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Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Querido catequizando(a),
Que alegria ter você aqui!
Como é bom caminharmos juntos para o encontro com Deus, em Jesus,
feito “Pão da Vida”! Jesus Cristo na Eucaristia quer comungar com você,
fazer parte da sua vida e caminhar junto com você.
Assim como Jesus recebia e abraçava os pequeninos, também queremos
que você se sinta acolhido(a) e abraçado(a) por nós catequistas, afinal o
REINO DE DEUS é de vocês, crianças.

Desejo que o Senhor Jesus esteja, passo a passo, iluminando-o em sua
preparação e que Maria nos acompanhe, como a Mãe que nos leva até
seu Filho.
Um forte abraço na paz de Jesus.
Equipe de Catequese
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Pai e Mãe ou responsáveis,

Assim como precisamos da família e da sociedade para fazer nascer e crescer nossos filhos e
filhas, mesmo que a primeira responsabilidade seja sempre dos pais, também precisamos da
Igreja, para que eles, renascidos pelo Batismo, cresçam conosco na fé.
Sabemos que os pais são os primeiros catequistas dos filhos e filhas, mas nós catequistas nos
colocamos à disposição como colaboradores na educação da fé. Porém, o nosso trabalho, feito
em comunhão com a Igreja, só terá êxito com o seu empenho e colaboração!
A Catequese pretende ajudar a formar discípulos de Jesus, que O seguem, em comunidade.
Faremos isso através de Encontros ordenados e sistemáticos, de acordo com um programa, e as
faltas à Catequese quebram a seqüência normal da descoberta e do caminho da fé; por isso
pedimos a assiduidade das crianças e o acompanhamento dos pais, num estreito diálogo conosco.
Não se preocupem em que os seus filhos e filhas “saibam muitas coisas”. Mas alegrem-se
sempre, ao verificar que eles saboreiam a alegria de serem cristãos, e vão descobrindo a Pessoa
e o Mistério de Jesus, o Deus vivo e o Senhor das suas vidas!
Procurem aproveitar todas as oportunidades de receber, vocês próprios, formação e catequese.
Pensem e vivam de acordo com os valores do Evangelho, busquem rezar e celebrar com seus
filhos e filhas, de modo a que a fé seja vivida em comum na pequena Igreja que é a família e se
exprima na grande família que é a Igreja.
Lembre-se: participar na Eucaristia Dominical (Missa) é um bem de primeira necessidade.
Procure organizar a agenda do fim-de-semana, pondo a Eucaristia, em primeiro lugar. Custe o
que custar!

Para refletir:
• Porque queremos que os nossos filhos vão à Catequese?
• O nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo?
• Que imagem temos de Deus?
• Como falar de Deus aos nossos filhos? Como ajudá-los a conhecê-lo e a relacionar-se com Ele?
Olhando para Jesus vemos como Ele fala com Deus e de Deus. Jesus O chama de Pai, ou melhor
de "Paizinho" (Abba) e nos diz que o Seu Pai também é nosso Pai, que nos ama. Falemos aos
nossos filhos de um Deus assim: próximo, amigo, bom; um Deus que só quer que sejamos
felizes, um Deus que gosta que a gente Lhe conte as nossas alegrias e as nossas tristezas; um
Deus que nunca Se zanga e que não castiga ninguém, apenas pede que sejamos bons e amigos
uns dos outros; um Deus que perdoa sempre, absolutamente sempre.
Um forte abraço na paz de Jesus.
Equipe de Catequese
__________________________________________________
Eu assumo esse compromisso (responsável)
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.............. Dn

I, II e III João ........ 1Jo, 2Jo, 3Jo

Oséias ................................. Os

Judas .................................... Jd

Joel .......................
................ Jl

Apocalipse ............................. Ap

5

 Jesus te ama!
E eu também!! 

Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

COMO PROCURAR E ENCONTRAR
UMA CITAÇÃO BÍBLICA
As citações têm sempre a seguinte ordem: título do livro (abreviado), capítulo e
versículo.
Ex: Jo 10,10 = lê-se assim: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10.

 A vírgula ( , ) separa o capítulo do versículo:

(Jo 6,50 = Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50).

 O ponto ( . ) indica um pulo entre os versículos. Neste caso lê-se o(s) número(s) que
vem antes e depois do ponto:
(Jo 1,3.9 = Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 9).

 O traço ( - ) indica que devemos ler de um versículo até o outro:

(Jo 17,20-26 = Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26);
também pode indicar uma seqüência de capítulos:
(Jo 17,20-18,12 = Evangelho de João, do capítulo 17, versículo 20 até o
capítulo 18, versículo 12).

O

ponto e vírgula ( ; ) separam uma citação de outra: Jo 1,5;16,14 = lê-se o
versículo 5 do capítulo 1 e o versículo 14 do capítulo 16.
ou um livro de outro: Jo 1,5;Mt 1,22 = neste caso, deve-se procurar as
duas citações pedidas, uma no Evangelho de João e outra no Evangelho
de Mateus.

 Um esse ( s ) indica o versículo imediatamente posterior ao citado:

Jo 1,5s = Evangelho de João, capítulo um, versículos cinco e seguinte, 6.
ou seja, Jo1,5s = Jo 1,5-6.

 Dois

esses (ss) indicam os versículos seguintes ao citado, até onde se fizer
necessária a citação.

 Às vezes encontramos um a, ou b, ou ainda um c depois da citação do versículo. EX:

Jo 1,18a = lê-se a primeira parte do versículo dezoito. Quando a letra que vem logo
depois da citação é b, deve-se ler a segunda parte do versículo e quando é c, lê-se a
terceira parte do versículo (isso acontece porque um versículo pode ser formado por
uma, duas ou até três frases).

 Quando

o livro tem um só capítulo, omite-se a indicação do capítulo, e cita-se só o
versículo. Ex: Jd3 = Epístola de Judas, versículo três. Quando o livro tem mais de um
capítulo, o numero que vem logo após a indicação do livro é a indicação do capitulo.
Ex: Jo2 = deve-se ler todo o capítulo dois do Evangelho de João.
Portanto, se lê:

EVANGELHO DE SÃO MATEUS, CAPÍTULO 4,
VERSÍCULOS DE 23 A 25.
6
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Encontros em preparação para a Primeira
Eucaristia

7

 Jesus te ama!
E eu também!! 

Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

PRIMEIRO ENCONTRO

JESUS ESTÁ ENTRE NÓS

ONDE DOIS OU TRÊS ESTIVEREM REUNIDOS
EM MEU NOME, EU ESTOU ALI, NO MEIO DELES
(Mt 18,20)

QUE BOM QUE VOCÊ VEIO
Vamos nos conhecer:

 Porque você está participando da catequese?
 Dia e horário dos Encontros de Catequese:
 Horário da Missa das Crianças (Missa da Catequese):
 Quem sou eu:
Nome ____________________________________________________________
Eu moro com ________________________________________________________
Nome do meu pai

______________________________________________________

Nome da minha mãe ____________________________________________________
Nome dos meus irmãos ___________________________________________________
Eu nasci no dia

____/____/_______

Fui batizado(a) no dia

, portanto tenho

____/____/_______

____

, na paróquia

anos, e eu estudo na

____

série

__________________________

Meu endereço ________________________________________________________

________________________________________

Telefone

_________________

Minha Paróquia _______________________________________________________
Pároco de minha paróquia

_________________________________________________

 A história do meu nome:
Descubra qual o significado do seu nome e porque esse nome foi escolhido para você.

Senhor Tu me Chamas pelo meu nome, pois me conheces mesmo antes do meu
nascimento. Faça senhor, conforme a tua vontade. Amém!

 Dinâmica do conhecimento (barbante):
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 Eu e minha turma de catequese:
Nome

Aniversário

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

______________________________________________

___/_________

 Minha catequista:

FONE: ____________________

______________________________________________

___/_________

SEGUNDO ENCONTRO
CAMPANHA DA FRATERNIDADE

POR QUE CAMPANHA?
A Campanha da Fraternidade é um grande mutirão de evangelização e conscientização
da Igreja Católica no Brasil, com o apoio de várias Igrejas cristãs.
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Foi criada em 1962, é organizada
(CNBB) e se desenvolve durante o
A cada ano é escolhido um tema
vontade a viverem a fraternidade e

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
período da Quaresma.
para ajudar os cristãos e todas as pessoas de boa
a solidariedade em compromissos concretos.
Vamos refletir:

 De que CAMPANHAS você já participou?
 Qual é o TEMA da CAMPANHA DA FRATERNIDADE desse ano?

Ano: ________

TEMA: __________________________________________

_______________________________________________________________

 Qual é o LEMA da CAMPANHA DA FRATERNIDADE desse ano?
LEMA: __________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Qual é o OBJETIVO da CAMPANHA DA FRATERNIDADE desse ano?

OBJETIVO: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

TERCEIRO ENCONTRO
ANO LITÚRGICO
•Ano Litúrgico é o calendário de nossa Igreja, contém a data dos acontecimentos da história da salvação, surgiu e se
desenvolveu a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
•Por isso, o centro do ano litúrgico é JESUS CRISTO, no seu mistério pascal da paixão, morte e ressurreição,
celebrado pela Igreja, todos os dias na eucaristia. Esse mistério pascal é o coração do ano litúrgico.
•O ano litúrgico é diferente do nosso calendário anual: começa no 1º Domingo do Advento e termina no Domingo da
Festa do Cristo Rei (novembro).
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•O ano litúrgico se divide em dois grandes ciclos, duas grandes festas: CICLO DO NATAL e CICLO DA PÁSCOA.

Entre esses dois ciclos está o TEMPO COMUM.
•Em cada ciclo há 3 momentos: Preparação para a festa principal, Celebração festiva no dia da festa e
Prolongamento da festa.
•Para melhor expressarmos os diferentes momentos do ano litúrgico, usamos as cores. Elas estão presentes nas
celebrações litúrgicas (missas): no altar e nas vestes do sacerdote, de acordo com o momento celebrado:
BRANCO: Alegria, festa. Usado nos dias de festas e solenidades (Natal, Páscoa, Quinta-feira Santa, Santíssima
Trindade, Cristo Rei...) Pode ser substituída por amarelo, bege ou dourado;
VERDE: Esperança. Usado no tempo comum, mantendo viva a esperança da igreja peregrina, que caminha rumo ao
reino de Deus;
ROXO: Penitência, espera. Usado na quaresma (tom mais escuro) e no advento (tom mais claro);
VERMELHO: Sangue, fogo. Usado para celebrar o martírio, a morte dos santos da igreja. E na festa de Pentecostes;
RÓSEO: Expectativa, alegria do Senhor que se aproxima. Usado no 3º domingo do advento e no 4º domingo da
quaresma;
PRETO: Luto. Usado em missas pelas almas e em sepultamentos.

Início

QUARTO ENCONTRO
QUARESMA

VAMOS NOS PREPARAR
PARA A PÁSCOA DO SENHOR
Quaresma é o período de penitência e preparação para a Páscoa.
11
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É a lembrança dos 40 dias e 40 noites que Cristo passou no deserto e
também dos 40 anos que os judeus caminharam até chegarem à Terra Prometida.
O período da Quaresma corresponde aos quarenta dias anteriores à Semana Santa.
1ªDomingo
Começa na Quarta-feira de Cinzas e vai até o Domingo de Ramos.
depois da Lua
40 dias - Quaresma
Domingo de Ramos

Quarta-feira de Cinzas

Cheia
do Outono

Semana Santa
Domingo de Páscoa

O primeiro dia
da quaresma
chama-se Quarta-feira de Cinzas, por causa do rito em que se deposita um pouco de cinza na
fronte dos cristãos. As cinzas com as quais o sacerdote nos unge à testa, significa penitência,
tempo de luto, fragilidade humana. Essas ‘cinzas’ são resultado dos ramos secos usados no
Domingo de Ramos do ano que passou, que foram guardados e depois incinerados. (Os ramos
passam pelo fogo purificador, assim como nós temos que – com o fogo purificador de Deus acabar com o nosso egoísmo, orgulho...).
Devemos ver a Quaresma como um tempo especial de retiro espiritual, tempo de voltarmos a Deus,
reaquecer a nossa fé, mudarmos de vida, superar as atitudes que não combinam com um cristão.
As graças principais da Quaresma são: a conversão, a reconciliação e a partilha.

Viva com qualidade este tempo de caminhada!

Símbolos da Quaresma
São vários os símbolos e atitudes que acompanham esse tempo. Os mais importantes são:
•A COR ROXA, AS CINZAS E A CRUZ Lembram o caráter de penitência e conversão. O caráter sério da
Quaresma se manifesta também no visual do espaço celebrativo, sóbrio e despojado.
•AUSÊNCIA DO GLORIA E CANTOS DE ALELUIA Neste período também se prepara a missa sem cantos que
tragam a palavra "aleluia".
•AUSÊNCIA DO RITO DE LOUVOR Também é retirado das missas o canto de louvor (o Glória).
•O JEJUM O jejum e a abstinência de carne expressam a íntima relação existente entre os gestos externos
de penitência, mudança de vida e conversão interior. Nos leva a dar mais atenção à Palavra de Deus e à
população empobrecida que se encontra em permanente jejum.
•A CAMPANHA DA FRATERNIDADE Assumindo cada ano uma situação da realidade social, nos ajuda a viver
concretamente a experiência da Páscoa de Jesus nas páscoas do povo; nos levando assim, a concretizar
nosso esforço comunitário de conversão em gestos de solidariedade.

Refletindo:
1.
2.
3.

A Quaresma tem quantos dias?
É atitude própria da Quaresma.
É um gesto concreto de solidariedade.

4.
5.
6.
7.

Qual a cor da Quaresma?
Onde Jesus passou 40 dias e 40 noites?
Na quaresma nós nos preparamos para a ________.
A Quaresma vai até o Domingo de ____________.

8.

A Quaresma começa na Quarta-feira de

_______.

1- Q
2U
3A
4- R
5E
6S
7M
8A
QUINTO ENCONTRO

SEMANA SANTA
Semana Santa é a semana que precede a Páscoa. Nessa semana a Igreja celebra os mistérios
da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, para oferecer a todos os homens a salvação.

•Domingo

de Ramos
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O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa. Nos lembra a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém. A Igreja recorda os louvores da multidão que cobriu de ramos e mantos os
caminhos para Jesus passar, dizendo: "Hosana ao Filho de David. Bendito o que vem em
nome do Senhor". (Lc 19, 38 - MT 21, 9). Com ramos, durante a procissão, os cristãos de
hoje manifestam sua fé em Jesus como Rei e Senhor.
•Quinta-feira Santa
Instituição da Eucaristia e Cerimônia do Lava-pés
A cerimônia do Lava-pés acontece na quinta-feira santa e recorda o gesto de Jesus de lavar os
pés de seus discípulos e dizer: “Sede assim uns com os outros” – ou seja,
devemos servir uns aos outros, com total humildade, gratuidade e amor.
Nessa mesma quinta-feira, a Igreja celebra a Ceia do Senhor. Nela, Jesus Cristo
oferece a Deus-Pai o seu Corpo e Sangue na forma de Pão e Vinho, e os
entrega aos Apóstolos para comer e beber. E manda que
ofereçam aos seus sucessores. É a Eucaristia.
Depois disso, Jesus vai ao Getsemani para orar e é preso e condenado.

•Sexta-feira Santa
Celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração marcam este dia,
mas não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor
que, morrendo, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna.
Neste dia, não se celebra a Santa Missa.
Às 15:00 , hora que Jesus morreu, é celebrada a principal cerimônia do dia: a Paixão do Senhor
À noite há encenações da Paixão de Jesus Cristo com o Sermão do Descendimento da Cruz e
em seguida a Procissão do Enterro, levando a imagem do Senhor morto.
•Sábado

Santo
No Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, a principal celebração é a "Vigília Pascal".
A Vigília Pascoal é a memória da noite santa da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
A Igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte.
Cinco elementos compõem a liturgia da Vigília Pascal: a benção do fogo novo e do círio pascal;
a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a Ressurreição do Senhor; a
liturgia da Palavra, que é uma série de leituras sobre a história da Salvação; a renovação das
promessas do Batismo e, por fim, a liturgia Eucarística.

•Domingo de Páscoa
A palavra PÁSCOA vem do hebreu PESEACH e significa PASSAGEM. É celebrada pelos judeus
desde o antigo testamento até hoje. A Páscoa dos judeus é a passagem do mar Vermelho, que
ocorreu muitos anos antes de Cristo: Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, mas
foram perseguidos pelos exércitos do faraó. Quando chegaram às margens do Mar Vermelho,
guiado por Deus, Moisés levantou seu bastão e as ondas se abriram, formando duas paredes
de água e um corredor enxuto. Então, o povo passou.
Jesus também festejava a Páscoa, pois era judeu. Foi por isso que Ele ceou com seus
discípulos. Condenado à morte na cruz e sepultado, ressuscitou três dias após, num domingo,
logo depois da Páscoa judaica. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais
importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e
que Ele é, verdadeiramente, o Filho de Deus. Nossa Páscoa é a passagem da morte para a
vida. O medo dos discípulos por causa da morte de Jesus na Sexta-Feira transforma-se em
esperança e júbilo no Domingo da Páscoa.

Alguns Símbolos da Páscoa
Cordeiro
Coelho

O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, relembra o sacrifício realizado pelos
israelitas no primeiro dia da Páscoa, como símbolo da libertação do Egito. Os
Simboliza
uma nova
Vida
que ao
está
para
nascer.
sacerdotes
derramavam
seuvida.
sangue
junto
altar
ea
carne era comida na ceia
cristãos
do Pascal
orienteque
foram
primeiros
a dar
ovos coloridos na
Páscoa
pascal. Os
Hoje
Jesus primitivos
é o Cordeiro
deuos
a vida
por nós,
transformando-se
em
simbolizando
a ressurreição,
nascimento
para uma
vida.
alimento
na Eucaristia.
João Batista,oquando
está junto
ao rionova
Jordão
em companhia
A ressurreição
de alguns
discípulos e de
vê Jesus
Jesus também
passandoindica
e diz:o princípio de uma nova vida. O sepulcro de Jesus
ocultava
uma vidade
nova
que
irrompeu
na noite
"Eis o Cordeiro
Deus
que
tira
o pecado
do pascal.
mundo" (Jo 1, 29 e 36).
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Na ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor.
Representando o seu corpo e sangue, eles são dados aos seus discípulos para celebrar a
vida eterna. Lembram que Jesus é o pão vivo e o vinho novo que sustentam nossa vida.

Peixe
Em grego, peixe é ICTUS, as iniciais de “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.
Por isso, os primeiros cristãos usavam o peixe como símbolo de sua fé.

Círio Pascal
É uma vela grande e grossa que é acesa no fogo novo, no Sábado Santo, no início da
celebração da Vigília Pascal. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano em curso; depois
se crava neste, cinco grãos de incenso que lembram as cinco chagas de Jesus e as letras
"Alfa" e "Omega", primeira e última letra do alfabeto grego, que significa o princípio e o
fim de todas as coisas.
A luz que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do erro, da morte, do pecado. O círio é o
símbolo do Cristo vivo, ressuscitado, a luz dos Povos.

Cruz
Jesus que morreu na cruz para nos salvar, deu à humanidade mais uma lição de
humildade: sendo Filho de Deus, que tudo pode, ele morreu da forma mais humilhante
que havia em seu tempo.
A cruz nos recorda o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo.
A cruz é também o símbolo oficial do cristianismo.
Temos, então, um símbolo da Páscoa e um símbolo da fé católica, o sinal do cristão.

Feliz Páscoa!
SEXTO ENCONTRO

JESUS RESSUSCITOU! ESTÁ VIVO!
Na manhã do domingo de Páscoa Jesus ressuscitou glorioso. Era o
terceiro dia depois de sua morte.
Quando Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo de
Jesus, ao amanhecer do domingo, um anjo do Senhor desceu do céu
e contou que Jesus havia ressuscitado, não estava mais ali.
Jesus disse: “Não tenham medo. Vão contar aos discípulos que eu
ressuscitei. Digam-lhes que devem ir para a Galiléia. Lá eles me
encontrarão”.
Tomé duvidou da Ressurreição de Jesus. Mas quando viu Jesus e as
chagas (feridas) em suas mãos, ele acreditou e disse:
“Meu Senhor e meu Deus!”
Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos que foram os escolhidos
para falar em seu nome.
Jesus ficou no meio deles e disse:
“A paz esteja com vocês.”

Refletindo:
1) Procure na Bíblia: Jo 20,19-29. Escreva com poucas palavras o que você entendeu:
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2) Vamos refletir sobre alguns dos Símbolos da Páscoa:
a) Círio Pascal - é uma grande vela acesa na noite da Vigília Pascal (sábado) e fica aceso em
todas as missas até o dia de Pentecostes. Representa .............................................................
Desenhe no círio ao lado:
A chama representando ...................................................................................
Uma cruz vermelha representando ....................................................................
Cinco grãos de incenso representando ...............................................................
As letras

α

e

Ω

representando .....................................................................

Os números 2 0 _ _ representando ...................................................................

b) Pão -

representa ...............................................................................................................
...............................................................................................................
c) Uva representa ........................................................................................................................
................
........................................................................................................................................

SÉTIMO ENCONTRO
ASCENSÃO DE JESUS

EIS QUE ESTOU CONVOSCO TODOS OS DIAS,
ATÉ O FIM DO MUNDO
(Mt 28,20)

Vamos ler At1,3-11
Jesus, depois que ressuscitou, passou muitos dias aqui na Terra, junto com seus
discípulos. Ele os orientou e os enviou para continuar sua missão: "Ide por todo o
mundo e pregai o Evangelho a toda criatura" (Mc 16,15).
Isso quer dizer que eles foram fazer de todos os povos discípulos do Senhor, através do
batismo e da observância dos mandamentos do Mestre, resumidos no mandamento do
amor. Esta missão se transmitiu, sem parar, ao longo dos séculos. E chegou até nossas
comunidades... por isso, hoje, nós também somos discípulos de Jesus!
Depois de orientá-los e enviá-los, Jesus subiu para o céu em corpo e alma (é o que
chamamos de “Ascensão aos Céus”).
Isso aconteceu na frente de seus discípulos que ficaram olhando para o alto em
adoração. Foi preciso aparecer alguém para chamá-los à realidade e dizer-lhes que não é
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mais hora de ficar olhando para o céu, mas é hora de enfrentar o mundo e criar aí o
Reino de Deus, do qual Jesus lhes falara.
Mas, a ascensão do Senhor não quer dizer que Ele abandonou seus discípulos. Jesus já
havia dito a eles que "Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos!" (Mt 28,20).
Ele nos promete o seu Espírito Santo - PARÁCLITO - nosso intercessor.

 Nós devemos de viver:
1

“Olhando
para o céu”

2

“Olhando
para a Terra”

Agindo de acordo com o que falo
Colocando Deus em tudo que faço
Fazendo o que Jesus ensinou
Abrindo-nos à graça de Deus
Adorando a Deus e orando
Sendo alegres sempre

 Como o Senhor está conosco? Onde o Senhor está conosco? Quais são os sinais de
sua presença entre nós? O próprio Evangelho nos dá algumas pistas de resposta:
Jesus está no irmão pequenino,
cuja existência sofre ameaça.
Mt 26,26-28

Jesus está presente na
comunidade em oração.
Mt 25, 31-46

Jesus está na Eucaristia,
está presente com todo seu ser
"corpo e sangue"
Mt 18,20

Embora ausente fisicamente, Jesus permanece de mil modos presente
na vida dos seus discípulos
OITAVO ENCONTRO
PENTECOSTES

FICARAM TODOS CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO
(At 2,4)

PENTECOSTES = 50 dias (após a Páscoa)
No dia de Pentecostes, judeus vindos de todos os cantos do mundo vinham se apresentar ao
Senhor em Jerusalém. Nesse dia, os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém,
com medo dos soldados romanos que os perseguiam. Estavam todos reunidos num lugar
chamado Cenáculo, junto com Maria, mãe de Jesus e, então, receberam o Espírito Santo.
Foi um acontecimento maravilhoso! Naquele instante, os amigos de Jesus receberam o
Espírito Santo e, a partir daquele momento, perderam o medo e começaram a falar sobre Jesus
para todo o mundo! Naquela hora, houve uma explosão de comunicação. Os apóstolos saíram
para as ruas e começaram a anunciar o Evangelho, a falar para todas as pessoas que Jesus era o
Filho de Deus. Havia ressuscitado e subido ao Céu. (Leia At 2, 1-14)
Na verdade, foi naquele dia, que a Igreja começou a sua história. O evangelho só chegou
até nós hoje porque o Espírito Santo não abandonou a Igreja. E Ele continua agindo no mundo,
em cada comunidade.
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De forma muito especial, o Espírito Santo distribui DONS entre nós.
DOM = talento que recebemos de Deus e que devemos usar em benefício da comunidade.
O Espírito Santo tem sete dons: SABEDORIA, ENTENDIMENTO, CONSELHO, FORTALEZA, CIÊNCIA,
PIEDADE, TEMOR DE DEUS. Esses dons do Espírito Santo nos ajudam a compreender melhor a
mensagem de Jesus e nos dão a forças para viver como ele viveu e assim sermos
verdadeiramente filhos de nosso Pai que é Deus.

Como cada Dom age em mim:
1 - SABEDORIA - Me ajuda a conhecer melhor o mundo em que vivemos e a buscar
uma vida melhor para todos.
2 - CIÊNCIA - Me faz perceber com clareza os fatos da vida.
3 - PIEDADE - Me faz ter um coração dócil a Deus e cultivar mais a oração.
4 - TEMOR DE DEUS - Me faz ter maior respeito, amor e adoração a Deus, e não
medo.
5 - CONSELHO - Me dá capacidade de ajudar os irmãos com bons conselhos.
6 - FORTALEZA - Me dá força e coragem para lutar contra o mal.

Para Refletir
1.) Leia: 1Cor 12,4-11 e copie o versículo 6:

......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
.

2.) O que Jesus prometeu que iria enviar em Pentecostes?
3.) Como os discípulos perseveraram após Pentecostes?

.....................................................................................

..........................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
.

4.) Como o Espírito Santo age em nossa paróquia?

......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
.

5.) Quando você recebeu o Espírito Santo?

.............................................................,.......... no

dia ........../........../...........

6.) Como o Espírito Santo age em sua vida?

......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
.

NONO ENCONTRO
A IGREJA

A IGREJA SOMOS TODOS NÓS
A Igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus. 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.
Cada um de nós é um "tijolo" que forma a Igreja no mundo todo, se nós faltamos, aquele lugar na
Igreja fica vazio, pois só nós é que podemos preenchê-lo.

A Igreja somos todos nós que temos a mesma fé.
Todos os cristãos batizados formam a Igreja. Nela, todos somos iguais em dignidade.
Porém, cada um na Igreja tem seu papel, isto é, todos têm seu valor: Papa, Bispos, Padres,
Religiosos e Religiosas e principalmente os Leigos, que somos nós.

A Igreja é a Família de Deus.
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Conheço a minha Igreja ?

Às vezes, pensamos que Igreja é aquele monte de tijolos um em
cima do outro que formam o lugar onde o povo vai rezar...
Não, não, Igreja significa POVO REUNIDO DIANTE DE DEUS.
Vamos conhecer como começou a Igreja Católica Apostólica
Romana. Tudo teve início com a morte, Ressurreição e Ascensão
de Jesus. Através do convívio dos apóstolos com Jesus, eles
puderam conhecê-lo e amá-lo. Aos poucos foi se criando uma profunda afeição entre os apóstolos e
Jesus. Após a Ascensão, eles foram enviados pelo próprio Jesus que mandou descer sobre eles o
Espírito Santo (Pentecostes) e a partir deste momento eles começaram a falar em nome de Jesus e a
pregar a todos que encontravam as coisas que Jesus tinha-lhes ensinado. Eles formaram, então, as
primeiras comunidades cristãs (seguidoras de Cristo), que começaram a formar um novo povo de
Deus e procuravam viver os valores do Evangelho de Cristo. Muitos foram perseguidos, mas
testemunharam, com seu sangue, o evangelho que pregaram. Todos deram a sua vida por Jesus.
E mais ainda, o próprio Jesus fala a Simão (Pedro): “Simão, tu és pedra e sobre esta pedra construirei
a minha Igreja, e o poder da morte não poderá vencê-la." (Mt. 16,18) E Pedro foi, assim o primeiro
Papa da História da Igreja. E hoje nós, que fomos Batizados, somos chamados a sermos apóstolos de
Jesus, e pregar o Evangelho e a vivê-lo, mesmo que isto seja difícil, por que o que Jesus nos ensina no
Evangelho, é totalmente ao contrário do que a sociedade nos obriga a viver.

Use a sua Bíblia:

1) Leia AT 2,42-47. Esse é o “retrato” da vida das primeiras comunidades dos seguidores de Jesus.
Cite alguns elementos destas comunidades:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2) Cite agora alguns elementos da comunidade-Igreja que você participa:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3) Todos na Igreja têm uma missão. Escreva o nome e a missão de cada uma dessas pessoas:

•

Papa:.................................................................................................................................................................

•

Bispo..................................................................................................................................................................

•

Padre.................................................................................................................................................................

•

Religiosos(as)..................................................................................................................................................

•

Catequista:.......................................................................................................................................................

DÉCIMO ENCONTRO
A IGREJA

NOSSA COMUNIDADE
NOSSA PARÓQUIA
(Jo 15)

Com gestos e palavras Jesus prestou um grande serviço a todos nós: revelou o amor do Pai.
A Igreja é enviada por Jesus para continuar a presença e a missão dele no mundo. Ela é
missionária. Está a serviço da felicidade de todas as pessoas. Todos nós batizados somos
responsáveis pela Igreja missionária.
Somos missionários quando:

 Procuramos viver como Jesus viveu.
 Participamos da vida da comunidade Igreja: das orações, da missa, da catequese.
 Colaboramos para que o mundo tenha mais paz.
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 Ajudamos nossa família e nossa comunidade a serem mais abertas e solidárias com os
que precisam de nós.

Uma Igreja fechada em si mesma, sem abertura missionária,
é uma igreja incompleta.
A Igreja, família de Deus, é composta de pequenos grupos que chamamos de comunidade.
Esta comunidade é chamada de Paróquia. Nossa Paróquia se chama:
..............................................................................................................................................................................................................................
.

Pesquise:

Paróquias de Pouso Alegre

Algumas pastorais de sua paróquia

A Igreja é:
.........................................................

pois vive em unidade, todos crêem na mesma e única verdade;

.........................................................

pois é santificada por Cristo, através do Espírito Santo para a

glória de Deus, e seus membros são chamados ”santos” (ela é a comunhão dos santos);
.........................................................

pois é universal, ou seja, para todo mundo;

.........................................................

pois foi fundada sobre os Apóstolos e continua a missão deles,

dirigida pelos seus sucessores, os Bispos.

DÉCIMO PRIMEIRO ENCONTRO
A IGREJA

A ORAÇÃO SUSTENTA A COMUNIDADE
Orar é se comunicar com Deus.
Jesus também orava, Ele aprendeu a orar com sua mãe e com a tradição do seu povo.
Ele fazia orações espontâneas e também orava por salmos. Ele orava sempre. Muitas
vezes buscava lugares solitários para rezar, outras vezes, orava com seus amigos.
O Espírito Santo nos ilumina para orarmos, mas nossa oração só chega a Deus se
orarmos em Nome de Cristo, pois nossa oração está unida pela fé à oração de Jesus.
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As primeiras comunidades cristãs viviam unidas em oração com Jesus Ressuscitado, que
guiava a comunidade para cumprir a vontade do Pai, com a força do Espírito Santo. Nós
somos convidados a praticar a oração com nossa comunidade a fim de podermos melhor
seguir a Jesus. Nós já sabemos que a Igreja somos todos nós batizados. Porém não é a
toa que nos reunimos na igreja pedra para celebrar a Eucaristia e também rezar,
participar da catequese. A oração é o meu encontro com Jesus vivo e Ressuscitado.

Vamos meditar:

 Como Jesus sente a importância de rezar em Lc 22,40-41?
...............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

 Como Ele nos ensinou a orar em Mt 6,9-13?
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

JESUS CHAMOU OS DISCÍPULOS E
DENTRE ELES ESCOLHEU DOZE APÓSTOLOS
APÓSTOLOS quer dizer ENVIADOS. Este foi o primeiro grupo de cristãos
que foram enviados por Jesus para levar a sua mensagem de amor a
todos os povos. Jesus também nos escolheu para sermos do seu grupo e
para levarmos a sua mensagem a todos que convivem com a gente.

 Em Lc 6,12-16, vamos anotar o nome dos apóstolos:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

 Jesus é a “cabeça invisível” da Igreja, e o Papa é a sua “cabeça visível”.
Qual o nome do nosso Papa atual?
Quem foi o primeiro Papa?

......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Quais os Papas que já visitaram o Brasil?

......................................................................................................................

DÉCIMO SEGUNDO ENCONTRO
DÍZIMO

EXPRESSÃO DE FÉ

 DÍZIMO é uma pastoral, uma catequese que nos ensina a sermos mais Igreja,
ajudando a quem precisa;

 O DÍZIMO foi implantado pelo próprio Deus ao seu povo, desde o 1º Testamento (Lv 27,30-31);
 Pagar o DÍZIMO segundo o costume é o 5º mandamento de nossa Igreja;
 O DÍZIMO serve para manter os gastos materiais, sociais e espirituais da comunidade;
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 DÍZIMO não é apenas uma contribuição mensal do dinheiro que sobra, é partilha;
 DÍZIMO não é pagamento, mas gratidão a deus por tudo que Ele nos dá;
 DÍZIMO não é esmola e nem donativo, é compromisso de amor e fidelidade a Deus (Ml 3,11).
VAMOS REFLETIR

 Em que o dízimo é aplicado?
1

2

MISSÕES - evangelização nas regiões mais
distantes do mundo.

3

CONSTRUÇÕES e reformas das igrejas.

4

FORMAÇÃO DE LIDERANÇA - materiais para
cursos, etc.

5

CULTO - materiais para as missas e
manutenção da igreja (luz, água,
funcionários...).

6

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL evangelização em rádio e televisão.
VOCAÇÕES - estudos nos seminários para a
formação de novos padres.

7

VEÍCULOS - manutenção dos veículos para a
evangelização nos lugares mais distantes.

 Substitua os números por letra e veja que frase bonita:

1

8

2

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

I

Z

M

O

A

T

E

R

G

S

P

L

H

3

2

4

5

6

7

5

1

8

8

11

7

5

1

8

12

6

6

9

7

4

2

5

13

9

14

DÉCIMO TERCEIRO ENCONTRO
MARIA: MÃE DA COMUNIDADE

AVE, CHEIA DE GRAÇA, O SENHOR É CONTIGO
(Lc 1,28)

Na Igreja, Maria é nossa Mãe. Ela abre o nosso coração para a fé generosa na Palavra de Jesus.
Maria era uma jovem comum que vivia em Nazaré, não tinha nada de princesa, era humilde e
sempre procurou servir a Deus e aos outros.
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Maria meditava a palavra de Deus. Era uma jovem que já sabia ouvir o que o Senhor queria para
sua vida. Quando recebeu o anúncio do Anjo de que seria a mãe de Jesus, simplesmente se
entregou à vontade de Deus com o seu FAÇA-SE e aceitou fazer parte da obra da salvação.
Maria era a SERVA DE DEUS, que saiu de sua casa e foi ajudar sua prima Isabel, que amassava o
pão, que ia ao poço pegar água, que estava sempre atenta aos irmãos.
Com o apoio de SÃO JOSÉ, ensinou Jesus a andar, a falar, a rezar, o alimentou, o educou...

 Vamos meditar na Palavra de Deus – JOÃO 2, 1-11. O que aconteceu durante aquela festa?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Assim como Jesus atendeu à Maria nesta festa de casamento, Ele continua atendendo a sua mãe
em favor de todos nós. Por isso a BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA é invocada na Igreja como
nossa protetora e medianeira.
Existem diversas formas de expressarmos nosso amor à Maria: nas festas litúrgicas dedicadas à
Mãe (como a Trezena de Nossa Senhora de Fátima que celebramos em nossa paróquia), na reza
do Terço, etc.

 Maria, mãe de Deus, é uma só, mas nós a invocamos por diversos títulos:
Pesquise com sua família, durante a semana, alguns nomes que se referem à
Virgem Maria e a qual a razão desses títulos.

 Ouça com atenção a história de Nossa Senhora de Fátima, depois escreva o que mais te tocou:

O ROSÁRIO E O TERÇO
O rosário é uma oração bíblica, cristocêntrica (Cristo é o centro), pois, os mistérios
contemplados são os mistérios centrais da história da salvação, da nossa fé, nesses
mistérios meditamos toda a vida de Jesus desde seu nascimento até a sua ressurreição
e as orações que se rezam são orações tiradas da Sagrada Escritura. É por isso que se
diz que o rosário é a Bíblia do povo.
A palavra ROSÁRIO vem de rosa. Cada Ave-Maria é uma rosa que entregamos à nossa Mãe Maria
O rosário é composto de 20 mistérios para serem contemplados e é dividido em quatro partes, cada
qual contendo 5 mistérios. Cada uma dessas partes é chamada de terço.
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A família que reza o terço segue o exemplo da família de Nazaré: põe Jesus no centro, partilha com
Ele alegrias e sofrimentos, coloca nas suas mãos necessidades e projetos, e recebe esperança e
força.
Vamos ler uma historinha?
Tia Teca era uma senhora muito simples que vendia verduras na vizinhança. Certo dia, ela foi vender suas
verduras na casa de um senhor e lá perdeu o seu Terço. Passados alguns dias, tia Teca voltou àquela casa, e
este senhor veio logo zombar dela dizendo: - Você perdeu o seu Deus?
Ela respondeu: - Eu? Perder o meu Deus? Nunca.
Então ele pegou o Terço e disse: - Não é este o seu Deus?
- Graças a Deus, o senhor encontrou o meu Terço. Muito obrigada.
- Por que a senhora não troca este cordão com essas sementinhas pela Bíblia? - perguntou ele.
E ela humildemente respondeu: - Porque a Bíblia eu não sei ler, não senhor, e, com e Terço, eu medito toda a
Palavra de Deus e a guardo no meu coração.
- Medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me dizer?
- Posso sim - respondeu Tia Teca pegando o Terço e disse: - Quando eu pego na cruz, lembro-me que o filho de
Deus derramou o Seu Sangue, pregado numa cruz, para nos salvar. Essa primeira conta grossa me lembra
que há um só Deus onipotente e essas três contas pequenas, as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai,
Filho e Espírito Santo. Esta conta grossa me faz lembrar a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai-nosso.
O Terço tem cinco mistérios, que me fazem lembrar as cinco chagas do Nosso Senhor Jesus Cristo. E cada
Mistério tem dez Ave-Maria, que me fazem lembrar os dez mandamentos, que o Senhor escreveu nas Tábuas
de Moisés. O Rosário de Nossa Senhora tem vinte Mistérios, que são: cinco Gozosos, cinco Dolorosos, cinco
Gloriosos e cinco Luminosos. De manhã, quando me levanto para iniciar minha luta do dia-a-dia, eu rezo os
Mistérios Gozosos, lembrando-me do humilde lar de Maria em Nazaré. Ao meio dia, para não desanimar, eu rezo
os mistérios Luminosos que me lembram de Jesus pregando e ensinando o caminho certo, à tardinha, no meu
cansaço e fadiga do trabalho, eu rezo os Mistérios Dolorosos, que me fazem lembrar a dura caminhada de Jesus
Cristo para o Calvário. Quando chega a noite, com as lutas vencidas, eu rezo os Mistérios Gloriosos, que me
fazem lembrar que Jesus venceu a morte para dar a Salvação a toda humanidade.
Ele, depois de ouvir tudo isso, disse: - EU NÃO SABIA DISSO. TIA TECA, ME ENSINA A REZAR O TERÇO!

COMO REZAR O TERÇO

INICIO - PELO SINAL DA SANTA CRUZ

1º2º3º4º5º-

Mistérios Gozosos - segunda e sábado
contemplam a infância de Jesus
Anunciação à Virgem Maria;
Visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel;
Nascimento de Jesus em Belém;
Apresentação de Jesus e purificação de Maria;
Perda e encontro de Jesus no Templo.

1º2º3º4º5º-

Mistérios Dolorosos - terça e sexta
contemplam a Paixão e Morte de Jesus
Agonia de Jesus no horto;
Flagelação de Jesus;
Jesus é coroado de espinhos;
Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário;
Jesus é pregado na cruz.

1º2º3º4º5º-

Mistérios Gloriosos - quarta e domingo
contemplam a glória de Jesus,
Ressurreição de Jesus;
Ascensão de Jesus ao Céu;
Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos;
Assunção de Maria;
Coroação de Maria no Céu.

1º2º3º4º5º-

Mistérios Luminosos - quinta
contemplam a vida pública de Jesus:
Batismo de Jesus no rio Jordão;
Jesus se revela nas Bodas de Caná;
Jesus anuncia o Reino de Deus;
Transfiguração de Jesus;
Jesus institui a Eucaristia na Ceia Pascal.

DÉCIMO QUARTO ENCONTRO
A FESTA DE CORPUS CHRISTI

ESTE É O PÃO QUE DESCEU DO CÉU
(Jo 6,58a)

23

 Jesus te ama!
E eu também!! 

Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Hoje, vamos aprender um pouco sobre uma festa muito importante no nosso calendário religioso:
a festa de Corpus Christi.
Neste ano ela será comemorada no dia ____________________.
Na minha Paróquia, teremos uma Procissão às ________ horas, iniciando com a Santa Missa e
saindo de ________________________________ até _________________________________.

Vamos refletir Jo 6,54-58

A instituição da Eucaristia é um acontecimento maravilhoso que, no entanto, fica um pouco
"apagado" em meio às celebrações da Semana Santa, na Quinta-feira, bem às vésperas da
celebração do sofrimento e morte de Jesus, na Sexta-feira da Paixão. Então, para dar a esse
acontecimento todo o destaque que ele merece, a Igreja estabeleceu uma nova ocasião para sua
celebração: é a festa de Corpus Christi, ou festa do Corpo de Cristo.
Há uma tradição antiga em muitas cidades brasileiras de enfeitar as casas ou
as ruas com flores, serragem tingida e outros elementos, formando um tapete
por onde o padre caminha carregando a Hóstia Consagrada dentro de um
objeto chamado ostensório. O povo segue em procissão, junto com o padre,
rezando e cantando hinos de louvor a Jesus, presente na Eucaristia.
É muito legal participar da decoração das ruas e das casas para esta
celebração! Porém, é mais legal ainda participar desta procissão com bastante
fé e amor. Melhor ainda: é muito bacana participarmos da missa todo domingo,
rezando e - para os que já fizeram a primeira comunhão - recebendo Jesus
Cristo em nós através da Eucaristia.
Por fim, vale lembrar que quem recebe o Corpo de Cristo está fortalecendo sua alma para ser
capaz de viver tudo aquilo que Ele nos ensinou, a começar pelo amor a Deus e ao próximo.
Quem tem essa força de Deus sabe que precisa lutar para que o mundo se torne um lugar bom
para todos viverem, inclusive para os mais humildes, para os sem-terra, sem-teto, sem-trabalho,
sem-saúde, sem-educação etc.
Só rezar, cantar ou ir à missa não vale - é preciso também fazer o bem!
Senão, para que tanta força e energia?

O MILAGRE DE LANCIANO
Por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, na igreja do mosteiro
de São Legoziano, certa manhã, celebrando a Santa Missa, um monge que
duvidava da presença de Jesus na Hóstia Consagrada, após proferir as
palavras da Consagração, viu a hóstia converter-se em Carne viva e o vinho
em Sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão
espantoso milagre.
Esse sangue e essa carne estão guardados até hoje para visitação.
Recentemente foi feita uma análise por cientistas e comprovado que após 12
séculos esse milagre permanece, ou seja, o sangue e a carne continuam
vivos como se tivessem sidos retirados hoje.

DÉCIMO QUINTO ENCONTRO
OS SANTOS DE JUNHO

SANTO ANTÔNIO
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CELEBRADO NO DIA 13 DE JUNHO
Santo Antônio teve uma vida totalmente voltada para Jesus. Entrou para o
seminário ainda criança, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis.
Ele ajudava nos serviços mais humildes e era um homem muito culto na
doutrina da Igreja. Atendia as pessoas em confissão durante horas.
Santo Antônio ainda em vida, intermediou muitos milagres e continua
intercedendo por nós até hoje.
Ele é o padroeiro do matrimônio e é um Santo muito popular e querido
pelos católicos.

SÃO JOÃO BATISTA
CELEBRADO NO DIA 24 DE JUNHO
Percebemos, no Evangelho, a importância que João Batista teve na vida
de Jesus, sendo seu primo e precursor. Ele foi enviado por Deus para
preparar a chegada do Messias, Jesus Cristo. Era filho de Zacarias e de
Isabel, prima de Maria.
Um dos mais lindos textos do Evangelho relata o encontro de Maria e
Isabel grávida de João. Isabel, assim que ouviu a saudação de Maria,
sentiu a criança se agitar no seu ventre e cheia do Espírito Santo
bendisse Maria como mãe de Jesus. Maria respondeu com um cântico
cheio de profecia: o “MAGNIFICAT” (Lc 1,39-56).
No início de sua vida pública, Jesus se aproximou de João Batista e João
o aponta como o Messias, dizendo: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo” (Jo 1,29). Sua pregação atraia multidões, apesar de
ser muito enérgico quando anunciava a mensagem de Deus e denunciava
as injustiças praticadas pelos fariseus e saduceus.

SÃO PEDRO e SÃO PAULO
CELEBRADOS NO DIA 29 DE JUNHO
A Festa de São Pedro, celebrada juntamente com a Festa
de São Paulo, no dia 29 de Junho, é uma das mais antigas
e importantes comemorações do Ano Litúrgico. Estes dois
Santos testemunharam a sua fidelidade a Jesus Cristo com
o martírio. Eles introduziram o Cristianismo em Roma e
são considerados os pilares que sustentam a Igreja.
São Pedro, um homem simples, pescador na Galiléia, foi
chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, que depois o
escolheu para ser o primeiro Papa da Igreja.
São Paulo foi escolhido para ser apóstolo de Jesus Cristo e
levar o Seu nome diante dos povos, é o maior missionário
de todos os tempos, o "Apóstolo dos gentios".
São Pedro e São Paulo, juntos fizeram ressoar a
mensagem do Evangelho no mundo inteiro e o farão para
todo o sempre, porque assim quer o Mestre.

DÉCIMO SEXTO ENCONTRO
A SANTÍSSIMA TRINDADE

EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO
(Mt 28,19b)
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Quem é Deus?
Deus é um só em três pessoas. Ele é PAI e FILHO e ESPÍRITO SANTO.
É um Deus UNO e TRINO. É modelo de amor e de família a ser seguido pela humanidade.
Esse mistério não cabe em nossa razão, mas deve ser reverenciado e amado.
Nós chamamos esse mistério de Santíssima Trindade.

Pai - Criador - 1ª Pessoa da Santíssima Trindade

Deus é Amor. Em cada parte desse mundo maravilhoso que Deus criou, nós podemos
ver o Amor infinito que Ele tem por cada um de nós. Quando nos criou, Deus nos fez a
sua imagem e semelhança e nos encheu de dons. Desde o Primeiro Testamento, através
dos profetas, Deus se revelou aos homens e se mostrou um Deus presente, que cuida de
seu povo.

Filho - Salvador - 2ª Pessoa da Santíssima Trindade

Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, que por nos amar tanto, quis ficar bem
perto de nós e tornou-se homem. Jesus nos ensinou que Ele é o único caminho que leva
a Deus. Nos amou a tal ponto que aceitou morrer na cruz para nos salvar. Mas
ressuscitou e está vivo e presente no nosso meio!

Espírito Santo - Santificador - 3ª Pessoa da Santíssima Trindade

Jesus não quis nos deixar sozinhos, Ele sabia que quando subisse ao céu os discípulos
iriam ficar tristes e se sentindo abandonados, mas todas as coisas bonitas que Ele
ensinou não podiam ser esquecidas. Por isso Jesus prometeu que o Espírito Santo viria
para ser nossa luz. E o Espírito Santo veio para nos dar força, coragem e alegria.

Assim é nosso Deus. Um só. Ele nos dá o exemplo de perfeita união, nos ensinando
a viver em comunidade, sempre somando nossas diferenças para o bem comum.

Como você entende essa figura?

DÉCIMO SÉTIMO ENCONTRO
A EUCARISTIA - MISSA

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM
(Lc 22,19)

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA DENTRO DO ENCONTRO
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A celebração da ceia do Senhor, a missa, é a memória de um acontecimento importante,
porque recorda a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus foi para Jerusalém
para a festa da Páscoa. Esta ceia de Jesus foi uma celebração muito bonita e
significativa: Jesus se fez alimento para todos nós, mudou o pão em seu próprio corpo e
o vinho em seu próprio sangue. Foi a forma mais simples que Jesus encontrou para ficar
para sempre conosco. Jesus celebra nesta refeição, a Nova Páscoa e deixa para nós um
novo mandamento:

“Amai-vos uns aos outros como eu
vos amei.”
Vamos meditar, com muita atenção, Lc 22, 14-20.
O

que

Jesus

Celebra

com

seus

Apóstolos?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

que

Jesus

pede

para

os

Apóstolos?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando

nós,

católicos,

fazemos

memória

da

Santa

Ceia?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vamos fazer agora uma celebração aqui no nosso encontro recordando também o que
Jesus fez com os apóstolos.

Como você entendeu essa celebração?

DÉCIMO OITAVO ENCONTRO
A SANTA MISSA
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A FESTA DO CEBOLINHA
Você também foi convidado para a festa de aniversário do Cebolinha. Preste muita atenção em
tudo que acontece, depois nós vamos ver que a Missa é uma festa também!
Cebolinha está muito feliz! É seu aniversário!
Ele convidou muitas pessoas para sua festa.
Dona Maria Cebola, a mãe do Cebolinha, preparou tudo com
muito carinho: bolo, enfeites, mesa, músicas, brincadeiras...
Cada pessoa que chegava para a festa era recebida com alegria
pela família, deixando todos muito à vontade.
O Cascão e o Cebolinha estavam de mal por causa de uma briga
no futebol, mas Cascão aceitou o convite do amigo e quando
chegou à festa, abraçou o Cebolinha e pediu desculpas.
As pessoas estavam animadas e conversavam sobre suas vidas,
sobre os acontecimentos da última semana, sobre seus problemas e suas alegrias. Então, o Seu
Cebola, pai do Cebolinha, começou a contar coisas de quando ele ainda era bem pequenino. Falava
com orgulho de como o seu filho era esperto, bonzinho, inteligente...
Muitas pessoas começaram a abraçar o Cebolinha, desejando-lhe feliz aniversário, tudo de bom e que
Deus lhe iluminasse e lhe cobrisse de bênçãos.
O Cebolinha ganhou muitos presentes. As pessoas que chegavam, vinham lhe ofertar seu presente
com um grande sorriso de felicidade.
Sua mãe trouxe um bolo lindo e colocou sobre a mesa, junto com os refrigerantes.
Cebolinha estava abrindo seus presentes, cada um lhe dava mais alegria que o outro...
Então, ele olhou para sua mãe e falou:
“Lembla, mãe? No ano passado a vovó estava aqui também. Agola ela já está lá no céu, e eu sei que
um dia nos vamos nos encontlar com ela, junto com Nossa Senhola, os anjos e os santos... Por falar
em santo, que bom que o Padle João veio, né mãe?”
“É mesmo Cebolinha. Ele batizou você quando ainda era um bebê e agora tá aqui festejando seu
aniversário!”
Chegou a hora de cantar PARABÉNS. Todos ficaram de pé, se aproximaram da mesa
e cantaram com entusiasmo.
Partiu-se o bolo e serviu-se o refrigerante. Todos comeram e beberam. Estava uma
delícia!!!
Cada um que ia embora agradecia a família pela festa, pela receptividade, por tudo.
E se despediam com um sorriso e um até breve.
No dia seguinte, Cebolinha foi brincar com seus presentes. Então, ele viu que tinha
muitos, muitos brinquedos e resolveu dar alguns deles para o Cascão.
Convite para a festa
A mãe prepara a festa
Os convidados são recebidos
Cascão pede desculpas
Conversa dos convidados
Abraçam o Cebolinha
Ganhando presentes
Bolo e refrigerante na mesa
Abrindo os presentes
Cebolinha fala da avó e do padre
Parabéns
Comer e beber
Ir embora e agradecer
Dia seguinte e repartir brinquedos

Jesus nos convida para a Missa (seu banquete)
Alguém prepara a Missa
Entrada / Saudação / Equipe de acolhida
Ato Penitencial
Glória / Liturgia da Palavra
Oração da comunidade
Apresentação das ofertas
Consagração
Ofertório
Oração eucarística
Amém / Pai Nosso / Abraço da paz
Comunhão
Ação de graças / Despedida
Nosso compromisso para a semana que a Missa nos pede

DÉCIMO NONO ENCONTRO
A SANTA MISSA
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GESTOS E ATITUDES
O homem é corpo e alma. Por isso ele age com a alma e com o corpo ao mesmo tempo.
O seu olhar, as suas mãos, a sua palavra, o seu silêncio, o seu gesto, tudo é expressão
de sua vida. Na Missa fazemos parte da Assembléia dos filhos de Deus, por isso na
Celebração Eucarística, não podemos ficar isolados, mudos, cada um no seu cantinho. A
nossa fé, o nosso amor e os nossos sentimentos são manifestados através dos gestos,
das palavras, do canto, da posição do corpo e também do silêncio. Tanto o canto como o
gesto, ambos dão força à palavra. A Oração não diz respeito apenas à alma do homem,
mas ao homem todo, que é também corpo. O corpo é a expressão viva da alma.
Entenda melhor o significado de alguns gestos:
ESTAR SENTADO
É sinal de atenção e acolhimento; estamos atentos, calmos, concentrados para ouvir a
palavra que o Senhor vai nos dirigir.
FICAR DE PÉ
Mostra que estamos prontos para seguir; é atitude de respeito, fé, prontidão...
FICAR DE JOELHOS
Posição de adoração a Deus diante do Santíssimo Sacramento e durante a consagração do
pão e vinho.
GENUFLEXÃO (ajoelhar-se)
É um gesto de adoração a Jesus na Eucaristia. Fazemos quando entramos na igreja e dela
saímos, se ali existir o Sacrário.
ESTENDER AS MÃOS
Significa nosso desejo de estarmos voltados para Deus; nossa dependência dEle;
esperamos que Ele nos atenda; louvamos e agradecemos, porque Ele é nosso Deus.
MÃOS JUNTAS
Significam recolhimento interior, busca de Deus, fé, súplica, confiança e entrega da vida.
SILÊNCIO
Ajuda o aprofundamento nos mistérios da fé. O silêncio também é necessário para
interiorizar e meditar, sem ele a Missa seria como chuva rápida que não penetra na terra.
DAR AS MÃOS
Gesto de união e fraternidade. É o que fazemos no Pai Nosso.
ERGUENDO O CORPO E SANGUE DE JESUS
O padre oferece Jesus ao Pai e agradece pela salvação que Ele nos dá por Jesus.
OFERECER
É reconhecer que Ele merece; apresentamos a Deus os dons que ele mesmo nos deu,
junto com o esforço e os trabalhos que fazemos.
MÃO NO CORAÇÃO
Sinal de arrependimento e reconhecimento de nossa culpa pelos nossos pecados,
confiando no perdão de Deus.
ABRAÇO
É SINAL DE FRATERNIDADE; QUEREMOS TRANSMITIR A PAZ DE Jesus aos nossos irmãos,
junto com o perdão que Ele nos dá.

VIGÉSIMO ENCONTRO
A SANTA MISSA
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EUCARISTIA - FONTE DE VIDA E FRATERNIDADE - I
A Eucaristia é o sacramento que atualiza e faz a memória do sacrifício de Jesus:
em cada Eucaristia temos a presença do Cristo que pela sua morte e
ressurreição continua nos salvando.

A Missa é a atualização da ceia do Senhor e a
atualização do Sacrifício de Jesus.

MISSA - A COMUNIDADE SE REÚNE PARA CELEBRAR A VIDA
A Missa é a reunião da família de Deus que louva e agradece, pede perdão e se alimenta com o
Corpo de Jesus. É uma grande festa da qual devemos participar e não apenas assistir a ela.
No domingo, a gente não vai à escola.
Papai não trabalha.
É o dia de descanso.
Domingo é dia sagrado,
Porque é o dia especial de Jesus.
Por isso, o domingo é o dia em
que a gente deve pensar mais em Deus.

A coisa mais bonita
Do domingo é a Missa.
Eu sempre vou à igreja aos domingos.
Vai também muita gente grande
e muita criança.
Todos vão lá para se encontrar com Jesus
E para rezarmos juntos.

Vamos entender um pouquinho o que acontece na Missa.

Ritos Iniciais
 Entrada:
É a procissão do povo de Deus que se dirige à casa do Pai. Todos estão
alegres e cantando.
 Saudação:
No início da Missa o padre faz uma pequena saudação, cumprimentando os
participantes. Essa é a saudação que São Paulo fazia para as comunidades.
E nós respondemos com uma oração.
 Ato Penitencial:
O Ato Penitencial é um convite para cada um olhar dentro de si mesmo diante do
olhar de Deus, reconhecer e confessar os seus pecados, o arrependimento deve ser
sincero. É um pedido de perdão que parte do coração com um sentido de mudança
de vida e reconciliação com Deus e os irmãos.
 Glória:
Sabemos que Deus sempre nos perdoa. Nós o louvamos rezando ou cantando o Glória.
 Oração de Coleta:
É o momento de a gente colocar todas as nossas intenções que trazemos no
Preste bastante atenção na Missa e responda: Com que oração respondemos à saudação do padre?
..............................................................................................................................................................................................................................
.

VIGÉSIMO PRIMEIRO ENCONTRO
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A SANTA MISSA

EUCARISTIA - FONTE DE VIDA E FRATERNIDADE - II

Liturgia da Palavra
É o momento em que vamos partilhar o Pão da Palavra, Deus nos fala através da Bíblia.


1ªLeitura:
Sempre tirada do Primeiro Testamento.



Salmo:
É a resposta nossa a Deus, uma oração.



2ª Leitura:
Sempre tiradas do Atos dos Apóstolos, cartas de São Paulo, São
Pedro, São Tiago, São João, São Judas ou do Apocalipse, que
estão no Novo Testamento.



Evangelho:
É a Boa Notícia. O Evangelho é tirado dos 4 evangelistas:
Mateus, Marcos, Lucas e João.
Narra a vida e a mensagem de Jesus.
É o padre quem proclama, mas é Cristo quem nos fala.
Antes da Proclamação do Evangelho, fazemos o sinal da cruz:
 na testa, para que Deus tome conta do nosso pensamento;
 na boca, para que a gente passe essa Palavra para os outros;
 no coração, para que a Palavra permaneça em nosso coração.



Homilia:
É a conversa que o padre tem com a assembléia, nos orientando
sobre a mensagem de Deus, transportando-a para nossa vida hoje.
Essa Palavra tem que transformar nosso viver.



Credo:
É o símbolo da nossa fé, professamos que cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo.



Oração da Comunidade:
É onde fazemos nossos pedidos: agradecemos a Deus tudo que ele nos dá, louvamos e
bendizemos, pedimos pela Igreja... Essa oração está de acordo com o Ano Litúrgico que
estamos vivendo.

Preste bastante atenção na Missa e responda:

De qual evangelista foi tirado o Evangelho? Sobre o que era?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

VIGÉSIMO SEGUNDO ENCONTRO
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A SANTA MISSA

EUCARISTIA - FONTE DE VIDA E FRATERNIDADE - III

Liturgia Eucarística
- com Cristo ao Pai 

Apresentação das ofertas:
Está na hora de preparar a mesa para o grande
banquete. Além do Pão e do Vinho, oferecemos tudo o
que somos e temos.



Oração sobre as oferendas:
Pedimos para Deus acolher o Pão e o Vinho que estão
sendo oferecidos.



Oração Eucarística:
Toda a Oração Eucarística é dirigida a Deus Pai.
Nós proclamamos que Deus é santo; agradecemos pelo seu Filho que continua no meio de
nós; pedimos a unção do Espírito Santo para santificar os dons do Pão e do Vinho.

 Momento

da Memória da Última Ceia de
Nosso Senhor Jesus Cristo, em que o Pão e o

Vinho são transformados em Corpo e Sangue de
Cristo. O Pão e o Vinho são símbolos, sinais visíveis
que mostram o invisível -> Corpo e Sangue de Jesus.

 Oferecemos a Deus o Pão, o Vinho e a nossa Vida.
 Rezamos pela Igreja (Papa, Bispos, Padres,
Ministros).

 Rezamos pelos nossos irmãos que já partiram para junto de Deus.
 Pedimos para que ao final desta vida, possamos encontrar no

céu com Nossa

Senhora, os apóstolos, os anjos e santos.

 AMÉM : É o grande ofertório da missa. É o momento em que oferecemos toda a

nossa vida. É o nosso “assim seja”, nossa aceitação de todo o Mistério Pascal.
Normalmente, é cantado com bastante ênfase, com as mãos estendidas e toca-se
o sino.



Pai Nosso:
É a oração que Jesus nos ensinou.
O mais importante é viver o Pai Nosso no dia a dia.



Oração da Paz:
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Pede pela unidade da Igreja (todos nós) e pela paz.
Muitas vezes, nesse momento, o padre nos convida a abraçar nosso irmão desejando-lhe a
“paz de Jesus”.


Cordeiro de Deus:
É a oração que nos diz que só Cristo pode perdoar nossos pecados.



Comunhão:
É a hora da refeição, onde o próprio Cristo é o nosso alimento. Com atitudes de respeito,
atenção e muito amor, nós recebemos Jesus. Unimo-nos a todas as pessoas que sofrem e se
alegram, pois em Jesus somos todos irmãos.



Ação de Graças:
Por causa de tudo que celebramos, nós agradecemos ao Senhor.



Despedida:
O padre dá a benção e se despede.
Só que a missa não termina aí. Ela deve continuar durante a semana, lembrando-nos do que
celebramos. Afinal, Missa vem de Missão.

Agora responda:
De onde foi tirada a oração do Cordeiro de Deus?
Quem disse a frase: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

De qual momento da Missa você mais gosta?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

VIGÉSIMO TERCEIRO ENCONTRO
VOCAÇÃO
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VOCAÇÃO: UM CHAMADO DE DEUS
O mês de agosto é o mês das Vocações Sacerdotais,
das Vocações Missionárias e das Vocações Religiosas.
Todos nós temos uma vocação.
A vocação é um chamado de Deus. Deus nos chama, pelo Batismo, para a vida e o serviço.
Deus nos faz vários chamados: vocação à existência, vocação humana, vocação cristã e vocação específica
(cristãos leigos e leigas, diáconos, padres, bispos, religiosos e religiosas).
Encontramos na Bíblia muitos chamados: Abraão, Moisés, os profetas...

Deus faz aliança com Abraão
Abraão, homem de fé, foi escolhido para formar o povo de Deus. Veja em Gn 17,1-7.
A princípio ele não entendeu como poderia formar um povo se ele e sua mulher Sara
já eram tão idosos e não podiam ter filhos. Mas, Abraão confiou em Deus, aceitou o
seu chamado e Deus realizou maravilhas em sua vida, dando-lhe um filho: Isaac.
Isaac teve 2 filhos: Esaú e Jacó.
Jacó por sua vez teve 12 filhos e assim, o povo de Deus foi crescendo.
Em todos os chamados podemos observar:
• Deus chama através de fatos e acontecimentos ou através de pessoas.
• Deus toma a iniciativa de chamar.
Vocação é o encontro de duas liberdades:
• Escolhe livremente e permite total liberdade de resposta.
a de Deus que chama e
• Deus chama para uma missão de serviço ao povo.
a do Homem que responde.

A vocação cristã exige que sejamos testemunhas de Cristo.
Foi Jesus quem chamou os primeiros colaboradores.
Abra sua Bíblia em Lc 5,10-11 e responda:
(Simão) Pedro era pescador e Jesus o chamou dizendo: .......................................................................................................
Mas ao convite de Jesus houve uma resposta de Pedro. O que ele fez? ............................................................................
Não basta apenas ter uma vocação, um chamado.
É necessário dar uma resposta.

Quando respondemos ao chamado de Deus estamos colaborando com a construção do Reino
Você acha que, para os discípulos, foi preciso ter coragem para deixar tudo e seguir Jesus? ..................................
E nos dias de hoje, há pessoas que trabalham, estudam e encontram tempo e coragem para responder à
sua vocação? Dê algum exemplo. ....................................................................................................................................................
E

vocês,

crianças?

Como

podem

fazer

um

trabalho

na

vocação

a

que

Deus

os

chamou?

...........................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Cruzadinha
1- Deus nos chama para a vida e o ...........................
2- Existem vários serviços na Igreja e no ...........................
3- Jesus disse a Pedro: "Não tenhas medo!
Doravante serás ........................... de homens.
4- Não basta apenas haver uma vocação.
É necessário dar uma ...........................
5- Todos nós temos uma ...........................
6- Pedro deixou .................... e seguiu a Jesus.

VIGÉSIMO QUARTO ENCONTRO
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ASSUNÇÃO DE MARIA

A ASSUNÇÃO DE MARIA
(Ap 11,19;12,1-6.10) (Lc 1,39-56)

Após a ascensão de Jesus, Maria permaneceu muitos anos com os apóstolos
e outras mulheres, auxiliando a Igreja nascente. Quando sua vida terrena
chegou ao fim, ela "adormeceu" no Senhor e foi elevada ao céu em corpo e
alma. É o que chamamos de Assunção de Maria.
A Assunção de Nossa Senhora foi oficialmente declarada como Verdade de fé, pelo papa Pio XII
em 1950, mas o fato já era aceito pela Igreja desde o início. Esse é um dos 4 dogmas marianos.
Seu corpo não sofreu a corrupção, conseqüência do pecado original, que ela não teve.
A Assunção reconhece o lugar privilegiado da Mãe de Deus, é uma antecipação da ressurreição
dos outros cristãos.
Maria foi uma mulher comum como toda dona de casa e mãe, foi servidora, teve trabalhos,
preocupações e problemas que soube enfrentar e vencer porque era uma mulher de fé, que
meditava a Palavra de Deus e percebia o que Ele queria para sua vida. Ela foi a catequista de
Jesus, foi ela quem o ensinou o Amor, a oração, a estar em sintonia e intimidade com Deus. Nós
católicos gostamos de Maria como nossa Mãe, por que ela foi a primeira a acreditar em Jesus e a
aceitar a vontade de Deus. Maria, para nós é exemplo de serviço a Deus, de doação, de
evangelizar e ser evangelizada. Vejam, ela não é maior que Jesus, mas está sempre ao seu lado,
como uma mãe está ao lado do filho.
Com o seu “Faça-se”, aceitou fazer parte da obra da Salvação, dando-nos o exemplo de que vale
a pena confiar nas palavras do Senhor.

Quebra-Cuca
Responda às perguntas nos espaços logo abaixo. Cada letra num espaço próprio. A cada letra
corresponde um número diferente; números iguais, letras iguais.
A- Nossa Senhora que é a
padroeira do Brasil.

1

2

1

3

4

5

6

7

1

8

1

9

6

10

1

5

4

6

13

1

11

B- Nossa Senhora que é festejada no dia 13 de maio.

C- Nossa Senhora festejada no dia
8 de dezembro.

5

11

12

~

Cruzadinha
Vamos completar a cruzadinha com
alguns títulos de Nossa Senhora:







Aparecida
Piedade
Fátima
Glória
Lourdes

VIGÉSIMO QUINTO
ENCONTRO
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MANDAMENTOS

COMPROMISSOS DA ALIANÇA COM DEUS
(Ex 20,1-17)

Deus nos falou pelos profetas e continua a comunicar-se conosco através de
sua Palavra, pessoas e acontecimentos.
Quando Moisés estava conduzindo o Povo de Deus pelo deserto, havia muita
confusão entre as pessoas porque elas não se respeitavam. Deus, então,
através de Moisés, deu-lhes regras para que pudessem viver em paz.
Essas regras são os Dez Mandamentos, e nós, como Povo de Deus, devemos
obedecê-las hoje também.

DECÁLOGO: Dez Mandamentos, sinais da estrada, rumo ao Reino de Deus.

Decálogo
Dez Mandamentos

Eles podem ser
entendidos assim:

1. Amar a Deus sobre
todas as coisas.

1. Amar a Deus, nosso Pai,
antes de tudo.

2. Não tomar seu Santo
Nome em vão.

2. Respeitar e louvar sempre a
Deus.

3. Guardar Domingos e
Dias Santos.

3. Mostrar que é filho de Deus
participando da Missa.

4. Honrar pai e mãe.

4. Amar e respeitar os pais.

5. Não matar.

5. Respeitar e conservar a vida
do próximo e a sua.

6. Não pecar contra a
castidade.

6. Respeitar o próprio corpo e
o do outro.

7. Não furtar.

7. Não tirar o que é do outro.

8. Não levantar falso
testemunho.

8. Defender sempre a verdade
e a justiça.

9. Não desejar a mulher do
próximo.

9. Não usar as pessoas, mas
amá-las.

10. Não cobiçar as coisas
alheias.

10. Respeitar e conservar os
bens do outro.

Como eu posso
viver os mandamentos

1. _________________________
___________________________
2. _________________________
___________________________
3. _________________________
___________________________
4. _________________________
___________________________
5. _________________________
___________________________
6. _________________________
___________________________
7. _________________________
___________________________
8. _________________________
___________________________
9. _________________________
___________________________
10. ________________________
___________________________

Vamos ver o que Jesus Cristo fala a respeito desses mandamentos em
Mt 22,36-40.
Reflexão
Porque, na leitura acima, Jesus falou apenas
2 mandamentos, se eles são 10?

VIGÉSIMO SEXTO ENCONTRO
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BÍBLIA

SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA
O QUE É A BÍBLIA?
•
•

A palavra "Bíblia" significa "livros" em grego.
A Bíblia é o livro mais lido, impresso e
conhecido em todo o mundo.
• A Bíblia está dividida em 2 partes:
Primeiro (Antigo) Testamento e
Novo (Segundo) Testamento.
• A Bíblia é formada por 73 livros:
46 livros no Primeiro Testamento e
27 livros no Novo Testamento.
• Através dos livros da Bíblia que recebem o nome
de Evangelho, podemos conhecer as palavras,
atos e milagres de Jesus. Evangelho quer dizer
Boa Notícia.
• A Bíblia levou quase 2.000 anos para ser
escrita, e vários homens ajudaram a escrevê-la.
• É importante sabermos que o autor verdadeiro
é Deus, pois foi ele quem moveu e inspirou
esses homens.

O QUE ENCONTRAMOS NA BÍBLIA?
No Primeiro Testamento está escrito sobre a criação do mundo: como
foram criados a Terra, o mar, os animais e os seres humanos. Mostra o amor
de Deus por tudo que Ele criou e, em especial por nós, pessoas humanas.
Há também a história de um casal, Abraão e sua mulher Sara. Abraão é
chamado o patriarca do povo de Deus, pois todos nós, que fazemos parte
dessa imensa família do Povo de Deus, somos descendentes de Abraão e
Sara.
No Primeiro Testamento estão, também, a história de outras pessoas muito importantes, como
Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o povo que estava escravo no Egito.
Há, ainda, a história dos profetas, homens que eram usados por Deus para mostrar às pessoas as
coisas certas e erradas que elas faziam. Dentre esses profetas está Isaías que escreveu o
nascimento de Jesus, muitos anos antes dele nascer.
O Novo Testamento conta a história mais importante de todos os tempos: a Vida de Jesus.
Quatro livros nos falam da vida de Jesus; de seus ensinamentos e milagres.
Falam também de sua morte e de sua ressurreição: são os Evangelhos. Eles
foram escritos por São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João.
No Novo Testamento encontramos, também, a história do início da Igreja, que
está no livro dos "Atos dos Apóstolos". Há também, várias cartas escritas por
São Paulo às comunidades cristãs daquela época, além de cartas de Tiago,
Pedro, João, Judas e do livro do Apocalipse.
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Cruzadinha

No Novo Testamento
encontramos várias
cartas, escritas pelos
apóstolos às comunidades
cristãs. Eram cartas de
aconselhamento,
esperança, caridade e
orações. São elas:
Romanos - Gálatas
Coríntios - Efésios
Filipenses -Colossenses
Tessalonicenses
Hebreus

Embaralhado
Descubra qual a frase que está em:
3- Marcos 10, 31.

1- Lucas 8, 8.

2- Mateus 22, 39.

4- João 6, 33.

Quebra Cuca

Esta brincadeira é muito fácil. Você tenta responder às perguntas feitas e nas que você tem dúvida é só
lembrar: símbolos iguais correspondem a letras iguais.

VIGÉSIMO3SÉTIMO
ENCONTRO
Quem escreveu o segundo livro do Novo Testamento?

1- A palavra Bíblia significa_____em grego

2- Qual o livro que vem antes dos
Provérbios, no Antigo Testamento?

4- O Novo Testamento possui 4 __________________.
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SACRAMENTOS

SACRAMENTOS: SINAIS DE
NOSSO ENCONTRO COM DEUS
Deus nos ama e nos mostra este amor em tudo o que existe.
Os sacramentos são sinais que podemos ver e tocar, através dos quais é dada às pessoas graças
que não podemos enxergar, mas que ajudam na vivência da fé e no seguimento de Jesus.
Jesus é o maior sinal do amor de Deus entre os homens. Ele é o Sacramento do Pai.
A Igreja continua, no mundo, a ser sinal - Sacramento de Jesus - para que as pessoas se
encontrem com Deus, vivam no seu amor e sejam felizes.

Os Sacramentos são sinais visíveis do nosso encontro com
Deus.
Estes sinais mostram a presença de Jesus em nós.
Para que “todos tenham vida plena”, a Igreja oferece 7 sinais:
os 7 sacramentos que acompanham a vida de uma pessoa.

Situação da Vida

Sacramento

O que acontece
quando recebemos o sacramento

Nascemos para fé

Batismo

Começamos a fazer parte da grande família
que é a Igreja.

Crescemos como Cristãos

Confirmação
(Crisma)

Assumimos com mais maturidade
o compromisso na Igreja.

Erramos e nos arrependemos

Confissão

Recebemos o perdão de Deus na comunidade.

Precisamos de alimentos para fé e a
vida em comunidade

Eucaristia
(Comunhão)

Recebemos o corpo e sangue de Cristo
unidos a todos os irmãos.

Alguém sente vocação de serviço total
a Deus e ao irmão

Ordem

O cristão se torna sacerdote
a serviço da comunidade.

Homem e mulher se amam e querem se
casar.

Matrimônio

Os dois se comprometem a viver seu amor
como cristãos de verdade.

Somos atingidos pela doença

Unção dos
Enfermos

A graça de Deus e o carinho da Igreja
ajudam o doente que sofre,

VAMOS REFLETIR?
1- Qual sacramento você já recebeu?
................................................................................
2- Que sacramentos você está se preparando para receber?

Sacramentos

..................................................................................................................................

Sinais visíveis do nosso encontro com Deus

3- Que coisas e pessoas mais falam de Deus para você?

Sacramentos de

_______

 Jesus te ama!
E eu também!! 

M

R

C

E

B

39

E

____

dos

_________

Sacramentos de

U

Sacramentos de

O

..........................................................................................................................
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Segundo o que você aprendeu, veja as figuras abaixo e ligue-as conforme o seu respectivo nome.
O Batismo é o nascimento. Como a criança que nasce
depende dos pais para viver, também nós dependemos da
vida que Deus nos oferece.
A Eucaristia é o alimento. Ninguém vive sem se alimentar.
Para viver, dependemos não só da comida, mas também do
pão da fraternidade, do carinho, da justiça.
A Crisma é a força de Deus. Nós só conseguimos viver
porque Deus nos dá essa força. Essa força de Deus é o
Espírito Santo agindo em nós.
A Penitência é a volta. Quase todo dia a gente cai e se
levanta. Pequenas quedas e grandes tombos. Ninguém quer
ficar no chão.
A Unção dos Enfermos é a cura. A doença nos mostra que
somos limitados. A doença é também sinal de nossa falta de
fraternidade, de nosso pecado.
A Ordem é a dedicação. Todo dia precisamos de ajuda de
outras pessoas para viver com a gente, orientar, mostrar o
caminho.
O Matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver sem a
presença e a amizade de outras pessoas.

VIGÉSIMO OITAVO ENCONTRO
40

 Jesus te ama!
E eu também!! 

Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

RECONCILIAÇÃO

O BEM E O MAL ESTÃO AÍ: PODE ESCOLHER!
Sabemos que o bem e o mal estão muito
próximos um do outro. Por isso, é preciso
que a nossa vida e os nossos pensamentos
sejam cultivados para escolher o bem,
dizendo sim à vida e ao amor que Deus
plantou em nossos corações.

Crescemos fazendo escolhas e
cada uma delas depende do
quanto aprendemos a usar
nossa capacidade de sermos
livres para escolher.

Como temos certeza de que o
bem vai agir em nós?
Quem ama a Deus e a sua palavra, quem segue os mandamentos que expressam
a vontade de Deus e seu plano de fraternidade, sabe que a força de Deus vai agir
nele. Vai guiá-lo a favor do bem, da vida e vai ajudá-lo a vencer a maldade que é
o pecado, o desamor, a recusa à vida.
Vamos abrir nossa Bíblia em Mt 13,24-30:
O que é para você o Trigo? E o Joio? Que Bem e Mal existem no mundo?

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

Vencer o mal com o bem é um desafio para todos nós.
Vamos ler Rm12,9-21 e descobrir o que São Paulo nos diz sobre isso.

Agora pense: você também pode ter o joio e o trigo plantados em você! Marque (T) para
o que você reconhece como trigo e (J) para o que você identifica como joio em sua vida:

(
(
(
(

)
)
)
)

a sua freqüência na catequese
as boas amizades
os maus exemplos
a leitura da Palavra de Deus

(
(
(
(

)
)
)
)

os programas violentos da TV
a preguiça de fazer suas obrigações
a vontade de ajudar os outros
pouca cooperação em trabalhos de grupo

O Pai nosso tem uma parte em que pedimos ajuda de Deus contra o mal. Escreva-a aqui:

_______________________________________________________
_____________________________________________________
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RECONCILIAÇÃO

DEUS NOS PERDOA SEMPRE!
Vamos abrir nossa Bíblia em Lc 15,11-24.

Jesus contou uma história de um filho que saiu de casa.
Pensemos todos juntos: porque será que Jesus contou essa parábola a seus amigos?
Sabemos que, quando nos afastamos de Deus, ficamos sozinhos, tristes, envergonhados
e ainda fazemos sofrer nossa família, nossos irmãos e nossos amigos.
Jesus veio revelar o grande amor que o Pai tem por nós. Jesus nos deu a certeza de que
Deus é o Pai que nos ama e nos perdoa sempre, mesmo quando nos afastamos dEle.
O pecado é o rompimento de nossa amizade com Deus. Mas, Deus está sempre a nossa
espera, para nos receber de braços abertos, com muito carinho, quando voltamos
arrependidos e desejosos de corrigir o nosso erro, como vimos na história.

Veja o que Jesus disse aos fariseus e a alguns pecadores:

“Quem diz que ama a Deus, ame também seu irmão.”
“Quem quiser ser perdoado, perdoe.”
“Não julgue e não será julgado.”
“Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.”
“Vá em paz e não peque mais.”
Com isso, percebemos que Jesus não faz nenhuma distinção de pessoas.
Ele valoriza e acolhe a todos.

Jesus orienta como proceder diante do pecado com o perdão. Vamos ler: Lc 19,1-10:
A conversão é resultado de uma escolha pessoal.
O que Zaqueu fez para corrigir seus erros?
.........................................................................................................................................................................................................................
O que você faz para corrigir seus erros?
.........................................................................................................................................................................................................................
Como é sério isso! O que precisamos fazer para garantir o amor e a fraternidade?
Jesus, em suas pregações, falou muito sobre os valores do Reino de Deus e
destacou dois: o amor e a fraternidade. Por isso, no Reino de Deus, todos devem
viver e se esforçar para manter a fraternidade, pois quando ela é rompida
aparecem as injustiças, a violência, o desamor entre os filhos de Deus.
Procure na Bíblia, Mt 5,23-26, e descubra o que é preciso fazer antes de comungar
o Pão
Eucaristia.
Que tal ler
Joda
20,
21-23

e recordar o que fez Jesus?

Jesus transmitiu aos apóstolos o poder e a missão de
continuar perdoando e devolvendo a paz e a
reconciliação às pessoas e à comunidade. Os padres,
sucessores dos apóstolos, têm a missão e o poder de
perdoar os pecados. E, quando confessamos,
podemos ficar em paz, com a certeza de que Deus
nos deu o seu perdão.

TRIGÉSIMO ENCONTRO
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RECONCILIAÇÃO

QUEREMOS PERDOAR E SER PERDOADOS!
A Igreja celebra o perdão no Sacramento da Reconciliação (da Penitência ou da Confissão).
O perdão é a cura de um mal que impede a pessoa de ser feliz. Pelo Sacramento da Reconciliação
voltamos a participar da comunidade, da família de Deus, da Igreja.
Há 2 tipos de confissão:
- confissão individual: o pecador fica a sós com o padre e confessa seus pecados
- confissão comunitária: várias pessoas juntas fazem um exame de consciência conduzido pelo
padre, na igreja. Se o pecador sentir necessidade, faz em seguida a confissão individual.

Precisamos nos preparar para receber o Sacramento da Reconciliação,
refletindo e rezando:
−

1º momento: EXAME DE CONSCIÊNCIA
Que filho estou sendo para Deus?

Diante de Deus: Como eu demonstro meu amor por Deus? Eu converso com Ele? Onde?
Quando?

Diante de mim mesmo: Tenho as seguintes qualidades ou dons: ..........................................................................
De que maneira eu uso cada uma dessas qualidades?
−
Para crescer como filho de Deus?
−
Para ajudar meus irmãos e minha comunidade?
o Que tenho feito de bom e de ruim nesse sentido?
o O que deixei de fazer de bom?

Diante dos irmãos: Que necessidades eu tenho percebido: de meus irmãos? Da comunidade?
O que tenho recebido? Como recebo?

−

2º momento: ARREPENDIMENTO

−

3º momento: PROPÓSITO

−

4º momento: CONFISSÃO

−

5º momento: SATISFAÇÃO

É o pedido de perdão a Deus, pensando no mal que causou a si próprio e
aos outros.
Este é o momento de rezar pedindo perdão.
É a promessa, diante de Deus, de que vai melhorar a sua vida, ficando
longe do pecado, com a ajuda de Deus.
É o encontro com o padre, em que lhe conta as falhas que cometeu, confessando os seus
pecados, respondendo as perguntas, rezando o ato de contrição e recebendo, do padre, a
absolvição ou perdão, e a penitencia que poderá ser oração ou boa ação.
Neste momento, rezamos as orações recomendadas pelo padre, agradecendo o perdão e pedindo
a Deus para permanecer na sua amizade.

Para pensar
1. O pecado é uma força negativa que há dentro
de nós e ao nosso redor e ...

(

) por pensamentos e palavras, atos e omissões.
Todos nós somos pecadores.

2. Somos pecadores porque pecamos contra Deus,
contra os outros, atrapalhando nossa vida no
amor, de algum desses modos:

(

) que nos leva a romper nossa ligação de
amizade com Deus e com os outros. O pecado
nos prejudica e prejudica os outros.

3. Jesus Cristo, nosso amigo, senhor e Deus,
nasceu como homem, viveu entre nós, sofreu,
morreu e ressuscitou para...

(

) nos libertar do pecado, dessa força enorme que
nos empurra para o desamor e nos quer contra
Deus e contra o que Ele nos ensinou.

TRIGÉSIMO PRIMEIRO ENCONTRO
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A IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA

MARIA, CHEIA DE GRAÇA
(Lc 1,28)

No dia 08 de dezembro celebramos uma das festas mais belas e populares da
Virgem Maria: a Imaculada Conceição. Ou seja, Maria além de não cometer
nenhum pecado, foi concebida sem a mancha do pecado original.
E isso foi por causa da missão que Deus lhe destinou: ser a Mãe do Redentor. Tudo isso está
contido na verdade de fé da “Imaculada Conceição”.
O fundamento bíblico desse dogma se encontra nas palavras que o anjo dirigiu à jovem de
Nazaré: “Alegra-te, cheia de Graça, o Senhor está contigo” (Lc 1,28).
“Cheia de Graça” é o nome mais bonito de Maria, nome que lhe deu o próprio Deus, para indicar
que ela é desde sempre e para sempre a amada, a eleita, a pré-escolhida para acolher o dom
mais precioso: Jesus, “O amor encarnado de Deus”.
Podemos nos perguntar: por que, entre todas as mulheres, Deus escolheu Maria de Nazaré?
A resposta está escondida no mistério insondável da divina vontade. No entanto há uma razão
que o Evangelho põe em evidência: a sua humildade.
A própria Virgem no "Magnificat", o seu cântico de louvor, diz: “A minha alma engrandece
o Senhor porque olhou a humildade de sua Serva” (Lc 1,46.48).
Sim, Deus foi atraído pela humildade de Maria, que encontrou graça aos seus olhos. Tornou-se
assim a Mãe de Deus, imagem e modelo da Igreja, eleita entre os povos para receber a bênção
do Senhor e difundi-la sobre toda a família humana.
Esta é também a nossa vocação e a nossa missão, a vocação e a missão da Igreja: acolher
Cristo na nossa vida e doá-lo ao mundo, “para que o mundo se salve por meio dEle” (Jo 3,17).

Enquanto vamos ao encontro do Deus que vem, olhemos para Maria que
"brilha como sinal de segura esperança e de consolação
para o povo de Deus a caminho” (Bento XVI)
Vamos Refletir
1- Uma das virtudes de Maria
2- “Sem mancha”
3- Deus escolheu Maria para ser a _ _ _

__

________

4- Resposta de Maria ao chamado de Deus
5- O anjo Gabriel disse que Maria é “Cheia de _ _ _ _ _”

1-

M

2-

A
R

3-

I

4-

A
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ADVENTO E NATAL

ADVENTO
MEDITANDO A CHEGADA DE CRISTO, DEVEMOS BUSCAR O ARREPENDIMENTO
DOS NOSSOS PECADOS E PREPARAR O NOSSO CORAÇÃO
O primeiro tempo do Ano Litúrgico se chama ADVENTO, que quer dizer: a vinda, a chegada do
Prometido por Deus, a chegada de Jesus Salvador. É um tempo de preparação e alegria, de
expectativa, onde os fiéis, esperando o Nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e
promovem a fraternidade e a Paz. No calendário religioso este tempo corresponde às 4 semanas
que antecedem o Natal.
Para nos ajudar nesta preparação usa-se a Coroa do Advento, composta por 4
velas. A cada domingo acende-se uma delas. As velas representam as várias
etapas da salvação. Começa-se no 1º Domingo, acendendo apenas uma vela e
à medida que vão passando os domingos, vamos acendendo as velas, até
chegar o 4º Domingo, quando todas devem estar acesas. As velas acesas
simbolizam nossa fé, nossa alegria pelo Deus que vem a nós. Deus, a grande
Luz, está para chegar, então, nós O esperamos com luzes, porque O amamos e
também queremos ser, como Ele, Luz.

NATAL
(Lc 2, 1-20)

Deus se fez homem para que, sendo igual, fosse reconhecido pelo seu
semelhante. Jesus esteve no meio de nós, caminhou, falou, chorou, riu,
realizou muitos milagres e curas, suas mãos santas devolveram a muitos a
dignidade, seu olhar envolvente a muitos converteu. Jesus se fez carne e
sangue para nos alimentar, nasceu humilde para nos ensinar a viver na
humildade, se fez pobre para nos mostrar que não podemos nos apegar às
riquezas deste mundo.

Símbolos Natalinos
A Árvore de Natal
A árvore de Natal representa a vida que está
nascendo. Os enfeites que colocamos nela mostram
nossa alegria pelo nascimento de Jesus Cristo. O
verde de suas folhas é nossa esperança.

Presentes de Natal
O presente que damos no Natal, lembra o gesto de
Deus que nos presenteou com seu filho Jesus para
nos salvar.
O presente também fala da nossa alegria pelo
nascimento do Salvador.
Os Sinos
O som forte do sino avisa que nasceu o
Salvador. Além disso é uma expressão de
nossa alegria que deve contagiar o
mundo e o coração de todos os povos.

O Presépio
O presépio representa o lugar em que
Jesus nasceu. Local simples, humilde e
marcado pelo amor de Deus pelos
homens e mulheres do mundo inteiro.
A Estrela de Natal
Assim como para os pastores, a estrela representa a
luz de Cristo que guia nossa vida. Nós também
devemos ser uma estrela que guia os irmãos.

As Velas de Natal
As velas simbolizam a presença de Cristo como luz
do mundo. A luz de Jesus nos faz ver o mundo de
justiça, de paz e de amor que todos nós devemos
ajudar a construir.

A Ceia de Natal
A ceia nos coloca ao redor de uma mesma mesa para, juntos, relembrarmos Jesus Cristo. Ele
Também se reuniu com seus amigos na Última Ceia. A ceia nos coloca diante do verdadeiro
alimento que é Jesus.

DIANTE DO PRESÉPIO
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Em adoração ao “Verbo que se fez carne”, vamos aprendendo:
com Maria a dizer o nosso sim, deixando Deus realizar em nós seu projeto de
amor;
com José, o silêncio fiel e cuidadoso;
com os pastores, a descobrir o mistério da presença de Jesus na fragilidade
das crianças, dos pobres, dos excluídos, dos doentes e dos sofredores;
com os magos, a cultivar a esperança e a prosseguir fiéis no caminho do
Evangelho;
com os anjos, a anunciar a alegria e a paz;
com a estrela a iluminar o caminho que conduz outros ao encontro com o
Salvador
e com a vaca e o burrinho a manter o calor humano em nossos
relacionamentos!
E assim, como que numa grande roda de fraternidade em torno do
presépio, todos nos sentiremos envolvidos pela ternura, pela bondade
e pela misericórdia de Deus reveladas na pequenez daquele Menino, Deus Conosco, Emanuel!
Certamente, nosso Natal terá sentido e será uma grande festa. Poderemos, então, dar uns aos outros o
melhor presente que não se compra e não se vende: nossa amizade, nosso afeto e nosso amor fraterno junto
com os votos de FELIZ NATAL!

ANEXO 1
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PRESÉPIO PARA MONTAR

ANEXO 2
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RECADINHOS

Sinta-se
especial.
Deus ama
você.

Converse com
Deus. Ele é
seu melhor
amigo.
É bom ser
importante,
mas é mais
importante
ser bom.

“Amai-vos uns
aos outros como
Eu vos amei.”
Jesus Cristo

O Senhor é
meu pastor,
nada me
faltará.
Seu sorriso
pode ser a
semente de um
mundo mais
feliz!

Lembre-se
sempre de
Deus, pois Ele
nunca te
esquece...

Sl 23,1

Confia no
Senhor com
todo o teu
coração.
A amizade é
uma benção
de Deus.

Pr 3,5

ANEXO 3
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ORAÇÕES

Pai Nosso (Oração do Senhor)

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 dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
Mas livrai-nos do mal. Amém.

Ave, Maria

Oração ao Anjo da Guarda

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

Ave, Maria, cheia de graça, 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.

Salve Rainha

Creio

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 à mansão dos mortos.
Ressuscitou ao terceiro dia.
Subiu aos céus,
Está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso
Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
Na Santa Igreja Católica,
Na comunhão dos santos,
Na remissão dos pecados,
Na ressurreição da carne,
Na vida eterna.
Amém

Oração antes de ler a Bíblia
Meu Senhor e meu Pai!
Envia o teu Santo Espírito para que eu
compreenda e acolha a tua Santa Palavra!
Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e
te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e
te faça louvar por todas as criaturas.
Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra os
pecadores se convertam, os justos perseverem
na graça e todos consigamos a vida eterna.
Amém.

Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida,
doçura, 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 nós
volvei e, depois deste desterro, mostrai-nos
Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó
clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem
Maria! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de
Cristo. Amém.

Oração ao Espírito Santo

Vinde, Espírito Santo!
Enchei os corações 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.
Deus, que instruístes os corações dos vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Ato de Contrição

Meu Deus, eu me arrependo de todo coração
de vos ter ofendido, porque sois tão bom e
amável. Prometo, com a vossa graça,
esforçar-me para não mais pecar. Meu
Jesus, misericórdia. Amém.

ANEXO 4
49

 Jesus te ama!
E eu também!! 

Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

ANOTAÇÕES

RESPOSTAS

12- J E J
3P
45- D
6- P A
7- R A
8- C I N Z
pág 11

Q
U
A
R
E
S
M
A

U

M
R
O
S
C
O
S

A R E

MISSÕES

6

CONSTRUÇÕES

4

FORMAÇÃO DE
LIDERANÇA

3

CULTO

1

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

pág 20

Pág 18

A

Paróquias de Pouso Alegre

Pág 14

T
X
E
O
S

1. Catedral
a vida de Jesus - a Luz do mundo
I L A chama
H A representando:
2.
Nossa
Senhora de Fátima
O
Uma cruz vermelha 3.
representando:
a Trindadede Maria
Imaculado Coração
R T O
4. São
José Operário
Cinco grãos de incenso
representando:
as 5 chagas de Jesus Cristo
A

pág 20

2

N T

VOCAÇÕES
8 51
2 10 3 8 2 11 4 7 5 5
E D VEÍCULOS
I G Z E I S M T O O
7

As letras

α

e

Ω

5. São João
6. São Cristóvão
representando:
o princípio e o fim de todas as coisas
7. São Geraldo Magela e São José

Os números 2 0 _ _ representando:

V I Ç O
O
C A D O R
A
Ç
V O C A Ç Ã O
50
T U D O

S
M U
P
R E S P O
pág 33

o ano litúrgico - Jesus hoje e sempre

6 1 7 85
D
EO
A
T

E
N
E
S

R
D
S
T

121 6 8 9
P
A
R
D
E

 Jesus te ama!
E eu também!! 

7 6 2 4 135 149
T
I
L
H
A
M
O
R

6
A

Pastoral Bíblico Catequética - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Pág 43

3-

M

Ã

E

1-

H

U

M

I

L

D

A

D

E

2-

I

M

A

C

U

L

A

D

A

D

O

R

E

D

E

N

T

O

5-

51

4-

S

I

M

G

R

A

Ç

R

A

 Jesus te ama!
E eu também!! 

