amargura de 
nossas decepções e a profundidade de nossa dor.

Mas, com nossa fé que persiste, sabemos, Senhor, que não paramos na noite.
Caminhamos na escuridão com a certeza de acordar para luz. Enquanto enfrentamos a 
noite, rezamos com o salmista: “Ainda que eu passe por um vale escuro, nada temerei, 
Senhor, porque estás junto a mim” (Sl 23).

Enquanto enfrentamos a noite, partilhamos sua luz com os que sofrem.
E, com as luzes que vamos  acendendo no coração dos irmãos,  iluminamos o nosso 
próprio caminho.

Pedimos que nós abençoes, Senhor, e que tenhamos chance de acordar para o 
novo dia cantando a alegria de viver.
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CREDO

Creio em Deus Pai todo – poderoso
Criador do céu e da terra;
e em Jesus Cristo,  seu único Filho,  nosso Senhor:  que foi  concebido pelo poder do 
Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria;
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu a mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos céus;
está sentado à direita de Deus Pai todo – poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os motos.
Creio no Espírito Santo;
na Santa Igreja Católica;
na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados;
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.

ANJO DA GUARDA

Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre 
me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.

ATO DE CONTRIÇÃO

Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom 
e  amável.  Prometo,  com  a  vossa  graça,  esforçar  –  me  para  ser  bom.  Meu  Jesus, 
misericórdia!

ESPÍRITO SANTO

Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito 
Santo fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 

ORAÇÃO DA PAZ

Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas fé que anima vossa Igreja; daí – lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo. Amém
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2. O TERÇO

É uma oração simples que fortifica a Fé, alimenta nossa esperança e nos impulsiona 
a  amar  como Jesus.  É  uma oração  fácil  de ser  rezada  em qualquer  tempo  e  lugar, 
permanecendo assim uma oração nova e atual. Faz crescer o amor é a fraternidade entre 
nós, ajuda – nos a superar os sofrimentos e dificuldades do dia - a – dia, com alegria e 
paz.

Como rezar o terço

NA CRUZ: Oferecimento.

Senhor Jesus, nós vos oferecemos este treco que vamos rezar, contemplando os 
mistérios de vossa redenção. Concedei – nos, pela intercessão de Maria, Vossa Mãe 
Santíssima, a quem nos dirigimos, as atitudes que nos são necessárias para bem reza – 
lo e as graças que nos vêm desta santa devoção.

Em seguida um Creio em Deus Pai.

PRIMEIRA CONTA MAIOR: Um Pai Nosso

AS  TRÊS  PRIMEIRAS  CONTAS  MENORES:  Três  Ave  –  Marias  em  honra  a 
Santíssima Trindade.

SEGUNDA CONTA MAIOR: Um Pai Nosso

Mistérios

• Gozosos (da Alegria) – Rezado às Segundas Feiras e Sábados  :
Primeiro Mistério: Anunciação do Anjo: Maria diz sim a Vida ( Lc. 1, 26 – 38).

 Rezemos: Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai.
Segundo Mistério: Maria vai ao encontro de sua prima Isabel ( Lc. 1, 39 – 56).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai
Terceiro Mistério: Nasce Jesus na gruta de Belém (Lc. 2, 1 -20).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai
Quarto Mistério: Apresentação de Jesus no Templo (Lc. 2, 21 – 40).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai
Quinto Mistério: Jesus é reencontrado no templo com os doutores da lei (Lc. 2, 41 
-52).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai 

• Dolorosos (de Dor) – Rezado às Terças Feiras e Sextas-Feiras:  
Primeiro Mistério: Sofrimento d Jesus n Jardim das Oliveiras ( Lc. 22, 39 – 46).

 Rezemos: Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai.
Segundo Mistério: A flagelação de Jesus ( Jo. 19, 1 – 3).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai
Terceiro Mistério: A coroação de espinhos(Mt. 27, 27 -31).
Quarto Mistério: Jesus carrega a Cruz (Jo.19, 16 – 17).
Quinto Mistério: Jesus morre pregado na Cruz (Jo. 19, 25 - 30).
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• Gloriosos (de Glória) – Rezado   às Quartas Feiras e Domingos:   
Primeiro Mistério: A Ressurreição de Jesus ( Mt. 28, 1 – 8).

 Rezemos: Um Pai-Nosso Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai.
Segundo Mistério: A ascensão de Jesus( Lc. 24, 50 – 53).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai
Terceiro Mistério: A Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Maria (Mt. 27, 27 
-31).
Quarto Mistério: Assunção de Maria aos céus.
Quinto Mistério: Maria é coroada Rainha do céu e da terra.

• Luminosos (de luz) – Rezado às Quintas Feiras:   
Primeiro Mistério: Batismo de Jesus no Rio Jordão ( Mt. 3, 13 – 17).

 Rezemos: Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai.
Segundo Mistério: A auto Revelação de Jesus nas Bodas de Cana ( Jo. 2, 1 – 12).

 Rezemos: Um Pai – Nosso, Dez Ave – Marias e Um Glória ao Pai
Terceiro Mistério: O anúncio do Reino de Deus com o convite conversão(Mc. 1, 14 
-15).
Quarto Mistério: A Transfiguração de Jesus (Lc. 9, 28 – 36).
Quinto Mistério: A Instituição da Eucaristia (Lc. 22, 14 - 30).

Agradecimento:
Graças vos damos, Senhora nossa, pelos benefícios que todos os dias recebemos 

de vossas mãos maternais. Dignai – vos agora e para sempre colocar –nos sob a vossa 
maternal e poderosa proteção. Para isto, saudamos –vos com uma Salve Rainha.

MODELO DO TERÇO:
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3. A Família

A Família é a base de toda ou qualquer pessoa. A Família é única.
Ela é formada pelo pai, pela mãe, por seus irmãos e Você.
Na família devemos ter:

• Amor: É o primeiro fundamento. O amor não deve ser demonstrado apenas nas 
palavras, mas também nas ações.

• Respeito: É o segundo fundamento. Os membros da família devem demonstrar 
respeito uns aos outros mesmo que aja desacordo ou determinação.

• Compromisso: É  o  terceiro  fundamento.  Não  importa  o  que  aconteça,  o 
compromisso é necessário para a sobrevivência da família.

Peça perdão aqueles quem você ofendeu e perdoe aqueles que lhe ofenderam.

 Atividade

1 – Responda:
a – O que você acha da sua família?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b- Escreva  sobre a sua família:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c- Você se considera um bom filho? O que falta para isso?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

d- Você ajuda nos afazeres da sua casa? O que você faz?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e – Você costuma pedir a benção de seus pais ? Por que?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

f- Por que a benção de seus é importante? Escreva sua opinião.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
 

Que nenhuma família comece em qualquer de repente.
Que nenhuma família termine por falta de amor.

Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente
E que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.

Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.

Que eles vivam no ontem, no hoje e em função de um depois.

Que o marido e a mulher tenham força de amar sem medida.
Que ninguém vá dormir sem pedir a benção ou sem dar seu perdão.

Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida,
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.

Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois.
Que seu firmamento a estrela que tem maior brilho,

Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.

Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura aconchego e calor.

Que os filhos conheçam a força que brota do amor.

Abençoa SENHOR as famílias, amém..
Abençoa senhor a minha também.

 

• Escreva o que você achou desta oração:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• Qual foi a frase que você achou mais importante? Por que?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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4. A Igreja

Igreja é a reunião do povo de Deus. Deve ser uma comunidade viva,  com a 
finalidade de continuar a missão que Jesus nos deixou.
Para que isso aconteça, é necessário que vivamos o amor de Jesus Cristo, e que nos 
coloquemos a serviço da comunidade.

A igreja somos todos nós que temos a mesma fé. Não é somente o Papa, o padre, 
as freiras ou os religiosos que formam a Igreja.  Eles estão a serviço da Igreja.  Nós 
também somos Igreja. 
Vamos conversar mais sobre os termos clero e leigo.
LEIGOS:  São  os  fiéis  em  Cristo  pelo  batismo  e  constitui  o  povo  de  Deus.  São 
chamados para construir a Igreja.
CLERO: É formado pelos: Bispos, Presbíteros e os Diáconos.
Bispos – São sucessores dos apóstolos até o fim dos tempos. Tem como missão ensinar 
e pregar o EVANGELHO a toda criatura, para que alcance a salvação pela fé.
Presbíteros (Padres) – Através do sacramento da ordem são portadores de Graça para 
pregar o EVANGELHO, conquistando os fiéis e celebrar o culto divino.
Diáconos – Servem ao povo de Deus no serviço da Liturgia, da palavra e da caridade. 
Estão  a  serviço  do  povo  de  Deus  em comunhão  com o  bispo  e  o  presbítero.  Não 
realizam Missas.
(Fonte: Documento do concílio Ecumênico Vaticano II – Editora Paulus)

A Igreja é a família de Deus

Atividades

1- Responda:
 Você participa de uma comunidade – Igreja? _________________________________

 Qual é o nome de sua comunidade? Qual é o endereço e bairro?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Quem é o padre que atua na sua comunidade? Escreva o seu nome:

______________________________________________________________________

Quais são a pessoas que você conhece na sua comunidade? Eles fazem o que na Igreja?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Escreva como é a sua comunidade: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2-Pesquise e escreva,  o nome e o ministério  de cada pessoa que faz parte de nossa 

Igreja:

Papa: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Bispo: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Padre: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Religiosos:  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Leigos:  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

4.1. A Igreja Missionária

Igreja missionária é a família dos Filhos de Deus. Por isso a Igreja missionária é 
a nossa família.

Nós somos chamados a fazer parte dessa família pelo Batismo e cada um de nós 
deve ajudar a melhorar esta família. Como?
Participando da vida da comunidade: Nas orações, na celebração da Missa, nos grupos 
de reflexão da Bíblia, na catequese, nas festas, nas lutas pela vida e a dignidade dos 
filhos de Deus...
Colaborando para que cresçam no mundo o amor, a justiça, a verdade, e assim tenhamos 
mais união, alegria e paz.

A Igreja Missionária é aquela que leva a mensagem de Cristo a todas as pessoas. 

Atividades:
1- Responda:

A - Faça uma pesquisa dentro da sua comunidade sobre as pessoas que se dedicam à 
Igreja Missionária. Escreva os seus nomes e o que fazem.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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 b - Você faz parte desta Igreja. Escreva o que pode fazer: pelos doentes, pelas pessoas 

idosas e pelos pobres.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 – Leia com atenção:

“Devemos  fazer  com que  a  nossa  comunidade  nunca  fique  isolada,  mas  esteja 
atenta aos problemas das outras comunidades vizinhas e do mundo inteiro”.

Agora responda:

a – A sua comunidade é isolada? _________________________________________

b – Na sua comunidade há equipes que ajudam as pessoas que precisam, os pobres, os 
idosos,  as  crianças  e  até  mesmo  a  comunidade.  Essas  equipes  são  chamadas  de 
PASTORAIS. Com a ajuda de seus catequistas escreva quantas e quais são as pastorais 
de sua comunidade e o que elas realizam.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________
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4.2 MISSA – A Comunidade se reúne para celebrar a vida.

A Missa  é  a  reunião  da  família  de  Deus  para  louva  e  agradece,  pede  perdão  e  se 
alimenta com o Corpo de Jesus.
Vamos entender um pouquinho o que acontece na Missa.

1- ENTRADA – è a procissão do povo de Deus que se dirige à casa do Pai. Todos 
estão alegres e cantando.

2- SAUDAÇÃO-  No  início  da  Missa  o  padre  faz  uma  pequena  saudação, 
cumprimentando os participantes.

3- ATO PENITENCIAL- Para participar da Celebração devemos estar com o 
coração bem limpo, sem nenhum pecado; por isso pedimos perdão a Deus. 
Escreva um pequeno ato de arrependimento: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4- Sabemos que Deus sempre nos perdoa. Nós o louvamos cantando ou rezando o 
GLÓRIA.

5- LEITURAS- Até  agora  Deus  nos  ouviu.  È  a  nossa  hora  de  ouvi-lO 
contemplando  as  três  leituras  apresentadas  pela  igreja  a  cada  missa  ou 
celebração da palavra.

6- HOMILÍA - Onde o padre explica a mensagem tirada das leituras da Bíblia e a 
posição mais coerente do cristão frente ao mundo atual.

7- Nós acreditamos nas coisas de Deus, por isso rezamos o CREDO.
8- Na ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA, a comunidade faz os seus agradecimentos 

e/ou pedidos. Escreva um agradecimento ou pedido à Deus por meio de Jesus 
Cristo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9- OFERTÓRIO - Está na hora de preparar a mesa para grande banquete. Além do 
Pão e do Vinho, oferecemos tudo o que somos e temos. Escreva o que você 
deseja oferecer a Deus: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10- Na ORAÇÃO EUCARÍSTICA- O pão e o vinho são transformados no Corpo e 
Sangue de Jesus Cristo, n momento da consagração.

11- PAI NOSSO- É a oração que  ________________ nos ensinou.
12- Na ORAÇÃO PELA IGREJA, pedimos pela unidade e pela paz.
13- SAUDAÇÃO DA PAZ- è a hora de desejar ao irmão a PAZ de Cristo. Escreva 

a saudação de Paz que dizemos na Missa: 
________________________________________________________________

14- CORDEIRO DE DEUS- é a oração que nos diz que só Cristo pode perdoar os 
nossos pecados.

15- COMUNHÃO- é a hora da refeição, onde o próprio Cristo é nosso alimento. 
Comungando,  nós também nós comprometemos  com toda a humanidade  que 
sofre e se alegra.

16- AÇÃO DE GRAÇAS- Por causa de tudo que temos e somos, nós agradecemos 
ao Senhor. Escreva uma mensagem de agradecimento: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

17- DESPEDIDA- O padre dá a bênção e se despede. Só que ela não deve terminar 
aí.Ela deve continuar durante a semana, lembrando- nos do que celebramos.
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5. A Bíblia – A palavra de Deus

A Bíblia é a Palavra de Deus porque através da Bíblia Deus fala as pessoas.
A Bíblia é o livro que conta a história do povo escolhido por Deus.
A Bíblia é o livro mais lido no mundo e mais conhecido no mundo inteiro.
A  palavra  Bíblia  vem  da  língua  grega  e  quer  dizer  “coleção  de  livros”  ou 

“biblioteca.”

A Bíblia se divide em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento.

Antigo Testamento ( AT): Fala da história do povo que Deus escolheu para 
fazer a Aliança. Foi escrita antes do nascimento de Jesus. Possui 46 livros.

São  eles:  Gênesis,  Êxodo,  Levítico,  Números,  Deuteronômio,  Josué,  Juízes,  Rute, 
Samuel  1e 2,  Reis  1e  2,  Crônicas  1  e  2,  Esdras,  Neemias,  Jô,  Salmos,  Provérbios, 
Eclesiastes,  Cântico,  Sabedoria,  Eclesiástico,  Tobias,  Judite,  Ester,  Macabeus  1 e  2, 
Isaias,  Jeremias,  Lamentações,  Baruc,  Ezequiel,  Daniel,  Oséias,  Joel,  Amós, Abdias, 
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.

Os cincos  primeiros  livros  da Bíblia  são chamados de Pentateuco.  Escreva  –os: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Novo Testamento( NT): Relembra a Aliança feita entre Deus e o povo. Foi 
escrita depois da Ressurreição de Jesus. Possui 27 livros.

São eles: os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Tiago, 
Pedro 1e 2, João 1, 2 e 3, Judas, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, Tessalon 1 e 2, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus e Apocalipse.
   

A Bíblia tem 73 livros, divididos em capítulos e versículos.

Os capítulos e versículos são indicados de forma abreviada. Veja o exemplo:
Mt 4, 1-5, que quer dizer: Evangelho de São Mateus, Capítulo 4, Versículo de 1 a 5.
É muito importante que toda a família tenha a Bíblia.

A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus sempre com atenção 
e muito amor no coração!

Atividades

1 – Complete:
a – A _________________ é a palavra de Deus. Ela conta a história_____________ 
____________________________________________________________________.

b – A Bíblia se divide em duas partes:_____________________________________ e 
_______________________________________.

c- A Bíblia tem ao todo _________ livros. O antigo testamento possui _____ livros e 
novo testamento possui _________ livros.
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2- Responda:
a - O que significa a palavra Bíblia?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b- Porque a Bíblia é importante para você e para todas as pessoas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5- Procure na sua Bíblia as orações que Jesus rezava e escreva - as:

Pela Manhã – Sl. 32, 8 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

À noite – Sl, 3, 6 – 7. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Nas alegrias – Lc 10, 21 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Na tristeza – Lc 22, 41 - 42 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Pedindo a Deus pelos pecadores – Lc 23, 34 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. As Maravilhas de Deus

Deus criou o mundo cheio de coisas lindas!
Você sabe o que é criar?

É fazer alguma coisa que antes não existia.
Antes de Deus fazer o mundo, não existia nada!

A criação do mundo foi assim: Ler Gênesis 1.

No primeiro dia, Ele disse: “Apareça a luz!” E a luz apareceu.
No  segundo dia,  Ele  disse:  “haja  o  firmamento!”  E  na  separação,  Deus  chamou  o 
firmamento de Céus.
No terceiro dia, Ele disse: “Ajunte –se as águas debaixo dos céus e apareça parte seca!” 
A parte seca chamou terra e as águas mares. E disse: “Produza a terra relva, ervas que 
dêem sementes e árvores frutíferas!”
No quarto dia, Ele Disse “haja luzeiros no céus para separa o dia e a noite!” O maior 
iluminava o dia __________ e o menor as noites __________ e as estrelas.
No quinto dia, Ele disse: “Povoem – se seres viventes!” E criou os animais.
No sexto dia,  Ele  disse:  “Façamos o homem a sua imagem e semelhança;  tenhas o 
domínio sobre os peixes, aves, animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam 
sobre a terra”. E Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança.
No sétimo, Ele descansou.

O homem recebeu de Deus o poder de cuidar de toda criação.
Deus criou a vida. Deus fez tudo para nós. Deus nos AMA!

Atividades:
1- Qual das criações de Deus Você mais gostou? Por que?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 
2- Estamos cuidando bem das coisas que Deus criou? Por que?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3- Qual é o livro da Bíblia que conta a história da criação do mundo?
______________________________________________________________________

4- O que posso fazer para cuidar melhor do mundo?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

19



6. 1. Somos filhos de Deus

Nós somos a parte mais importante da criação.
O ser humano é diferente das outras coisa criadas por Deus, porque recebeu vários dons.

DOM é mesma coisa que presente.
Veja os belos presentes que  nós ganhamos de Deus:
- Inteligência: O ser humano pensa e consegue falar o que pensa.
- Consciência: Sabe que Deus existe.
-Vontade: É capaz de tomar as suas próprias decisões.
- Liberdade: Pode escolher: fazer o bem ou fazer o mal.

Atividades:
1- Pense e responda:
Quem é mais importante para Deus: Você ou um peixinho? Por que?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Escreva  as  qualidades  que  você  tem,  que  são  dons,  que  você  recebeu  de  Deus: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 Encontre os textos bíblicos abaixo e escreva o que entendeu:
Gn 2, 18 – 25: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Gn 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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7. Abraão – Homem de fé

 Abraão era uma pessoa boa. Ele acreditava em Deus e fazia a sua vontade.
Ele atende o chamado de Deus e enfrentou todas as dificuldades sem medo.

A  história  de  Abraão  esta  diretamente  ligada  à  humanidade.  Com  Abraão 
começa a nascer um povo que tem a missão de mostrar Deus para todas as Nações da 
Terra. Isso mostra que Deus está preocupado com a vida de todo mundo.
Abraão nos diz:

Deus quer vida para todos;
Deus e o Senhor da nossa vida;
Deus nos ama com amor infinito;
Deus quer que nos amemos uns aos outros, pois somos irmãos, filho do mesmo 

Pai, Criador de todas as coisas.

Abraão é amigo de Deus.

Atividades:
1 - Você que ser amigo de Deus como Abraão? Como Você vai fazer isso?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 - Você conhece alguma pessoa que faz o bem para os outros? Escreva aqui os seus 

nomes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3 - A história de Abraão está na Bíblia, no livro de Gênesis 12.Vamos conhece – lá mais 
detalhadamente? 

Gn: 12.                                                               . 
a- Qual foi a benção que Deus deu para Abraão?   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b- Qual é o nome da esposa de Abraão? ______________________________________

c- Por que Deus feriu o Faraó com graves doenças?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Gn 16.
a- Não podendo ter filhos, o que disse Sarai a Abraão?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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b- Qual é o nome da escrava que deu a luz de um filho de Abraão? Qual foi o nome 
dado ao menino? ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gn 17.
A – Por que o nome de Abrão foi trocado por Deus por Abraão?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b – A esposa de Abraão conseguiu ter filhos? __________________________________

c- Com quantos anos Sarai estava quando esperava seu filho? E Abraão?
______________________________________________________________________

d – Qual seria o nome dado ao filho de Abraão? _______________________________

4 – Leia: Gn 22 e escreva o que você entendeu:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 5 – Escreva o bem que gostaria de fazer:

- Na igreja: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Com os amigos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Com as pessoas de que não gosto muito: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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8. Moisés
Moisés nasce no Egito, num período de escravidão do podo hebreu. 
O Faraó tinha medo e inveja dos hebreus.
E sabem o que ele fez?

Mandou matar todos os meninos logo que nascessem!
Quando nasceu Moisés, a mãe dele o colocou num cesto. Quando chegou ao rio, 

colocou o cesto na água e  deixou ir  flutuando até  onde a princesa  do Egito  estava 
tomando banho.

A princesa viu o bebê e quis ficar com ele.
Pôs no menino o nome de Moisés, que significa “salvo das águas”.
Moisés cresceu no palácio do Faraó.
Um dia Moisés, ao ver seu povo estava sofrendo na escravidão, decidiu libertar o 

povo hebreu.
Deus endureceu o coração do faraó e entregou a Moises um grande poder através 

das pragas. 

8.1 As pragas
Deus apareceu a Moises incubiu-lhe a missão de libertar o povo hebreu da mão 

do faraó. 
Para provar a sua existência aos egípcios, Deus endurece o coração do faraó e 

manda lhe muitas pragas.

1ª O rio Nilo se converte em sangue.
2ª Praga das rãs.
3ª Praga dos mosquitos.
4ª Pragas das moscas.
5ª A praga que causou a morte de todo o gado egípcio.
6ª Ulceras e tumores que atingiram também os magos.
7ª As chuvas de pedras.
8ª Os gafanhotos (A partir desta praga o faraó deixou partir somente os homens)
9ª Trevas (escuridão).
10ª A morte de todos os primogênitos do Egito, ate mesmo o filho do faraó.

Moisés brigou muito com o Faraó para que o povo hebreu pudesse sair do Egito. 
Deus deu muita coragem para Moisés.

Muitos milagres aconteceram, até que o Faraó deixou o povo de Deus sair do 
Egito, lugar de escravidão para os hebreus.

No dia da partida, o povo hebreu fez uma grande festa: A Páscoa!
Páscoa quer dizer “passagem”.

É a passagem do sofrimento para a alegria: da morte para a vida!

Atividades

1. Responda:

a - quem mandou matar todos os meninos que nascessem?

______________________________________________________________________
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b - Por que o faraó tinha inveja e medo do povo hebreu?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c - O que significa o nome Moisés?

______________________________________________________________________

d - Onde Moisés foi criado? E por quem?

______________________________________________________________________

 
2 – Escreva qual foi a principal praga na sua opinião. Por que?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3 – A partir de qual praga o faraó deixou partir somente os homens? Escreva:

______________________________________________________________________

4 – Qual foi à praga que fez com que o faraó deixa-se o povo hebreu partir?

______________________________________________________________________

5 – Qual foi o mar que o povo hebreu passou sendo perseguido pelos egípcios?

______________________________________________________________________

6 – O que é Páscoa?

______________________________________________________________________

7 – Leia Ex. 3, 6 – 12 e escreva o que entendeu: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

24



8.2. Aliança – Pacto da Amizade

No terceiro mês, depois da saída do Egito, o povo chegou a um monte chamado 
Sinai.

Moisés subiu sozinho a montanha e lá Deus falou: “...Se vocês obedecerem ao 
que estou falando e forem fieis a minha Aliança, vocês serão para mim o povo mais 
querido entre todos os povos...”

O povo aceitou essa Aliança de amor com Deus.
Esta Aliança foi feita entre Deus e seu povo e, ao mesmo tempo, entre Deus e 

cada pessoa deste povo.
O homem aceitou a oferta de amor de Deus e prometeu fazer a Sua vontade. 

Deus deu para o povo uma lei, apresentada nos 10 mandamentos, sinal da Sua Aliança 
com o seu povo.

Mandamentos  –  A  Lei  de  Deus  –  É  a  indicação  do  caminho  a  seguir  para 
chegarmos ate Deus ( Ex. 20).

São estes os dez mandamentos da Lei de Deus:

1º Amar a Deus sobre todas as coisas:  devemos  amar a  Deus porque Ele é  bom; 
porque nos criou e nos ama e porque esta sempre conosco.

2º Não falar seu Santo Nome em Vão: Os hebreus chamaram a Deus de “Javé”. O 
nome de “Javé” quer dizer o “Emanuel”, o “Deus conosco”, aquele que esta sempre 
pertinho de nos. O nome é muito importante para as pessoas. 

Este mandamento completo o primeiro ele da maior força. Deus é Santo. Merece 
respeito no seu nome, nas pessoas e nos lugares sagrados a Deus.

3º Guardar Domingos e festas: É a obediência do 7º dia, dia de descanso ou dia de 
Sábado.  Sábado  quer  dizer  “sétimo  dia”.  Nos  costumamos  falar  em  “Santificar  os 
Domingos e os dias de guardas”. O texto da Bíblia diz “lembre-se do dia de sábado para 
santificá-lo...”

Santificar as festas não é só “assistir” as missas aos domingos. Assim, domingo 
e dias santos devem servir para oração e para o lazer, para a vida em família e para vida 
em comunidade.

4º Honra Pai e Mãe: “Honrar significa respeitar, estimar, obedecer e amar” é o que 
devemos ter para com os nossos pais. Eles formam a família. E na família que você 
nasce  cresce  e  aprende  a  se  relacionar  com os  outros.  A família  e  nosso  primeiro 
mundo.

Devemos  também  ter  carinho  com  as  pessoas  mais  idosas,  os  doentes,  os 
vizinhos, os professores, os amigos, por que todos eles, e nos também, fazemos parte da 
grande família de Deus.

5º Não Matar: Devemos respeitar a vida porque ela e a melhor coisa que existe. Deus 
pede que cuidemos de nossa vida e que respeitemos a vida dos outros, como uma coisa 
mais importante.

Há vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Devemos respeitar a vida de 
todos os seres vivos.
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6º Não Pecar Contra a Castidade: Este mandamento nos diz que as pessoas precisam 
se fazer respeitar. Isso e muito importante, pois só através deste respeito nasce o amor 
de verdade. O amor entre o homem e a mulher deve ser igual ao amor de Jesus por 
todos nos. 

7º Não Furtar: Deus dar lugar para todos nos no mundo; por isso, devemos respeitar as 
coisas dos outros. 

8º Não Levantar Falso Testemunho: Este nos ensina a ter lealdade e sinceridade. Deus 
não gosta que a gente faça juramento. Não devemos jurar. 

A falsidade prejudica os outros e a nos mesmos. Um pecado grave é a Calunia.
Caluniar uma pessoa e falar coisas dela sem saber se são as verdade. A 

verdade deve ser a base entre o relacionamento entre as pessoas. 

9º Não Desejar a Mulher ou Marido dos Outros: Este nos ensina que o casamento 
precisa  ser  respeitado.  Deus  nos  pede  que  sejamos  muito  responsáveis,  amando  a 
família.

Casamento não é uma aventura. Não e para um dia, nem para uma semana.
Quando o esposo e  a esposa sem felizes  toda a  família  e  feliz.  Ele  só pode 

acontecer quando as pessoas se conhecem bem, fazendo crescer o amor, o carinho e a 
fidelidade entre os esposos.

10º Não Cobiçar as Coisas Alheias:Nos cristãos, devemos trabalhar para ter o que 
precisamos, sem tirar proveito do que é dos outros. Para que Deus abençoe cada vez 
mais precisamos não desejar nada do próximo, mas agradecer o que conquistamos; Pois 
foi pela sua graça.

Atividades:
 
1 – Responda: 

a – Onde foi que Moisés recebeu as Lei de Deus?

______________________________________________________________________

b – O que significa Aliança para você. Explique?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c – O que é os mandamentos da Lei de Deus?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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d – Os dois primeiros mandamentos falam do nosso encontro Deus e como descobrir e 
encontrar o verdadeiro Deus. Você pode mostrar o seu amor a Deus amando aos seus 
irmãos. Como você pode fazer isso?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e – O que quer dizer “Javé”

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 – Escreva abaixo uma oração pela sua família: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3 – Escreva três palavras que indicam: 

a – Vida:_______________________________________________________________

b – Respeito à vida: ______________________________________________________

4 – O mandamento  Não Mataras está incluído na frase:  Não devemos destruir os 
sonhos das pessoas. Explique:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5 – Leia a carta de São Paulo a Elíseos 5, do 25-31 e copie a frase que você achou mais 
importante:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6 – Leia Ex 16, 16-20. Escreva qual foi a mensagem que você tirou desse texto:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7 – Escreva uma frase sobre a sinceridade:  

______________________________________________________________________

8 – Na sua opinião, por que a mentira prejudica o mentiroso?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9 – Devemos respeitar as coisas dos outros. Por que não devemos desejar algo de nossos 
irmãos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10 – Qual desses mandamentos, você achou mais importante? Por que?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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9. Juízes:

O  povo  libertado  por  Moisés  ,  depois  de  escapar  do  Egito,  recebeu  os 
mandamentos e conseguiu chegar à Terra Prometida.
Nesta terra, o Povo começou a viver no meio de outros povos que eram mais fortes e 
poderosos.

O povo começou a se afastar de Deus, aprendendo os maus costumes desses 
povos e se esquecendo dos Mandamentos e da Aliança.
Daí o povo começou a ser roubado e explorado.

Para  ajudar  os  israelitas  a  sair  dessa  situação,  Deus  fez  surgir  JUIZES que, 
conforme a ocasião, levavam o povo a voltar – se para Ele e a se libertar.

Os  JUIZES eram lideres  populares,  animados  por  Deus.  Tinham muita  fé  e 
coragem. Por isso, conseguiram realizar a libertação desejada pelo povo.

O livro de Juizes, no Antigo Testamento,  conta história da ação de Deus por 
meio desses homens , chamado JUÍZES.

Desta forma, vai acontecendo a história do povo:
1- O povo se esquece da lei de Dês e peca.
2- Deus manda um opressor como castigo.
3- O povo chora e se arrepende.
4- Deus suscita um Juiz.
5- O Juiz ajuda o povo.
6- O povo tem paz até a morte do juiz.

Atividades

1- Vamos aprender mais um pouco? Só que agora é na prática. 
Quer saber como?
Monte com os seus colegas 04 grupos:
Grupo um: Ler juizes 13
Grupo dois: Ler juízes 14, 1 - 9.
Grupo três: Ler juízes 14, 10 – 20
Grupo quatro: Ler juízes 15, 9 -20
Tudo pronto? Agora caprichem na encenação.

2 -Leia juízes 16, 4- 24 e escreva o que você entendeu:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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3 – Responda:

a- O que são os Juízes?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 b – O que acontece com o povo quando chega a Terra Prometida?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c – Quem foi o primeiro juiz?
______________________________________________________________________

d – Para você o que é a Terra Prometida por Deus?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e- Quem foi Sanção?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

f – Qual era o segredo de Sanção? E onde estava?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

g – Quais eram os nomes de seus pais?
______________________________________________________________________

h- Quem traiu Sanção? O que fez?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

i – O que Você achou mais importante na história de JUÍZES?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4 – Escreva o nome de uma ou mais pessoas que você conhece e que podem ser 

comparas a um juiz: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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10. Reis
No tempo de Juízes, não havia Reis cada um fazia o que achava correto.
O povo de Israel, vendo que os outros povos tinha um Rei que mandava sobre 

eles, desejou também ter um. Por isso, pediu a um homem chamado SAMUEL que 
escolhe se um para eles.

Ungido por Samuel o 1º Rei foi Saul.
O 2º Rei foi Davi.
Depois  de  Davi,  chega  ao  reinado  Salomão(  filho  de  Davi).  Construiu  um 

Templo em Jerusalém e construiu palácios.
Dividiu o reino em Reino Norte e Reino Sul.

• Reino Norte: - Israel - 1º Rei - Jeroboão – Não são da descendência de Davi. 
Praticavam o que era mal oas olhos de Deus.

• Reino Sul: - Judá - 1º Rei -  Roboão( filho de Davi) –Eram fiéis a dinastia de 
Davi.

O povo sofreu muito e voltou à escravidão. Mas Deus não abandonou o seu povo.
Para guia - lós Deus envia os profetas: homens que falava em seu nome.

Atividades
1- Cruzadinha:
a- Antes de Reis eram __________________________________.

b- Foi quem ungiu o 1º Rei ______________________________.

c- Nome do 1º rei: _____________________________________.

d- O 2º Rei foi: _______________________________________.

e- Salomão construiu em Jerusalém um: ____________________.

f- Ficou dividido em dois reinos: 

______________________________________________________________________.

 

O

S

R
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S
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2 – Responda com suas palavras:
a- Por que o povo desejava ter um rei?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b- Para você o que é ser um Rei? É bom ou é Ruim?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c- Que era Salomão?
______________________________________________________________________

d- Como ficou dividido os Reinos?
______________________________________________________________________

e- A divisão do Reino foi bom ou ruim? Por que?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

f – Escreva sobre cada reino:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3- Leia no Livro de Samuel 17, 1- 54 a história de Davi e Golias e depois escreva, em 
uma folha separada e entregue a sua catequista, o que você entendeu.
Não Esqueça: Colocar o seu nome completo e a dos seus catequistas na folha.
Capriche!
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11. Os Profetas

Os  profetas  eram  homens  escolhidos  por  Deus  para  transmitirem  suas 
mensagens ao povo da época, ou seja, para falar em nome do Senhor.
Os profetas não eram adivinhos e nem mágicos. Eles anunciavam o futuro de acordo 
com o projeto que tinha para humanidade.

Tinha como missão defender a justiça e a fraternidade; Ensinar como o povo 
devia viver para cumprir a Aliança que tinha feito com Deus e ajudar o povo a perceber 
as coisas.

Os profetas tinham coragem para muitas coisas, como, por exemplo, chamar os 
infiéis para a conversão.

A principal arma dos profetas eram as suas ORAÇÕES, pois mentiam conversas 
constantes com Deus.

São bastantes perseguidos por sua fidelidade a Javé.
Aqueles que seguem a sua própria vontade são chamados de Falsos Profetas.

Temos na Bíblia os “Livros Proféticos”, que contam tudo isso.

• Os profetas Maiores são:
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.

• Os Profetas Menores São:
Baruc, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, 
Zacarias, e Malaquias.
Nos dias  de hoje,  nós também podemos  ser profetas  se procuremos  sempre  viver  a 
vontade de Deus e se mostramos que a única força que temos é a força de Deus.

Atividades
  
1 – Responda:
a- Para você o que são Profetas?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b – Qual é a missão dos profetas?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 
c- Cite uma coragem dos profetas:
______________________________________________________________________

 d – Qual é a principal arma dos profetas? Por que?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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e – O que são falsos profetas?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

f – O que são Livros Proféticos? Cite exemplos.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

g- Como podemos ser profetas nos dias de hoje?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 – Leia Lc 4, 16 – 20 e complete:

o  Profeta  é  aquele  que  __________________________________  a  Boa  Nova  aos 

pobres, a libertação aos cativos, aos cegos ________________________________ e a 

__________________________________ aos oprimidos.

Agora leia essa frase com atenção e responda:

Todo cristão deve ser profeta. Por isso, de agora em diante vou:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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12. Maria
Era filha de Joaquim e Ana e pertencia a uma família simples.
Era mulher forte que conheceu de perto o sofrimento e a pobreza. Bondosa, humilde e 
trabalhadeira e que preocupava em viver a Aliança com Deus.Seguia e observava os 
Dez Mandamentos. 
Vivia sempre se preocupando em ajudar todas as pessoas
Era noiva de um homem chamado José.
Vamos conhecer melhor essa história?

Vamos ler Lucas 1, 26 - 56

Maria disse SIM porque sabia que quando uma pessoa diz SIM a Deus, deve dizer SIM 
ao irmão necessitado.
Foi isso que fez ao saber que sua prima Isabel também precisava de ajuda.
Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa.
Sua responsabilidade era grande: única criatura que ao mesmo tempo é filha – esposa – 
mãe de Deus.

Atividades

1 – Através do texto bíblico que lemos, responda:

a – Como se chama o Anjo que falou com Maria?
_____________________________________________________________________

b – O que Ele disse?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c – Como aconteceu isso?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

d – O que respondeu Maia ao Anjo?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e – Como se chamará o menino?
______________________________________________________________________

f – Quando o povo viu a barriga de Maria, o que fizeram?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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g – José acreditou em Maria? O que ele fez?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

h - O que aconteceu com José quando ele dormia? O que disse ?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

i – O que fez José?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

j – O que disse sua prima Isabel ao ver Maria?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

h – Como se chamaria o filho de Isabel e Zacarias?
______________________________________________________________________

i – Quantos anos tinha Isabel em sua gravidez? 
______________________________________________________________________

2 – Maria é nossa Senhora que nós invocamos com diversos títulos.
Exemplo: Nossa senhora da Boa Viagem, porque protege todos os viajantes.
Cite Alguns títulos dados a Maria que você conhece e tem devoção:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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13. João Batista
Era filho de Zacarias e Isabel.Deus envia para esse casal João Batista, que vem 

preparar a vinda do Messias.
Quando João ficou jovem retirou – se para o deserto, onde anunciou a vinda do 

Messias.
Alimentava – se de mel silvestre e vestia – se com a pele de camelos e outros

produtos  pobres  daquela  região.  Levava  uma  vida  de  grande  autenticidade,  não 
suportava hipocrisia e fingimento.

Suas palavras eram exigentes e fortes. 
Para o povo em geral,  João aconselhava a prática  da fraternidade.  E para os 

cobradores de impostos e soldados aconselhava a prática da justiça.
João convidava as pessoas para arrependerem – se dos seus pecados. Batizava as 

pessoas para que ficassem com o coração purificado para a vinda de Jesus.
João Batista, assim chamado porque batizava as pessoas, era um profeta. 

Foi o ultimo profeta do Antigo testamento, escolhido por Deus.
Um dia  Herodes,  o  chefe  da  região,  mandou  o  matar  porque  sua  pregação 

incomodava a ele e as pessoas que viviam em desacordo com a lei de Deus. Morreu 
decapitado pela coragem em pregar a mensagem de Jesus: justiça e a fraternidade.

João Batista deu exemplo de como as coisas precisam ser mudadas.

Atividades

1 – Complete:

a – João era filho de _____________________________________________________.

b – Preparava a vinda do _________________________________________________.

c-  Possuía palavras _____________________________________________________.

d – Alimentava – se de __________________________________________________ e 

vestia – se de __________________________________________________________ e 

outros produtos pobres daquela ___________________________________________.

e – Não suportava _______________________________________________________.

2 – Responda:

a-  O  que  João  aconselhava  ao  povo  em  Geral?  E  aos  cobradores  de  impostos  e 
soldados?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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b – Para que João convidava as pessoas?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c – Por que o nome João Batista?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

d- Quem mandou matar João Batista? Por que?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e – Como morreu João Batista?
______________________________________________________________________

3 – Marque um X na resposta correta:
a- João Batista era um:
(     ) Profeta                                          (     ) Juiz

b – João deu exemplo de como as coisas:
(     ) Precisam se mudadas                   (      ) Já são mudadas
 
c- João Batista é mais velho que Jesus:
(     ) 03 meses                                      (     ) 06 meses

4 – Procure na Bíblia Lc 1, 76 e escreva nas linhas abaixo
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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REVISÃO   dos CAPÍTULOS ANTERIORES  

1 – Correlacione:
a) Orações
b) Terço
c) A igreja
d) A igreja Missionária
e) A Missa
f) A Bíblia
g) As maravilhas de Deus
h) Filhos de Deus
i) Abraão
j) Moisés
k) Juízes
l) Reis
m) Profetas
n) Maria
o) João Batista

(        ) Assim chamado, porque batizava as pessoas.

(        ) Sou a serva do Senhor, faça em mim conforme a sua vontade.

(        )  Foram Saul, Davi e Salomão.

(        ) Líderes que conduzem o povo.

(        ) Pessoas de Deus que defendem a verdade.

(        ) Nos faz ficar mais perto de Deus: Conversando com Ele.

(        ) Deus criou um mundo cheio de coisas lindas

(        )  É a palavra de Deus, vem do grego quer dizer Biblioteca.

(        ) Adão e Eva: Os primeiros habitantes da terra que comeram do fruto proibido.

(        )  Fortifica a nossa fé, pode ser rezada em qualquer lugar e momento.

(        ) É a reunião da família para louvar e agradecer a Deus.

(        ) São todos nós que temos a mesma fé.

(        ) É aquela que leva a palavra de Deus a todas as pessoas.

(        )O libertador do povo de Deus.

(        ) O Amigo de Deus e fez tudo o que ele pediu.
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2 – Questionário:

a) Qual é a diferença entre Rezar e Orar?
b) Por que o Terço é importante?
c) Qual é o objetivo das Pragas?
d) Quantas são e quais são as Pragas?
e) Por quem foi libertado o povo Hebreu? Para onde iriam?
f) Qual é o nome do monte que pararam depois de três meses?
g) O que aconteceu nesse lugar?
h) O que são as Leis de Deus?
i) Quantos são as Leis de Deus?
j) Quais são as Leis de Deus? Explique – as com suas palavras.
Capriche!

Suas respostas.
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14. Os Evangelistas – O Novo Testamento

Os quatros Evangelistas, seus temas e capítulos:
• MATEUS (Mt) – Jesus Mestre da justiça. 

O mais detalhado tem 28 capítulos.
• MARCOS (Mc) – Quem é Jesus? 

O menor, apenas 16 capítulos.
• LUCAS (Lc) – Com Jesus nasce uma nova história. 

O que narra as primeiras catequeses tem 24 capítulos.
• JOÃO (Jo) – O caminho da vida. 

O diferente, com 21 capítulos.

Conheças – os melhor:

MATEUS:
Vê Jesus como o Messias que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento.
Apresenta  Jesus como Mestre  que veio realizar  a justiça.Através  da palavra e ação, 
Jesus  vai  educando  a  comunidade  cristã  para  a  prática  dessa  justiça,  isto  é,  vai 
ensinando como se deve realizar concretamente à vontade de Deus.

MARCOS:
Relata as atividades de Jesus.
Deixa que as pessoas por si mesmo cheguem à conclusão de que Jesus é o MESSIAS.
E apenas o começo da boa notícia.

LUCAS:
Apresenta o caminho de Jesus: A SALVAÇÃO.
Inicia – se o processo de libertação na história, ou seja, uma nova história.

JOÃO:
Ao contrário dos outros três, João conta apenas os 07 milagres que são chamados de 
SINAIS.
Alguns discursos, sempre com os mesmos temas chaves.
Mostra a importância do amor.

• CURIOSIDADES:  
De Abraão a Davi são formadas: 14 Gerações;
De Davi até o exílio das Babilônias mais 14 Gerações;
Do exílio da Babilônia até o Messias mais 14 Gerações.
Ao todo de Abraão até o nascimento de Jesus passaram se 42 gerações.
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JESUS
15. Nascimento e infância de Jesus

O povo hebreu vivia na esperança da vinda do Messias, pregada e preparada 
pelo profeta João Batista.

Como  Ele  será,  pensavam:  Um rei,  um  general  um doutor,  um  rico  ou 
poderoso?

Mas Jesus  nasce  pobrezinho,  e  seu berço  é  uma manjedoura,  lugar  onde 
come os animais, na pequena cidade de Belém, na Judéia.

Por que será que Deus permitiu que seu filho nascesse assim?
Ele quis nos ensinar que a maior riqueza é a simplicidade e a grandeza de 

nosso  coração;  a  generosidade  de  nossas  ações  e  a  boa  vontade  e  o  amor  pelo 
próximo.

José  e  Maria  levaram Jesus  a  Jerusalém para  O Oferecerem a  Deus,  no 
tempo, e depois voltaram para a cidade de Nazaré. 

Jesus foi  uma criança  como tantas  outras crianças:  alegre,  feliz,  amado e 
respeitando aos seus pais. Preocupava – se com as tristezas e com as crianças de seu 
povo.

Aprendeu a ler e a escrever. Gostava de ir à sinagoga (Igreja dos Judeus). 
Ouvia e seguia os ensinamentos de Maria, sua mãe. Aprendeu a trabalhar carpinteiro 
e ajudava seu pai, José.

Como homem, Jesus agradecia a Deus todas as coisas criadas.
Com 12 anos Jesus sabia que tinha uma Missão a cumprir.   
Jesus  nasceu  para  nós!  Vamos  adorá  –  lo  e  glorificá  -  lo,  aceitando  a 

mensagem de amor e esperança que Ele nos traz.

Atividades

1 – Leia Lc 2, 1- 20 e escreva o que você entendeu:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Leia Mt 2, 1 – 12 e complete:

O  _____________________________________________________  simbolizando 

Glória  (Rei),  o  _____________________________________________________ 

simbolizando louvor ( Profeta) e a _______________________________________ 

simbolizando o sacrifício ( Sacerdote).
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3 – Pesquise os símbolos abaixo, escreva o seu significado e desenhe-o ilustrando.

Anjos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Velas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Estrelas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Sinos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Árvore: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Presépio: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Papai  Noel: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Bolas  Coloridas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Desenho dos símbolos.
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3 – Responda:

a – Como foi a infância de Jesus?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b – E como é a nossa infância, hoje?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Por que Jesus era chamado de Nazareno se Ele nasceu em Belém?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 – Procure na bíblia: Lc 2, 42 -50 e descubra qual era a missão de Jesus:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5 – Escreva o que você vai fazer para cumprir a sua missão de caminhada cristã:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6 – Escreva uma oração, pedindo a Jesus que faça as crianças serem como Ele foi: 

Feliz e bom: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 1. Batismo de Jesus
Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista.
Nesse batismo, Deus Pai disse a todas as pessoas que lá estavam presentes: 

“Este é o meu filho amado”.
O Batismo é sinal de graça de Deus que age dentro de nós.

O batismo nos leva a ter uma nova vida, como filhos de Deus muito amados.
Tendo recebido o Batismo, Jesus fez o seu programa de vida: Ser amigo de 

todas as pessoas principalmente os pobres e os doentes.
Assim, como Jesus, nós também, por causa do nosso Batismo, devemos nos 

comprometer em amar a Deus e em ajudar as pessoas, principalmente os pobres e 
oprimidos.

Por  causa  deste  seu  programa,  Jesus  é  chamado  de  “Libertador”  e 
“Salvador do Mundo”.

Atividades.

1 – Vamos ler Lucas 3, 21-22 e depois responda:

 - Em que forma apareceu o Espírito Santo?

___________________________________________________________________

 - Qual foi a frase que Deus Pai disse no momento do Batismo de Jesus?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Conforme o Evangelho de Lucas, 4, 18-19 a missão de Jesus é?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – Na época de Jesus era costume o Batismo por imersão, ou seja, as pessoas eram 
mergulhadas na água. Hoje, o significado do Batismo é o mesmo. Só a forma é 
diferente. Qual é a forma?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 – O Batismo nos leva a Nova Vida? Por que?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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5 - Depois de ter recebido o Batismo, Para onde foi Jesus? Quanto tempo ficou? O 
que aconteceu neste lugar?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6 – Agradecer a Deus pelo nosso Batismo e pedir para que Ele mostre qual é a nossa 
missão como verdadeiros cristãos. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

E a nossa missão como batizados é?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7  –  Para  entendermos  melhor  o  batismo,  Vamos  juntamente  com  o  catequista 
preparar uma celebração do Batismo. Antes de começarmos, conheceremos melhor 
os símbolos usados na celebração e seus significados.
 -  a  vela  acesa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 - a roupa branca: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 - a água: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 - o óleo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Agora capriche na celebração!

8 – Depois desse momento tão especial, responda:
A minha ação concreta para seguir Jesus é:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 2. Os Discípulos de Jesus
Jesus queria o bem do povo e desejou que essa missão durasse para sempre, 

que não terminasse nunca.
Formo um grupo de para trabalhar  com Ele.  Esse grupo foi  chamado de 

“Grupo dos Doze Apóstolos”.
Os Apóstolos foram amigos e os auxiliares de Jesus.
Apóstolos quer dizer “Enviados”. Este foi o 1º grupo enviado por Jesus para 

levar a mensagem de amor e salvação a todos os povos e assim, até hoje, continuar a 
sua missão aqui na terra.

Os Dozes Apóstolos de Jesus são:  Simão Pedro, Tiago,  André, João, Felipe, 
Bartolomeu,  Mateus,  Tomé,  Simão,  Judas,  Tiago  (  Filho  de  Alfeu)  e  Judas 
Iscariotes (Substituído por _________________________). Atos 1,26

Além dos Apóstolos, Jesus também nos escolheu para sermos do seu grupo e 
para dizer todas as pessoas que Deus nos ama.

Atividades

1 – Responda com suas palavras:
a – O que quer dizer “Enviados”?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b – Você é também um apóstolo de Jesus? Por que?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 
c- Você pode ajudar a melhorar o mundo? Como?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d - Qual é o principal ensinamento de Jesus?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e – Por que Jesus formou o grupo dos Doze Apóstolos?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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2 – Encontre na Bíblia Lucas 6, 12 - 16 e escreva a ordem que foi chamado os 

Apóstolos por Jesus:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 - Lendo ainda o mesmo trecho da Bíblia. Escreva o nome do Apóstolo que traiu 
Jesus?
_________________________________________________________________

Leia com Atenção!

O Chamado

O chamado é gratuito; Não custa.
Ao acolhê–lo devemos ter decisão e compromisso.
Quem quer deve está disposto a mudar de vida e crer na Boa Nova.
O chamado é como um novo começo!

Com amor, pense e responda:

• Para você o que é o chamado?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

• Você  se  acha  pronto  para  atender  ao  chamado  de  Jesus,  assim  como  os 
Apóstolos? Por que?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

• Leia Mateus 13, 44 – 46 e escreva o que você entendeu?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 3. Os milagres de Jesus
Jesus vivia juntamente com os apóstolos, no meio do povo.
Jesus pregava o Reino de Deus, preocupando – se com o bem do povo.
Recebia a todos o que procuravam, como seus amigos, principalmente: os 

necessitados, os pobres, os doentes e os injustiçados. Atendia e rezava a Deus por 
todos eles.

Assim,  Jesus  foi  formando  uma  grande  família,  a  sua  comunidade,  que 
seguia e ajudava a Jesus a pregar e a falar do amor de Deus Pai.

Jesus, em sua vida aqui na terra, nos deu exemplo de muita confiança e fé em 
Deus. Através dos milagres, Jesus mostrou a todos que Deus é Misericordioso.
 Vamos conhecer o primeiro Milagre de Jesus.  Ler João 2, 1 -12. (Após a 
leitura se desejar, fazer uma pequena encenação).

Como  já  vimos  em  capítulos  anteriores,  qual  é  o  evangelista  que  fala 
somente  dos  Milagres  de  Jesus 
___________________________________________.

Atividades

1 – Em grupo, pesquise o significado de Milagre.

Escreva o resultado do grupo:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escreva o que você entendeu:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Segundo o Evangelista João, quantos foram os Milagres de Jesus? E como eram 
chamados por ele?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – Conte com suas palavras um dos Milagres de Jesus:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Textos Bíblicos dos Milagres de Jesus:

• Jo 4, 46B – 54

• Lc 5, 17 – 26

• Mt 9, 18 – 34
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15. 4. As Bem Aventuranças
O que te faz feliz por algum tempo?
O que te faz feliz sempre? 
Pense e responda para todos em voz alta.

A felicidade está em viver os verdadeiros valores da vida.
Em seus ensinamentos, Jesus mexeu com a maneira de ver agir, e de viver 

das pessoas.
O que Jesus disse ser um grande valor? Vamos descobrir?
Jesus mostrou que as verdadeiras riquezas não estão na riqueza, no poder, 

nos bens passageiros e nem em satisfazer a nós mesmos.
No “Sermão da Montanha” Jesus elogia e diz que são bem – aventurados, 

isto quer dizer “felizes”: Os pobres, aqueles que agora têm fome, aqueles que agora 
choram, aqueles que sobrem por cousa das coisas de Deus... prometendo o céu como 
recompensa.

Atividade

1 – Leia Mateus 5, 1 -13 e complete as atividades:

a – Qual foi o monte que aconteceu o Sermão?

___________________________________________________________________

b – Com as suas palavras o quer dizer Bem Aventurados?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c – Para você o que é o Reino de Deus?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d – Qual é o significado de Misericórdia?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e - Por que os limpos de coração verão a Deus, na sua opinião?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

f – Escreva a bem aventurança que você mais gostou e explique porquê:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 5. Jesus nos fala por meio de Histórias
Hoje vamos iniciar o nosso encontro de forma diferente: Procure na Bíblia, o 

texto de Lucas 8, 4 -15.
Neste texto vimos uma pequena __________________________________.  
Essa história se chama “Parábolas”.
Contando  as  “parábolas”,  Jesus  levou  as  pessoas  a  viverem  os 

acontecimentos do dia – a – dia de modo diferente.
Nestas histórias, Jesus fazia comparações com os problemas das pessoas, da 

comunidade e da sociedade para todos os seus discípulos compreendesse o bem o 
que Ele desejava ensinar para mudar todos esses problemas.

Com as parábolas, Jesus queria ensinar que o Reino de Deus está dentro de 
nós, através de nossas atitudes de amor a Deus e ao próximo.

Atividades

1 – O que quer dizer Parábolas? Explique o que você entendeu.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Vamos nos dividir em dois grupos diferentes:

• O primeiro ler Lucas 10, 25 – 37 a parábola do Bom Samaritano.
• O segundo ler Lucas 15, 4 – 7 a parábola do Bom Pastor.

Agora vamos encenar!

Depois da encenação das histórias com os seus amigos, responda:

Qual foi a história que você mais gostou?

___________________________________________________________________

O que você entendeu?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – O que você vai fazer para ajudar a construir o Reino de Deus, hoje, de acordo 
com as parábolas?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 6. Jesus nos ensina a perdoar.
Vamos conhecer uma nova parábola?
Ler Lucas 15, 11 -32.
Pensemos juntos: por que será que Jesus contou esta parábola para os seus amigos?
Aquele que se afasta de Deus comete muitos pecados.
Para recebemos o perdão de vemos está arrependidos.
Deus nos ama, por isso Ele é Misericordioso.
Quando fazemos algo errado devemos pedir perdão a Deus.
Deus é bom por isso perdoa os seus filhos.
Quem ama perdoa. Devemos perdoa sempre

Atividades

1 – Pense e responda com sinceridade:

a – Conte uma experiência que você já viveu de afastamento de Deus.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b – Como você se aproximou de Deus novamente e com se sentiu?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c- Você ofendeu alguém essa semana? Quem? Você já pediu perdão a ela?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d  –  Alguém  te  ofendeu  essa  semana?  Quem?  Você  tentou  conversar  com  ela 
novamente, depois do ocorrido?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2  –  Encontre  na  Bíblia  Mt  18,  22  escreva  o  que  você  leu: 
___________________________________________________________________

O que Jesus quer dizer com frase?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 7. A ceia de Jesus
No Antigo Testamento, a festa da Páscoa era um grande acontecimento para 

os judeus. Todos os anos eles se reunião para comemorar a libertação do Egito.
Jesus foi também acompanhado dos Apóstolos. Jesus sabia que muita gente 

não gostava dele e que seus inimigos queriam matá – lo.  Jesus então,  reuniu os 
Apóstolos, para junto deles fazer a ceia.

Esta  ceia  foi  uma  celebração  muito  bonita  e  significativa:  Jesus  se  torna 
Alimento para todos nós.

Jesus muda o pão em seu próprio Corpo e o vinho em seu sangue. Foi a 
forma que Jesus encontro para estar sempre conosco. Por isso Ele é alimento para 
nossa Vida.

Jesus celebra nessa ceia a Nova Páscoa, ou seja, uma nova Aliança:  uma 
Aliança eterna, feita para sempre e para toda a humanidade.

Na  Nova  Aliança,  celebramos  a  Paixão,  Morte  e  Ressurreição  de  Jesus 
Cristo, que foi selada com o Sangue de Jesus.

Jesus deixa para todos um novo mandamento:
”Amai –vos uns aos outros como eu vos tenho Amado”.

Atividades

1 – Complete:

a – Os judeus se reuniam todos os anos, para comemorar a ____________________

 do  ______________________________.  Eles  tiveram  na  saída  do  Egito  com 

___________________________.

b - Este acontecimento está escrito no __________________________ Testamento.

c  –  Jesus  foi  acompanhado  dos  _______________________________,  onde 

realizou uma ______________________, se tornando _______________________

para todos nós.

d – O pão mudado para Corpo de Jesus e o vinho para o seu Sangue é a __________ 

___________________________.

2 – Procure na Bíblia os textos abaixo escreva as Alianças de Deus com seu povo:

Gn 9, 17. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Foi feita com _______________________________________________________.
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Ex. 19, 1 – 4. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Feita com __________________________________________________________.

Lv 26, 12. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Feita com _________________________________________________________.

3 – Responda:

a – Por que Jesus se torna alimento?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b – O que Jesus celebra na Santa ceia?

___________________________________________________________________

c- Com quem Jesus se reúne para ceia?

___________________________________________________________________

d – Na Nova Aliança, celebramos o que? 

___________________________________________________________________

e – Com que foi selada a Nova Aliança?

___________________________________________________________________

f - Qual foi o Mandamento deixado por Jesus?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

g – Com toda sinceridade, é fácil cumprir esse mandamento?

___________________________________________________________________

h- Por que?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15. 8. Julgamento e Morte de Jesus
Após a ceia com os Apóstolos, Jesus foi amarrado, empurrado e levado até 

os tribunais. Ali foi torturado, açoitado e coroado de espinhos.
Depois, arrastou pela cidade até o monte Calvário, uma grande cruz sobre 

seus ombros.
Levado pelo medo e interesses políticos Pôncio Pilatos, embora convencido 

da inocência de Jesus, condenou – O à morte por crucificação, a pena mais pesada 
da época de Jesus, onde, era condenadas as pessoas que cometeram os crimes mais 
severos.

 Quando olhamos a cruz, perguntamos: Por que tanto sofrimento?
Desde a criação,  quando o homem desobedeceu a Deus, o mal  entrou no 

mundo e todo o sofrimento, que acontece no mundo, vem do mal. O mal é a falta de 
Deus em nossas vidas.

Deus pai nos amou tanto, que mandou o seu filho para nos livrar do mal, do 
pecado. E Jesus disse:”A maior prova de Amor é dar a vida por seus irmãos.”

Atividade

1 – Responda:

a – Quem traiu Jesus? O que ele era de Jesus?

___________________________________________________________________

b – Quem condenou Jesus? Por que?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c – O que quer dizer a palavra “crucificado”?

___________________________________________________________________

2 – Leia na Bíblia os textos abaixo e responda as questões:
a – João 19, 19. O que Pilatos mandou escrever na cruz de Jesus?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b – Lucas 23, 39 – 43. Por que Jesus perdoou e disse ao bom ladrão que estaria, 
naquele dia, com Ele no Paraíso?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 - Pesquise e escreva nomes de algumas pessoas que sofreram ou sofrem para livrar 
outras pessoas do mal, das drogas, da violência, etc.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Agora, escreva uma oração bem bonita colocando todas essas pessoas na proteção 
de Jesus e Maria para Ajuda –las:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4  –  Sabemos  que  o  sofrimento  atinge  várias  pessoas.  Até  as  crianças  sofrem. 
Pensando nesta afirmação, responda: Por que Jesus gosta das crianças?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 5 – Veja a Figura abaixo e responda:

a – Quantas pessoas estavam sendo condenadas junto com Jesus?

___________________________________________________________________

b – Quem eram essas pessoas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c - Entre os dois havia algum certo com relação a Jesus? Qual era?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d – Quem era Jesus, dos três acima? Circule O.

e  –  Quais  foram  as  dores  que  Jesus  passou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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15. 9. Ressurreição de Jesus: Ele está Vivo.
Após o Terceiro dia, Na manhã do Domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou Glorioso.
Quando Maria Madalena foi ao tumulo de Jesus, ao amanhecer, um anjo do Senhor 
desceu  do  céu  e  lhe  contou  que  Jesus  havia  ressuscitado  e  não  estava  mais  no 
túmulo.
A Ressurreição quer dizer tornar a viver, no caso de Jesus é não morrer mais.
Tomé duvidou da Ressurreição de Jesus. Mas quando viu Jesus e as chagas de suas 
mãos, ele acreditou e disse:”Meu Deus e meu Deus”.
Jesus ficou no meio deles e disse:” A paz esteja com Vocês”.

Atividade

1 – Observe a figura abaixo:

Escreva o que você está sentindo neste instante, o que o coração está sentindo:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Pesquise com seus pais como podemos transformar a situação de morte(a fome, 

o  desemprego,  as  doenças...)  em  situações  de  vida(  as  alegrias,  a  saúde,  o 

alimento...) e escreva as respostas:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 3 – Dividam – se em 3 grupos e pesquise o significado de cada símbolo da Páscoa:

O 1º é o Círio Pascoal: è uma grande vela acesa no sábado de Aleluia.

O 2º O Coelho e o 3º o Ovo.

Amostre aos seus amigos em uma pequena apresentação.
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16. O Espírito Santo
Jesus falou aos Apóstolos que o Espírito Santo irá ensinar – lhes todas as 

coisas.
O espírito Santo é a Terceira casa da Santíssima Trindade e possui a mesma 

natureza divina como o Pai e o Filho Jesus.
Sendo assim, o Espírito Santo é:

Onipotente: porque pode tudo.
Onisciente: porque sabe tudo.
Onipresente: porque está em todo lugar.

Ele é como o vento, não sobra em um único lugar, mas também nos corações 
de todas as pessoas de boa vontade que procuram a verdade.

O primeiro presente do Pai com Cristo ressuscitado é o Espírito Santo.
“O Espírito Santo nos torna capazes de amar”.

Atividades

1 - Vamos conhecer melhor como o Espírito Santo age? Leia os trechos bíblicos 
abaixo, com o seu catequista e escreva o que entendeu:
a – O Espírito Santo nos fala – Atos 1, 16.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b- O Espírito Santo nos ensina – Jo 14, 26.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c- O Espírito Santo nos ajuda – Rm 8, 26-27.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d – O Espírito Santo nos orienta – Atos 16, 6-7.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 – Ler o trecho da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios 3, 16 e comentar: O que quer 
dizer:”ser tempo de Deus?”
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3 – O espírito  Santo apareceu,  forma visível aos Apóstolos com Maria,  mãe de 
Jesus, no Cenáculo: At 2, 1 - 4.
Leia o trecho que aparece essa afirmação e desenhe o símbolo do Espírito Santo.
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4 - Vamos nos dividir em grupo com 4 pessoas e seguir o que se pede:

a - Em pé, vamos nos dar as mãos.
b -Vamos fechar os olhos e rezar a oração do Espírito Santo.
c- Permanecendo do mesmo jeito, converse com Jesus. (Não tenha pressa, deixe o 
Espírito Santo te guiar.).

Enquanto você conversa com Jesus, nada melhor que uma boa musica instrumental, 
não é catequista!

Escreva o que você sentiu: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

O que você achou da experiência?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

“Que a paz esteja com vocês”.

___________________________________________________________________
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17. A Santíssima Trindade: O pai, O Filho e o Espírito Santo
Deus sempre existiu.
E nós cremos que há só Deus em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo.
O Pai é Deus. Ele nos criou e nos deu a vida porque nos ama.
O filho é Jesus Cristo, é Deus. Ele nasceu da Virgem ________________ e 

nos ensinou o amor do Pai.
O Espírito Santo é Deus. Ele dá força para caminharmos sempre em direção 

do bem.
Nós somos batizados em nome das três Pessoas Divinas e diferentes, Mas é 

um só Deus.
Este é o mistério da Santíssima Trindade.

Atividades

1 – Complete:

a- Quando fazemos o Sinal da Santa Cruz, lembramos das três Pessoa da Santíssima 

Trindade: o _____________________________, o __________________________ 

e o ____________________________________________.

2 – No início da Missa nos saudamos, Lembrando as três Pessoas da Santíssima 

Trindade.

O Padre diz:” A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam convosco”.

E nós respondemos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – Leia Mateus 3, 13 -17 e responda:

Onde estavam presente as três Pessoa da Santíssima Trindade?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 – Escreva quem sou?

a – Crio as coisas maravilhosas que devemos respeitar. _______________________

b-  Nos ilumina,  nos  orienta  nas  dificuldades  e  nos  faz  andar  no  bom caminho. 

___________________________________________

c- Morreu por nosso amor e nos ensina a perdoa. ___________________________.
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18. Sacramentos
Jesus viveu como nós. Assim como em nossa vida diária há vários sinais, 

Jesus também nos deixou vários sinais que mostram o grande amor que Ele tem por 
nós.

Sacramento é um sinal visível da graça de Deus, que nos levam cada vez 
mais a ajudar aos nossos irmãos.

Por isso Jesus, participando dos acontecimentos da vida do povo, deu um 
sentindo de fé para um dos nossos gestos humanos.

Veja os sinais escolhidos por Cristo para serem, na Igreja, os sacramentos:
1- Batismo: Nos  torna  Cristão,  filhos  de  Deus  e  participante  da  comunidade 

eclesial.
2- Eucaristia: nos alimenta com a vida de Jesus.
3- Crisma  ou  Confirmação: nos  faz  comprometidos  com  a  Igreja  e  com  a 

sociedade.
4- Penitência ou Confissão: Chama se Assim porque consagra um esforço pessoal 

de arrependimento do cristão pecador. A declaração da confissão é feita por um 
sacerdote que é o elemento principal desse sacramento.

5- Matrimônio: Através do casamento, Deus concede ao casal a força para segui-
lo levando a cruz, levantando-se e perdoando-se mutuamente, carregar o fardo 
um  do  outro,  prometendo  ser  fiel  nas  alegrias  e  tristezas,  amando–se  e 
respeitando-se   por  toda  a  vida.  Se  tornam  uma  só  carne  (Mt.19,  6)  para 
educarem os filhos na doutrina e fé da igreja.

6- Ordem: Pela  ordenação  a  pessoa  é  habilitada  a  agir  como  representante  de 
Cristo. Acontece geralmente com os Padres e Bispos.

7- Unção dos Enfermos: nos dá alívio espiritual e físico quando estamos doentes.
Pelos Sacramentos, Jesus que nos dar mais vida!

Atividades

1 – Procure e leia as passagens bíblicas, identifique - os e escreva os símbolos de 
cada Sacramento:
a - Mt 28, 19. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

símbolo: ___________________________________________________________

b - Jo 20, 23. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Símbolo: ____________________________________________________________
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c - Jo 6, 56. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Símbolo: ___________________________________________________________

 d - At 8, 17. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Símbolo: ___________________________________________________________

e - Mc 10, 9. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Símbolo: ___________________________________________________________

f - Lc 22, 19. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Símbolo: ___________________________________________________________

g - Tg 5, 14-15. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Símbolo: ___________________________________________________________

 

 

62



19. Penitência
Muitas vezes vivemos no egoísmo deixando de acolher as pessoas e de levar 

uma palavra de carinho.
Quando  vivemos  no  egoísmo,  quando  fazemos  mal  para  alguém  de 

propósito, estamos pecando.
Quando nos arrependemos de coração o que fazemos?
Confessar  é  pedir  perdão  a  Deus  e  recebemos  o  Sacramento  da 

Penitência, prometendo não tornar a pecar.
Pecado é dizer Não a Deus.
Devemos nos confessar por amor e nunca por medo. Fazer um exame de 

consciência  e ter  um arrependimento sincero para receber o perdão dos pecados, 
através do padre que nos absorve em nome e pelo poder de Deus, dizendo: “ Eu te 
absorvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.

Ter  coragem  de  voltar  atrás  e  pedir  perdão  a  Deus,  Isto  se  chama 
CONVERSÃO.

Atividades

A parábola da Ovelha Perdida, em Lucas 15, 3 -10, nos ajuda a compreender:
1 – Como podemos voltar à comunidade, Voltar para Deus e para os irmãos?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 - O que é pecado?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – O que é a confissão para você?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 – Escreva o que temos que fazer para uma boa confissão:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5 - Leia Mateus 18, 21 -22, e escreva uma mensagem:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6 – Escreva uma oração pedindo perdão a Deus sobre as suas faltas:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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20. Eucaristia
Na  última  Ceia  que  Jesus  celebrou  com  os  Apóstolos,  na  refeição  da  Páscoa, 
instituiu o Sacramento da Eucaristia.
Ele pegou o pão e o vinho, deu graças a Deus e disse: “ Isto é o meu Corpo que é 
dado por vocês. Este é o cálice do meu Sangue que será derramado para o perdão 
dos pecados”.
A Eucaristia acontece na Missa, na hora da Consagração. Ele se torna presente para 
o nosso alimento.
A hóstia se torna o Corpo de Cristo e o vinho o Seu Sangue.

Atividades

1 – Leia e copie as palavras que o Padre fala na hora da Consagração – 1º Coríntios 
11, 23 – 25.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 - Jesus se torna presente no pão e no vinho consagrados. Cremos nisto porque 
Jesus disse: Ler Jo 6, 53 -58.
Sem  fé  ninguém  entende  a  Eucaristia.  É  por  isso  que  o  padre  diz  após  a 
Consagração: Eis o __________________________________________________.

Por que Jesus se torna alimento?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Quando devemos comungar?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – Complete:

A ___________________________ acontece na Celebração da ________________.

No  momento  da  _______________________________  a  hóstia  se  torna  o 

verdadeiro  ____________________________  de  Jesus  e  o  vinho  se  torna  o 

verdadeiro _____________________________ de Jesus.

Na Eucaristia Jesus está _______________________________________________.
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21. O nosso compromisso com Jesus
Durante  a  nossa  caminhada  aprendemos  muitas  coisas  e  conhecemos 

histórias e pessoas diferentes. Pessoas que se entregaram a Deus de tal forma, que 
talvez nunca tivéssemos ouvido ou pensado antes.

A Bíblia é o Livro que conta essa e a nossa história, ou seja, os encontros e 
desencontros do homem com Deus.

Vamos pensar: Será que a preparação e a realização da 1ª Eucaristia ajudou 
você  a  crescer  na  amizade  com  Deus?  Você  é  um(a)  amigo(a)  de  Deus,  “de 
Verdade”?
Como pode demonstrar isso?

Nós podemos mostrar e viver a Religião, em todos os momentos de nossa 
vida, na só nos atos religiosos, na Igreja. Mas procurando melhorar a sua vida, os 
seus amigos, a sua casa e trabalhando junto com eles e com Jesus, você viverá a 
Religião.

De coração: Após a minha 1ª Eucaristia quero me comprometer a:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

As minhas maiores lembranças destes encontros foram: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Termino esta apostila com a certeza de que: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

E lembre-se sempre: “Depois da Primeira Eucaristia,  não guarde a 
Religião numa gaveta e pegue-a sempre que necessitar de Deus. Mas use-a 
para transformar tudo o que pode e deseja junto com Deus”. 

Deus te Ama!
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22. Dízimo
Os primeiros Cristãos dividiam seus bens com os pobres da comunidade, Assim 

não havia necessitados entres eles.
Logo,  o  dízimo  deverá  ajudar  a  nos  desapegarmos  dos  bens  materiais  para 

colocarmos em Deus a nossa confiança.
Tudo vem de Deus e a ele pertence. Daí o sentido da gratidão, que desencadeia a 

prosperidade.
O Dízimo é cuidado dentro da Igreja pela pastoral do Dízimo que é encarregado 

pela  arrecadação,  Prestação  de  contas  e  juntamente  com  o  pároco  de  efetuar  os 
pagamentos.

A prestação  de contas,  prestadas  mensalmente,  ajuda o aumentar  o  interesse 
porque todos podem saber o que entrou e como foi empregado o dinheiro; Com ele 
podemos pagar: Água, luz, velas, hóstias, vinhos, cursos de formação...

O fato  de  contribuir  no  dízimo  mostra:  Amor  pela  comunidade,  vontade  de 
ajudar e crescimento da comunidade.

Atividades:

Dividam - se em 2 grupos, respondam as tarefas em seu caderno da catequese e mostre 
aos seus colegas:

GRUPO 1: Qual é o fundamento do Dízimo – Ler Gênesis 1, 1 – 31.

- Achou na bíblia alguma ligação com o dízimo? Qual?

- De quem é o mundo é o tudo que nele contém?

- A quem foi entregue o mundo?

-Como podemos agradecer a Deus tudo o recebemos?

GRUPO 2: Era uma vez um homem rico – Ler Lucas 12, 13 – 21 e 18, 18 – 27.

- O que esta parábola no traz?

_ O apego ao dinheiro é bom ou ruim? Por que?

- Hoje as pessoas acumulam bens?

- Conhece alguma pessoa, que depois de rico deixou de ir a Igreja?

Atenção:  Estas  perguntas  devem ser  respondidas  individualmente  e  em grupo no 
caderno dos catequizado
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CANTOS
314  -1.Muito  alegre  eu  te  pedi  o  que  era  meu. 
Partir 
um sonho tão normal.
Dissipei  meus bens,  o coração  também, no fim, 
meu mundo era irreal.
Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu 
lugar!
Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto 
em minhas mãos.
2.Mil  amigos  conheci:  disseram  adeus.  Caiu  a 
solidão em mim.
Um patrão cruel levou-me a refletir: meu Pai não 
trata um servo assim!
3.Nem deixaste-me falar da ingratidão; morreu, no 
abraço, o mal que eu fiz.
Festa, roupa nova, o anel, sandália aos pés; voltei 
à vida sou feliz.

93-Quando o Espírito do Senhor se move em 
mim
eu rezo como o Rei Davi,
quando o Espírito do senhor se move em mim
eu rezo como Rei Davi.
Eu rezo, eu canto, eu danço, eu luto, eu venço, eu 
louvo ...

429-Quem é que vai ? ... Quem é que vai ?
Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é 
que vai ?
1.Tem muita gente, esperando por você.
A caminhar, esperando por você.
Todos cantando, esperando por você.
Juntos com Jesus, esperando por você.
E tem lugar, esperando por você.
Para sentar, esperando por você.
A barca está, esperando por você.
Para partir, esperando por você.

2.Jesus está, esperando por você.
Com um sorriso, esperando por você.
A caminhar, , esperando por você.
Com a multidão, esperando por você.
A sua mão, esperando por você.
A acenar, esperando por você.
Chamando, vem, esperando por você.
De coração, , esperando por você

800-Eu preciso de você, você precisa de mim,
nós precisamos de Cristo até o fim.
Sem cessar, sem parar, sem vacilar,
Sem tremer, sem chorar,
Sem cessar, sem parar, sem vacilar,
Sem tremer, sem chorar,

822.O Senhor é Rei, ... o Senhor é meu Pastor e 
Rei.
O Senhor é Rei, ... o Senhor é meu Pastor e Rei.
O Senhor está no céu,
O Senhor está no mar, na extensão do infinito
Está  no  céu,  está  no  mar,  na  extensão  do 
infinito.
Está  no  céu,  está  no  mar,  na  extensão  do 
infinito.
Quando  eu  vacilar,...  eu  não  temerei,  ...  pois  o 
Senhor está comigo
Quando  eu  vacilar,...  eu  não  temerei,  ...  pois  o 
Senhor está comigo

701.Eis que faço novas todas as coisas, que faço 
novas todas as coisas, que faço novas todas as 
coisas.
Eis  que  faço  novas  todas  as  coisas,  que  faço 
novas todas as coisas, que faço novas todas as 
coisas.
1.É vida que brota da vida, é fruto que cresce no 
amor, É vida que vence a morte, é vida que vem 
do Senhor. É vida que brota da vida, é fruto que 
cresce no amor, É vida que vence a morte, é vida 
que vem do Senhor.
2.Deixe  o  sepulcro  vazio,  a  morte  não  me 
segurou. A pedra que então me prendia no terceiro 
dia rolou. Deixe o sepulcro vazio, a morte não me 
segurou. A pedra que então me prendia no terceiro 
dia rolou.
3.Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor. 
Lhe  dou  uma  nova  esperança,  tudo  o  que  era 
velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo 
em ti o amor. Lhe dou uma nova esperança, tudo o 
que era velho passou.

177. Maria de Nazaré, Maria me cativou.
Fé mais forte a minha fé e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber 
me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar 
pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e 
escolheu,  pra  mãe  de  Jesus,  o  Filho  de  Deus, 
Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe 
do Céu.
Ave-Maria,  Ave-Maria,  Ave  Maria,  Mãe  de 
Jesus
Maria que eu quero bem. Maria do puro amor.
Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor . 
Em cada  mulher  que a  terra  criou,  um traço de 
Deus  Maria  deixou.  Um  sonho  de  mãe  Maria 
plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez 
o  Cristo  falar.  Maria  que  fez  Jesus  caminhar. 
Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo 
meu
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Catequizando: 

____________________________________

Catequistas: 

_____________________________________

___________________________________

Presença nas Missas e Celebrações:
Ano: 2004
o 1º 2º 3º 4º 5º

Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Ano: ____________________________
DOM. 1º. 2º 3º 4º 5º

Janeiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Ano: ____________________________
DOM. 1º. 2º 3º 4º 5º

Janeiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Se caso participar da celebração em outra Comunidade, colocar o nome da comunidade 
e  o  nome  do  catequista  juntamente  com  o  seu  visto(ou  OK)  no  domingo 
correspondente.

Comunidade/ Catequista: _______________________________________________

Comunidade/ Catequista: _______________________________________________

Comunidade/ Catequista: _______________________________________________

Comunidade/ Catequista: _______________________________________________

Comunidade/ Catequista: _______________________________________________

Avaliação dos Catequistas durante os Encontros:
A – Presença: (     )Regular          (    )Boa          (     ) Ótima
B – Nas celebrações e Missas: (     )Regular          (    )Boa          (     ) Ótima

Visto final dos Catequistas e Auxiliares:
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