Sejam Bem Vindos”
É Bom nos Encontrarmos!
(Hoje nos conhecemos)
Nós podemos ser amigos!
Você já imaginou como seria triste este mundo se a gente não tivesse com
quem falar, com quem brincar?
Neste nosso grupo, toda semana a gente pode se encontrar e vamos passar
alguns momentos alegres para falarmos de coisas muito bonitas e saber um
pouquinho mais da vida de nosso querido grande Amigo Jesus.
Os amigos se querem bem, se ajudam e não falam mal um do outro. Além dos
amigos deste grupo, temos outros amigos, não temos?
Agradeça a Deus pelos amigos que você tem...
Agora, no centro do círculo, você vai anotar os nomes de seus colegas, do seu
grupo de catecismo. No círculo maior, o nome de sua catequista.
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Quem sou Eu?
Tema 1 - Quem
Meu Nome: _________________________________________________
Meu Endereço: _______________________________________________
__________________________________________________________
O dia em que nasci: _____/_____/_____
Cidade:_____________________________________________________
Meus Pais:
_____________________________e____________________________
O dia em que recebi o batismo: _____/_____/____
Meus Padrinhos:
________________________________e_________________________
Meus Irmãos:
__________________________________________________________
O que mais gosto de fazer:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Catequistas da Turma:
__________________________________________________________
Horário dos Encontros de Catequese:
__________________________________________________________
Horário das missas na comunidade, onde devo participar da Ceia do Senhor,
com meus irmãos em Cristo.
QuintaFeira______________Sábado:_____________Domingo:_______________

Celebremos em família
Pesquise como foi escolhido o seu nome, por quê? Qual o significado que tem o
seu nome:
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Oração: Senhor Tu me Chamas pelo meu nome, pois me conheces mesmo
antes do meu nascimento. Faça senhor, conforme a tua vontade. Amém !

O presente de Deus para nós
A criação
( Gn. 1,1-25 )

1. A criação do mundo
“No princípio criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 1.1).
No início Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma,
vazia, escura e coberta de água. O Espírito de Deus flutuava
sobre a água. E Deus disse: "Haja luz", e ela apareceu. Deus viu
que a luz era boa. Ele separou a luz da escuridão, e chamou a luz
de "dia" e a escuridão de "noite". A tarde e a manhã foram o
primeiro dia. E Deus disse : "Que haja um grande espaço entre
as águas debaixo do céu e as de cima". E Ele chamou o espaço
de "céu". A tarde e a manhã foram o segundo dia. Deus disse:
"Que as águas debaixo do céu se ajuntem em um lugar, e que
haja um espaço seco". Ele chamou o lugar
seco de "terra";
e chamou de "mares" o ajuntamento de
águas. Deus viu
que isso era bom. E Deus disse: "Que a
terra
produza
ervas, plantas e árvores frutíferas"; e
isso aconteceu, e
Deus viu que tudo era bom. A tarde e a
manhã foram o
terceiro dia. Deus disse: "Que haja luzes
no
céu
para
determinarem as estações, os dias e os
meses".
Deus
criou duas grandes luzes; o Sol para
governar o dia, e
a Lua para governar a noite. Ele criou
também
as
estrelas, e as espalhou pelo céu para que iluminassem a Terra. Deus viu que isso
era bom. A noite e a manhã foram o quarto dia. Deus disse: "Que as águas
fiquem cheias de criaturas vivas, e que as aves voem pelo céu". Deus criou
grandes animais marinhos e tudo o que se move nas águas. Criou peixes e aves,
e viu que tudo era bom, e os abençoou dizendo: "Sejam frutíferos e se
reproduzam". E a tarde e a manhã foram o quinto dia. Deus disse: "Que a terra
se encha de criaturas vivas". Então ele criou os animais da terra, o gado e tudo
que rasteja, para se reproduzirem; e Deus viu que isso era bom.
Por um simples ato de sua vontade, Deus fez o mundo – a partir do nada,
pois, no princípio, só Ele – Eterno – existia.
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No sétimo dia, Deus descansou de seu
trabalho. Pois a terra estava pronta.
Deus abençoou este dia. E daí em
diante, todos os homens deveriam
descansar de seu trabalho no sétimo
dia. Os judeus consideram o sábado
como dia sagrado, neste dia eles não trabalham, nem estudam, somente louvam
a Deus. Nós, cristãos, temos o domingo como dia consagrado a Deus, pois foi no
domingo que Cristo ressuscitou trazendo para nós a nova criação. Não existe
nada no mundo que Deus não tenha feito. E no mundo inteiro não existe uma
criança da qual Deus não cuide.

oração :Senhor, meu bondoso Deus, tu que criaste o mundo, pensando em dar
uma boa vida para nós, ajuda-nos a não destruirmos o nosso mundo. Muito
obrigado por este presente que coloca a cada dia em nossas mãos. Amém.

Sugestão de atividades
Você leu na história acima que o 7º dia foi o dia de descanso... A atividade que
você irá fazer é a seguinte: pegue um papel, lápis de cor, e desenhe o que você
acha que pode ser feito em um domingo.

Faça um painel (seja com desenhos, pintura ou colagem) a respeito da criação
do mundo, ou seja, colocando tudo o que foi criado por Deus;
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A HISTÓRIA DE JOSÉ

José nasceu na cidade de Padã-Arã (atual Síria). O nome do seu pai era Jacó e
de sua mãe era Raquel. Ele foi um garoto, que em meio às situações difíceis da
sua vida nunca se deixou desfalecer. Sempre viu o lado bom da coisa, sempre
crendo que Deus iria ajudá-lo.
Quando ele era bem pequenino, teve que mudar de cidade. Saiu de Padã-Arã e
foi para Canaã (atual Israel).
Aos 17 anos ele ajudava a sua família da tomar conta de um grande rebanho de
ovelhas e cabras. Ele tinha onze irmãos e todos também ajudavam a cuidar dos
animais.
O papai Jacó amava mais a José do que os outros filhos, por isso ele fez para
o filho uma linda capa colorida e deu de presente para o filho. Os irmãos
ficaram com inveja e acabaram ficando com muito ódio de José.
Um dia, José teve um sonho. Ele contou a seus irmãos.
Ele sonhou que estava amarrando maços de trigo no campo. De repente, o maço
de trigo dele se levantou e os outros maços que eram os dos irmãos se
inclinaram.
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- Você acha que vai ser nosso rei? Disseram os irmãos e ficaram com mais raiva
de José.
Num outro dia, José teve outro sonho. Desta vez era o sol, a lua e onze
estrelas estavam se inclinando para era.
O papai Jacó chamou a atenção de José:
- Você acha que seus irmãos e eu vamos nos inclinar diante de ti? Daí os
irmãos ficaram com mais ódio de José.
Um dia, os irmãos de José tinham ido levar o gado do papai Jacó até as
pastagens de Siquém. O papai Jacó pediu para José ir ver se estava tudo bem
com os irmãos e com os rebanhos. José foi com a sua capa nova procurar os
irmãos.
O irmão vira José se aproximando. Antes que ele chegasse mais perto, os
irmãos planejaram matá-lo. Eles tinham muito ódio do irmão, por isso eles
queriam matá-lo e dizer para o pai que um animal selvagem o comeu.
Mas Ruben, o irmão mais velho, ficou com dó de José, e tentou salvá-lo. Então
ele disse para os irmãos não matarem o irmão, mas jogá-lo em um poço.
Quando José chegou, eles o agarraram e jogaram-no em um poço. Judá, um
dos irmãos de José, sugeriu que ele não fosse morto, mas fosse vendido como
escravo.
Quando passou uma caravana de camelos que ia para o Egito, os irmãos pegaram
José e o venderam como escravo. Mataram uma cabra, mancharam sua capa de
sangue e levaram para o pai e disseram: - Achamos isto.
Jacó disse: - É a capa do meu José.
Jacó ficou triste e chorou por muito tempo.
Enquanto isso, os negociantes do deserto venderam José no Egito para um
homem chamado Potifar.
Você já imaginou ser um escravo, nunca ganhar um dinheirinho para comprar
suas coisinhas e ter que trabalhar sempre? Todos os dias? Assim foi José.
Mas ele não desfaleceu, não ficou revoltado e trabalhou por vários anos na
casa de Potifar. Ele fazia as coisas tão bem feitinhas que o seu patrão o
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colocou como responsável pela casa e por todos outros escravos. Mas um dia, a
esposa de Potifar se apaixonou por ele e tentou fazer de tudo para conquistálo. Mas José, não quis saber da esposa do seu patrão. Ela ficou com raiva dele e
o denunciou injustamente para o patrão. Potifar ficou com raiva e mandou José
para prisão.
Na prisão, José também não desfaleceu. Ele foi o melhor preso da prisão,
mesmo sabendo que foi preso injustamente. Ele ajudava as pessoas na prisão e
ajudou o copeiro do rei interpretando um sonho que ele teve.
O copeiro foi liberto e voltou a servir na mesa de faraó. Um dia faraó teve um
sonho muito estranho. O copeiro lembrou que José sabia interpretar sonhos e
falou para faraó a respeito de José. Faraó ordenou que chamassem José da
prisão. José fez a interpretou o sonho de faraó e ele gostou tanto da
interpretação, que o colocou como governador do Egito. Passaram-se muitos
anos. Até que um dia não havia comida em nenhum lugar para se comer. Quando
Jacó soube que no Egito havia cereais no Egito, ele disse para os filhos
comprarem alimentos.
Dez irmãos de José vão ao Egito comprar alimento.
José que era governador do Egito e vendia cereais para todo o mundo. Quando
seus irmãos chegaram se inclinaram diante deles. José reconheceu os irmãos e
lembrou-se do sonho. José fez de conta que não os conhecia dizendo que eles
eram espiões.
Eles clamaram dizendo que eram homens de bem que, não eram espiões e
voltaram assustados para Canaã com o alimento.
O tempo passou o alimento acabou e os irmãos de José tiveram que voltar
novamente para o Egito, juntamente com Benjamin, o irmão mais novo de José,
pois essa era a condição para provar que eles não eram espiões.
Os irmãos de José compram alimento, mas José manda por um copo de prata no
meio dos sacos com os alimentos. De manhã, José manda um empregado atrás
de seus irmãos. O copo foi encontrado na sacola de Benjamim. Os irmãos
disseram chorando: - Seremos seus escravos, mas deixe Benjamin ir embora!
José percebeu que seus irmãos haviam mudado e não eram mais cruéis como
foram com ele.
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José não consegue mais disfarçar e se revela aos irmãos dizendo: EU SOU
JOSÉ. Os irmãos ficam de boca aberta, com muito medo. José lhes diz para
não terem medo, pois ele havia os perdoado de toda a maldade. Eles todos se
abraçam.
José mandou buscar a seu pai e deu a ele e a seus irmãos a melhor terra do
Egito para morarem.
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Moisés, o libertador.
( Ex. 3,1-10 )
A história de Moisés começa quando ele é achado pela filha do Faraó, num
cestinho à margem do Rio Nilo. Moisés foi posto
neste cesto por sua mãe, pois ela queria
esconder seu filho do exército egípcio que por
ordem do Faraó tinha que matar todos os judeus
recém nascidos. Moisés cresceu na corte e,
muito inteligente, aprendeu todas as ciências.
Sua irmã, no entanto, viu que foi a filha do Faraó
que tinha criado Moisés e pode acompanhar
junto com a mãe de Moisés o seu crescimento. Moisés foi, então avisado que
era judeu. Certo dia Moisés foge para o deserto depois de ver um egípcio
espancar um judeu até a morte. No deserto Moisés casa-se e certo dia ouve a
voz de Deus. Deus diz a Moisés para salvar o povo judeu do Egito e levá-lo de
volta a Canaã, porém o Faraó não deixou os hebreus, que eram bons
trabalhadores partirem e as dez pragas foram rogadas por Deus. São elas:
1- Sangue (Dam) : A água do Nilo, das lagoas e riachos se transformara em
sangue e deixaram de ser potáveis. Esta praga aconteceu porque os egípcios
obrigavam seus escravos a carregar água para eles.
2- Rãs (Tzfardeah): As Rãs infestaram o país e as habitações. Esta praga foi
o castigo por terem os egípcios obrigado os judeus a pescar para eles.
3- Piolhos (Kinim): Os piolhos se multiplicavam atormentando os homens e os
gados. Esta praga ocorreu porque os judeus eram proibidos de tomar banho.
4- Animais selvagens (Arov): Invasão dos animais selvagens no Egito. Este foi
o castigo por terem os egípcios mandado os judeus caçar animais, expondoos ao perigo de serem comidos por eles.
5- Peste dos animais (Déver): Uma peste matou todo o gado. Esta praga foi o
castigo por terem os egípcios mandado os judeus a
lugares remotos para apascentar as ovelhas e com
fim de separá-los de suas famílias.
6- Sarna (Shchin): Deus trouxe a sarna ao Egito
porque os judeus eram obrigados a construir casas
de banho.
7- Chuva de granizo (Barad): Uma violenta chuva devastou os campos e as
plantações e destruiu as colheitas. Essa praga serviu de castigo para os
egípcios por terem obrigado aos judeus a lavrar a terra.

13

8- Gafanhotos (Harbeh): Uma nuvem de gafanhoto inunda o país, pois os
judeus eram obrigados a plantar árvores para que os egípcios gozassem de
seus frutos.
9- Trevas (Roshech): Trevas profundas envolveram o Egito por três dias.
Este foi o castigo por terem os egípcios posto alguns judeus em calabouços.
10- Morte dos primogênitos( Behorot): Morrem todos os primogênitos do
Egito. Esta última praga se alastrou pelo Egito por terem os judeus sido
obrigados a jogar os seus filhos recém nascidos no Nilo. A porta da casa dos
judeus eram marcadas com um X de sangue de carneiro para que ali a morte
não entrasse.
Somente na décima praga, quando o Faraó viu seu primogênito ser morto, foi
que prometeu libertar os hebreus e deixou Moisés tirar o povo judeu do Egito.
Porém, ele vendo que ficaria sem os seus escravos, que eram milhares, resolveu
mandar o seu exercito atrás dos israelitas para trazê-los de volta para o Egito.
Moisés é avisado do que estava acontecendo e chegando às margens do mar
vermelho, ficou muito preocupado, pois as pessoas lamentavam contra Moisés
que havia prometido a libertação, mas que agora os soldados do faraó estavam
chegando para levá-los de volta.:. Ele não podia recuar porque não tinha armas
para enfrentar seu adversário. Nem prosseguir porque à sua frente estava o
Mar Vermelho, barrando o caminho. Moisés disse ao seu povo: "Não temais, o
Senhor combaterá por vós!". Por ordem de Deus, Moisés estendeu a mão sobre
o mar; imediatamente as águas se dividiram, erguendo-se como muralha à
direita e à esquerda, e os israelitas atravessaram sem molharem os pés. Os
egípcios avançaram por sua vez até ao meio do mar. Mas o Senhor disse a
Moisés: "Estende a mão sobre o mar". Moisés obedeceu e imediatamente as
águas se juntaram e cobriram todo o exército do faraó, com os carros e
cavaleiros. Ninguém escapou.
Os filhos de Israel entoaram então um cântico de louvor e ação de graças ao
Senhor, dizendo: "Cantemos ao Senhor porque fez brilhar a sua glória:
precipitou
no
mar
os
cavalos
e
os
cavaleiros".
Em seguida, os israelitas conduzidos por Moisés dirigiram-se para o deserto.

Minha Oração
______________________________
______________________________
______________________________
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ATIVIDADES: Em grupo, respondam a estas questões
1. O que aconteceu com os descendentes de Jacó no Egito? O que fez o
faraó para impedi-los de crescerem? Por fim, que ordem se deu? Como
Moisés foi exposto no Nilo, salvo e adotado pela filha do faraó?
2. O faraó deixou os israelitas saírem? Como Deus os protegeu pelo
caminho? E na passagem do Mar Vermelho? O que aconteceu aos
egípcios? Para onde se dirigiram os israelitas?
3. No dias de hoje há pessoas que lutam para libertar o povo do sofrimento
? quem são estas pessoas ? E quem, ou o quê, está levando as pessoas a
sofrerem ?

Celebremos em família
01 – Deus libertou o seu povo das mãos do faraó do Egito. Desde o início Ele já
se manifestava a favor dos mais fracos. Hoje existe muitas pessoas que luta
pela causa dos mais fracos. Em nossa família nos preocupamos com a situação
das pessoas mais frágeis ? Conhecemos alguma situação de fragilidade ?O que
podemos fazer ?
02 - Leiam Deuteronômio 18,9-15. Deus sempre se mostrou misericordioso para
com seu povo, mas nós sempre esquecemos do amor de Deus por nós e nos
distanciamos Dele. Nossa família tem outros deuses ? quais são ? o que eles
podem fazer por nós ?

A aliança de Deus com Moisés.
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( Ex. 20,1-17 )

No terceiro mês depois da saída do Egito, os israelitas chegaram ao pé do
Sinai. Armaram as tendas em frente do monte e Moisés subiu até junto de
Deus. O Senhor disse-lhe: "Manda que lavem as vestes e estejam prontos para
o terceiro dia. Nesse dia, quando soar a trombeta, que se aproximem do
monte".
Moisés
obedeceu
ao
Senhor.
Na madrugada do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa
nuvem envolveu o Sinai. Ouviu-se então o som estridente das trombetas. Todos
se atemorizaram. Moisés levou os israelitas para junto da montanha e o Senhor
promulgou o decálogo:
Eu sou o Senhor, teu Deus:
I. Não terás outros deuses, nem farás imagens deles para as adorar.
II. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus.
III. Lembra-te de santificar o dia do sábado.
IV. Honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra.
V. Não matarás.
VI. Não cometerás adultério.
VII. Não furtarás.
VIII. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
IX. Não cobiçarás a mulher do teu próximo.
X. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu
servo ou serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe
pertença.
O povo tremia de medo. Todos disseram: "Faremos o que o Senhor mandou e
seremos fiéis". Por ordem de Deus, Moisés tornou a subir ao Sinai e lá ficou 40
dias
e
40
noites.
Então o Senhor deu-lhe os dez mandamentos, escritos por sua mão, em duas
tábuas de pedra.
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MOISÉS ORGANIZA O CULTO DIVINO
No Sinai o Senhor disse a Moisés: "Haveis de fazer-me um santuário. Quero
habitar no meio de vós". Moisés mandou então construir
o Tabernáculo. Era feito de tábuas, com ricas
coberturas. Quando os israelitas se punham em marcha,
desmanchavam o Tabernáculo para o levarem com eles.
O Tabernáculo tinha dois compartimentos: o santo e o
santo dos santos. No santo dos santos, encontrava-se a arca da aliança. Na
arca, guardavam-se as duas tábuas da Lei. [No santo, encontravam-se o altar
dos perfumes, a mesa dos pães da proposição e o candeeiro de sete braços. No
átrio, estava o altar dos holocaustos. Deus disse também a Moisés: "Aarão e
seus filhos exercerão funções sacerdotais". Moisés estabeleceu seu irmão
Aarão como sumo-sacerdote e designou para sacerdotes os filhos de Aarão e
os seus descendentes. Os sacerdotes deviam oferecer os sacrifícios.
Geralmente ofereciam animais, que se imolavam, sendo a carne consumida pelo
fogo sobre o altar. Havia também sacrifícios incruentos. Celebravam-se três
grandes festas: a Páscoa, em memória da saída do Egito; o Pentecostes,
comemorando a promulgação da Lei ao pé do Sinai; e a dos Tabernáculos, para
relembrar a peregrinação do povo através do deserto. Em todas as semanas, o
sétimo dia ou sábado devia ser consagrado unicamente ao culto do Senhor.]
Palavra de Deus hoje
Perto da casa de Maria José Cícero passa a linha do trem. Ferro forte, ligado a
linhas velhas de madeira. O trem passa todos os dias, quase na mesma hora
tcuf...tcuf...tcuf...tcuf... e quando passa perto de uma estrada... tut...tut...tut...!
Como é lindo ver um trem sempre na linha, um gigante de ferro transportando
pessoas ou cargas. Certa vez, o pai de Maria José lhe disse: “ Eu me lembro que
um dia, há muitos anos, vinha um trem carregado de açúcar e saiu d alinha, os
vagões viraram, derramando toda a carga. Minha filho, a nossa vida é pouco
semelhante ao modo como funciona o trem. Enquanto estamos na linha, que a lei
de Deus, a nossa viagem esta garantida, mas se tentarmos viver sem a lei de
Deus, “sair dos trilhos”, a nossa vida começa a perder o sentido e derramamos
toda a nossa “Carga”, o amor de Deus por nós.
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Davi, um homem corajoso.
(1 Sm. 17,26-54 )
Nas colinas de Belém um jovem cuida dos rebanhos de seu pai Jessé. É Davi, e
ele leva a sério tudo o que faz. Certa vez lutou contra
um leão que ameaçava o seu rebanho. Em outra
ocasião, matou um urso
Os filisteus e os israelitas estavam prontos para a
guerra. Os filisteus estavam em uma colina e os
israelitas em outra.
Um campeão chamado Golias apareceu do lado do
acampamento dos filisteus. Ele tinha quase três
metros de altura. Os israelitas estavam com muito
medo. Por 40 dias Golias apareceu, todas as manhãs e
todas as tardes, repetindo o mesmo desafio. Berrou
para os israelitas:"Mandem um homem e deixem nós dois lutarmos".
Os três irmãos mais velhos de Davi tinham seguido Saul para a guerra. Davi era
o mais novo deles e tomava conta das ovelhas de seu pai. Um dia seu pai disse:
"Leve estes pães para seus irmãos e veja como eles estão".
Davi chegou até o acampamento e foi até a linha de
frente para ver seus irmãos. Enquanto Davi conversava
com eles, Golias berrou seu desafio de costume. E Davi
ouviu também.
Davi disse a Saul: "Vou lutar contra o gigante".
Saul respondeu: "Você ainda é um garoto".
Mas Davi disse a Saul: "Já matei um leão e um urso. Deus
vai me livrar das mãos deste filisteu".
Davi escolheu 5 pedras lisas no riacho. Com o cajado de
pastor e a funda nas mãos, Davi se aproximou de Golias.
Golias olhou para Davi e percebeu que ele ainda era um
menino. Ficou ofendido e disse a Davi:
"Será que sou um cachorro, para você me atacar com um pedaço de pau?"
Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada e com escudo. Mas eu vou
contra você no nome do Senhor Todo-Poderoso!"
Davi correu na direção de Golias. Ele pegou uma das pedras e atirou no seu
inimigo. A pedra acertou bem no meio da testa de Golias, e ele caiu de cara no
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chão.
Quando os filisteus viram que o herói deles estava morto, fugiram.
Após estes acontecimentos o Rei Saul viu que teria que ceder o seu trono a
Davi, e assim Davi se tornou Rei. Ele também escreveu a maioria dos salmos que
estão na Bíblia. Da descendência de Davi nasceu José e Maria pai adotivo e
Mãe de Jesus.
Oração: SALMO 6 *
Deus liberta o aflito
1
Do mestre de canto. Com instrumentos de corda. Sobre a oitava. Salmo. De
Davi.
2*
Javé, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor!
3
Piedade, Javé, que eu desfaleço! Javé, cura-me, pois meus ossos tremem.
4
Todo o meu ser estremece... E tu, Javé, até quando?
5*
Volta-te, Javé! Liberta-me! Salva-me, por teu amor!
6
Pois na morte ninguém se lembra de ti: quem te louvaria no túmulo?
7*
Sinto-me esgotado de tanto gemer, e de noite eu choro na cama, banhando o
meu leito com lágrimas.
8
Meus olhos se derretem de dor, envelhecem de tantas contradições.
9*
Afastem-se de mim, malfeitores todos: Javé ouviu o meu soluço!
10
Javé ouviu o meu pedido. Javé acolheu a minha prece.
11
Envergonhem-se meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de
vergonha!
Minha Oração
______________________________
______________________________
______________________________

01 – Ler 1 Samuel 17,40-51.
Partilhar com os colegas a história de Davi.
No quadro abaixo desenhe a parte que você mais gostou desta História:
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Elias, a pessoa que encontrou Deus.
( I Reis 19,9-14 )

A alian ç a
f e it a
ent r e
D e us e o
O povo
ch egou a
t r ocar seu
D eus por um
f also d e us,

Catequista: Deus amava muito o seu povo.
Todos: E queria ver todos no caminho da felicidade.
Leitor 1 – fazia surgir, no meio deste povo, gente para mostrar
como deve ser uma vida com Ele. Eram os profetas, pessoas
que falavam em nome de Deus.
Todos: Surgiram para denunciar ao povo seus erros e convidálos a mudar de vida.
Leitor 2 – Depois de Davi, vieram outros reis. Um deles foi
Acab, o pior dos reis que ocupou o trono de Davi. Era cruel,
desobediente e dava muito mau exemplo ao povo. Casou-se com
Jezabel, princesa pagã. Esta fez Acab construir um templo a

Baal.
Todos: Deus não se agradou que um deus falso ocupasse o coração do seu povo.
Leitor 3: No meio do povo apareceu um homem justo e fiel a Deus. Entrou no
palácio do rei Acab e disse:
Elias: Estou a serviço de Deus e tenho um recado para o rei. Durante três anos
não cairá uma gota de chuva. E isto vai ser um sinal de Deus.
Leitor 4: Acab ficou furioso e decidiu matar Elias. Deus o protegeu
escondendo-o perto de um riacho, quando o riacho secou, Elias foi à casa de
uma pobre viúva, estrangeira e lá ficou por um longo tempo. Depois voltou junto
ao Rei Acab e denunciou mais injustiças..
Todos: “O profeta Elias levantou-se como um fogo, sua palavra queimava como
uma tocha” ( Eclo 48,1 );
Catequista: Elias desafiou Acab a ir ao monte Carmelo oferecer sacrifico ao
falso deus Baal e ele, como profeta, ofereceria ao Deus verdadeiro. Na hora do
sacrifico só Deus mandou fogo do céu para queimar a vítima. O povo
reconheceu que o Deus de Elias era verdadeiro. Isso deixou Jezabel, mulher de
Acab muito irritada que jurou matar Elias.
Leitor 5: Elias teve medo e fugiu para o deserto. Já não tinha mais coragem
nem esperança. Pediu a morte dizendo:
Elias: Agora basta, Javé, tira-me a vida. Não sou melhor que meus pais.
Catequista: Elias, cansado, desanimado, deitou e dormiu debaixo de uma árvore
chamada junípero. Um anjo o tocou e disse:
Todos: Levanta-te e come.
Catequista: Elias abriu os olhos e viu um pão cozido e um jarro de água. Comeu,
bebeu e tornou-se a deitar. Mas o anjo de Javé veio pela segunda vez, tocou-o
e disse:
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Todos: Levanta-te e come porque o caminho é longo.
Leitor 6: Elias levantou-se, comeu e bebeu, e depois sustentado por aquela
comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até à montanha de Deus, o
Horeb.
Catequista: Nesta montanha Elias encontrou-se frente a frente com Deus.
Celebremos a nossa fé:
Catequista: fiquemos de pé, como Elias ficou diante de Deus. Fechemos os
olhos... Deus nos vem através do silêncio... vamos escutar o que Ele quer nos
falar. ( pausa )
Atividades:
Faça uma história em quadrinhos do encontro de Elias com Deus.
01 – Elias Falando como Rei Acab
02 – Escondido perto do Riacho

03 – Oferecendo o sacrifício a Deus no 04 – Com medo, fugindo para o deserto
monte Carmelo

05 –Deitado dormindo e pão e água
perto dele

06 – Na montanha de Horeb ouvindo a
voz de Deus.

Celebremos em família
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No encontro de hoje falamos sobre Elias, o profeta que encontrou Deus. Como
poucos, na história do povo escolhido, desde o inicio até os dias de hoje
encontraram-se com Deus ainda vivo na terra. Pois quando nós partirmos desta
vida, com certeza iremos nos encontrar face a face com Deus. Mas nós não
vamos esperar a nossa partida, para nos encontrarmos com Deus, podemos
encontrá-lo de diversas maneiras e em muitos lugares. Em família, cada um fale
onde podemos encontrar Deus, com o podemos sentir a sua presença. Deixar
cada um falar, inclusive se houver crianças pequenas que saibam falar, dar
oportunidade também para os vovôs e vovós falarem. Em círculo a família
celebra:
Pais: Elias notou que Deus não estava no estrondo do furacão, nem no barulho
do terremoto e menos ainda no fogo. Mas quando passou o murmurinho da brisa
leve, Elias entendeu que era Deus quem passava... E Deus nos pergunta, como
perguntou a Elias:
- O que você está fazendo ?
Todos respondem: Pai do Céu, ensina-me a ouvir a Tua voz !
Um idoso ( se houver ): Deus disse: “Vai, retoma o caminho do deserto”
Todos: Pai do Céu, ensina-me a ouvir Tua voz!
Criança: E Deus disse ainda: “Elias, você não está sozinho, existem 7 mil
pessoas que não adoraram ao falso deus Baal.
Todos: Pai do Céu, ajuda-nos a viver a fé em nossa comunidade.
Pais: Pai do Céu, que se revelaste a Elias no murmúrio da Brisa suave, orienta o
nosso coração, para descobrirmos sempre a Tua presença em nossos familiares,
amigos e em todos aqueles com encontrarmos.
Amém !

A Farmácia
João era dono de uma bem sucedida farmácia numa cidade do interior.
Era um homem bastante inteligente mas não acreditava na existência de Deus
ou
de
qualquer
outra
coisa
alem
do
seu
mundo
material.
Um certo dia, estava ele fechando a farmácia, quando chegou uma criança aos
prantos dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o
remédio logo iria morrer.
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Muito nervoso, e após insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para
pegar o remédio.
Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o
remédio no escuro mesmo e entregando a criança que agradeceu e saiu dali as
pressas. Minutos depois percebeu que havia entregado o remédio errado para a
criança e que se sua mãe o tomasse seria morte instantânea.
Desesperado tentou alcançar a criança, mas não teve êxito.
Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a
chorar e dizer que se realmente existisse um Deus que não o deixasse passar
por assassino. De repente, sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo e ao
virar, deparou-se com a criança a dizer: "Senhor, por favor não brigue comigo,
mas e que cai e quebrei o vidro do remédio, da pro senhor me dar outro?"
Salmos 37:5 "Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele
fará."
Neemias 9:31 "Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles nem
os desamparaste; porque tu és Deus clemente e misericordioso."
Muitas pessoas ainda não conhecem a Deus, não tiveram ainda uma experiência
de vida com ele, por isso pensam que ele não existe ou que esta dentro de nos,
mas não só ele existe como te ama, claro que também esta dentro de nos, pois
se não o permitirmos entrar em nossos corações, ele jamais forçara a entrada.
Ele nos deu liberdade de escolha, mas mesmo sendo livre, o melhor e ficar
completamente preso ao seu amor e sua misericórdia para que possamos
almejar uma vida melhor.
Um abraço e que Deus os abençoe.

Abraão, um homem
( Gn. 12,1-3 )

de fé.
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Abraão era um homem de grande fé. Viveu
por volta do ano de 1850 antes de Cristo.
Quando Deus o chamou a viajar para uma
terra, ele deixou sua terra natal, UR, sem
saber o que ia lhe acontecer, mas confiou no
Deus que o chamava pelo nome e lhe dava
uma missão. Hoje temos muitas pessoas que
deixam sua cidade, estado até mesmo seu
país, e vai atender ao chamado de Deus, para
uma missão especial, as vezes muito longe de casa. Vamos ler, na Bíblia a
passagem que fala sobre Abraão, ou Abrão como era o seu nome. Leiam Gn.
12,1-10;17,1-8;22,1-19 )
Como Deus chamou Abraão ele também nos chama, nem sempre precisamos ir
para outra cidade, ou país, mas quando deixamos de assistir a novela ou o
programa de televisão de que gostamos ou um jogo de futebol, um ida ao clube,
um passeio e dedicamos nosso tempo para o crescimento da comunidade e
colocamos nossos dons a serviço do Reino de Deus, nos também somos
missionários.
Abraão era uma pessoa muito boa porque acreditava em Deus, e fez a vontade
dele. Abraão é chamado o homem de fé. Por causa de sua fé, deus fez de
Abraão uma grande nação e deu um filho a sua mulher Sara, que era estéril..
( Leia Gn. 18, 9-14 e 21,1-7 )
Abraão acreditava em tudo que Deus lhe falava e por mais difícil que fosse
fazer a sua vontade ele sempre obedecia. Mas um dia Deus pediu uma coisa tão
difícil que Abraão achou que não agüentaria fazer. Vamos ler junto Gn. 22,
1-18.
Após a leitura deste trecho vamos refletir:
1) Vocês conhecem algum casal que não tem filhos, por que a mulher ou o
homem são estéreis ?
2) Como deve ser a vida de um casal que não consegue ter filhos ?
3) Agora nós vamos criar uma história de um casal que não conseguia ter
filhos. O começo pode ser assim: Roberto e Taís estavam casados já havia
10 anos e por mais que tentassem Taís não conseguia engravidar.... ( esta é
uma sugestão mas a história é livre e cada um pode fazer a sua como quiser)
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Para Refletir:
Em lugar de um carro, uma bíblia
Narra uma história que uma vez certo rapaz ia muito mal na escola e seu pai
lhe propôs um acordo. - "Se você, meu filho, mudar o comportamento, se
dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular ganhará um carro
de presente".
Por causa do carro, o rapaz passou a estudar como nunca e a ter um
comportamento exemplar. Sabia que a mudança era apenas fruto de interesse.
E isso não era bom. O grande dia chegou. Foi aprovado no vestibular. O pai
convidou a família e amigos para uma festa de comemoração. Elogiou o
resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma caixa de presente. Crendo
que ali estavam as chaves, o rapaz abriu o pacote e encontrou uma bíblia.
O rapaz ficou visivelmente decepcionado, calou-se e jurou que jamais
perdoaria o seu pai por não cumprir o que lhe prometera. Deixou a casa dos pais
e foi morar com um amigo. O tempo passou, ele se formou, arrumou emprego e
ignorou ainda mais o seu pai.
Todas as tentativas do pai para reatar os laços familiares foram inúteis. Até
que um dia o velho, muito triste, adoeceu e não resistiu: faleceu. No enterro, a
mãe entregou ao filho, indiferente, a bíblia, que tinha sido o último presente do
pai. Ao abri-la, encontrou um cheque e uma carta que dizia: "Meu filho, sei o
quanto você deseja ter o carro. Prometi-lhe e aqui está o cheque para que você
escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um
presente ainda melhor: A BÍBLIA SAGRADA. Nela você aprenderá o Amor de
Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão de
termos um Pai, louco de amor por nós."
Com profundo remorso, o filho então caiu em prantos.

Os profetas, anunciadores do Reino.
OS profetas denunciam as injustiças e anunciam o amor de Deus por seu povo.
Hoje falaremos de alguns profetas que estão na Bíblia e cada um tem um livro
que conta suas visões.
Vamos ler um trecho do livro do profeta Amós: Am 3. 4,1 ( ler todo o capitulo 3
e versículo 1 do cap. 4 )
Amós denunciava a injustiça que havia na sociedade daquela época, será que
hoje há injustiças em nosso meio?
De revistas e jornais, tirem reportagens que falam das injustiças que
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acontecem hoje em nossa sociedade.( pode ser feito em grupo, cada grupo
escolhe uma noticia e depois de ler poderá comentar para toda a turma) façam
um mural com as noticias encontradas.

No meio do povo de Israel existiam os profetas que tinham as revelações dada
por Deus e eles transmitiam para as pessoas o que tinha sido
revelado, para alertar as pessoas sobre o modo como
estavam vivendo. Para entender melhor faremos uma espécie
de “entrevista” com o profeta Amós:
Catequista: Amós, conte-nos como é a situação do seu povo!
Amós: Sou lavrador, como a maioria do meu povo. A vida é
dura, o trabalho pesado, ainda tem os patrões cobrando da
gente. Às vezes é a seca que acaba com tudo.
Catequizando: Neste sofrimento, qual a sua maior riqueza?
Amós: O que me sustenta é minha fé no Deus da Aliança. Ele
me tirou de detrás do rebanho e me disse: “ Vai, profetiza a
meu povo de Israel” ( Amós 7, 15)
E observo: o povo que Deus libertou do Egito, agora foi escravizado pelos
próprios irmãos. Por isso é que eu grito para os chefes: “Sois opressores do
justo... violadores do direito dos pobres...(Amós 5,12).
“Oprimis o pobre e fazeis perecer a gente humilde desta terra” ( Amós 8,4 )
“ Faceais a balança pra poder ganhar um lucro injusto no preço de venda e
vendeis até o refugo do trigo” ( Amós) 8,5-6)
Catequista: Amós, o que você falaria para as pessoas de hoje?
Amós: Uma coisa podeis fazer: é a prática da justiça e a procura sincera de
Deus. Hoje muitas pessoas são excluídas da sociedade por que são pobres,
negros, doentes, como era na minha época e assim como eu denunciei as
injustiças aos poderosos da minha época, é preciso que haja pessoas corajosas
que denunciem as injustiças e lutem pelos necessitados para que todos tenham
o mesmo direito e falem de um Deus que liberta, que salva, e que vai pedir
contas de tudo aquilo que fizerem a qualquer um dos pequeninos Dele.
“Buscai o Senhor e vivereis” ( Amós 5,6)
“Detestai o mal, amai o bem e fazei reinar a justiça...” ( Amós 5, 15)
Catequista: Depois que Amós falou essas verdades foi expulso daquela região.
Será que hoje também acontece isto ?
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João Batista, o precursor.
( Lc. 3,2-6 )
João Batista e Jesus Nazareno, eram primos em segundo grau, porque Maria e
Isabel mães de Jesus e João eram primas. Sempre se avistavam os meninos ,
com pouca diferença de idade (João + velho)
Também sentiam-se felizes em companhia um do outro
Nazaré, com sua paisagem, das mais belas de toda a
Galiléia é talvez o mais formoso recanto da Palestina.
Suas ruas humildes e pedregosas, suas casinhas
pequeninas, se agrupam em cima das montanhas.
Falavam de assuntos celestiais, da vontade de Deus junto
a ambos.
"João partira primeiro" disse Jesus.
Seria o Precursor, isto é : o preparador do caminho.
Aquele que falava ao deserto.
Dos corações. Aquele que foi chamado " A vós que clama no deserto ’’
Arrependei vos, porque é chegado o reino dos céus.
João, era valoroso pregador, amigo da justiça e da verdade. (falar sobre
Herodes Herotiade e Salomé ). Vestia-se de peles de animais e alimentava-se
de mel silvestre e frutas. Usando um cinto largo a volta da cintura e o seu
cajado de pastor de ovelhas.
Operário, de primeira hora é ele o símbolo rude da verdade. Exprimindo a
austera disciplina que antecede a espontaneidade ,João é o primeiro sinal do
cristão ativo ,em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a
fim de estabelecer com Jesus, o santuário de sua realização.
Foi por essa razão que dele disse Jesus:
" Dos nascidos de mulher, João é o maior de todos"
Chamado o Batista porque por ele, o povo era batizado no rio Jordão,
confessando os seus pecados.
Porém ele os alertava dizendo "Raça de víboras" quem vos induziu a fugir da ira
vindoura?
Produzi frutos de arrependimento, e não presumais, de vós mesmos , dizendo :
Temos por Pai a Abrahão, porque eu vos digo, que mesmo d’ estas pedras, Deus
pode suscitar filhos a Abrahão.
E também esta posto o machado a raiz das árvores :Toda árvore que não
produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água , para o arrependimento; mas aquele que vem após mim
é mais poderoso do que eu; cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos
batizará com fogo e o Espírito Santo .Em sua mão ele tem a pá, limpará a sua
eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo.
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Oração: Senhor, que eu siga o exemplo do profeta João Batista e ajude as
pessoas a consertarem seus caminhos para receberem a Boa Nova de Jesus.
Amém
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Jesus é batizado
( Lc. 3, 21-22 )

Leiam Mt 3, 13-17

Sugestão de atividade:
Encenar um batismo. Organizar o material necessário para o batismo e também
leitura, madrinha, padrinho, quem vai ser batizado...
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Os amigos de Jesus.
( Lc. 6,12-16 )

Era uma vez dois burrinhos de carga que estavam viajando um atrás do outro.
O burro que estava na frente não queria que o outro ficasse ao lado dele, e
sim, atrás.
"Você não pode caminhar ao meu lado porque a minha carga é uma caixa cheia
de ouro. E a sua carga são apenas dois sacos de farelo", disse ele.
O burro que carregava o farelo cedeu, caminhando atrás do que carregava
ouro.
De repente, uau! Dois bandidos deram tiros para o ar e os burros pararam com
medo.
Examinando a carga do burro humilde, disseram: "É farelo! Vá para o diabo!".
Mas quando eles viram que o burro da frente carregava ouro, exclamaram:
O burro começou a resistir, dando coice. Açoitaram o burrinho com pedras e
fugiram com todo o ouro. O burro ferido pediu ajuda ao outro que, pastava
tranqüilamente. O burrinho do farelo respondeu: "E eu já posso aproximar-me

HISTÓRIA DA BÍBLIA
Um dia, Jesus estava passeando a beira do mar e encontrou dois pescadores
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que eram irmãos: Simão Pedro e André. E Jesus convidou os dois para serem
pescadores de homens. Pedro e André deixaram tudo e seguiram o Mestre, Jesus. Ele escolheu 12 apóstolos. Formou estes homens na mente e no coração
com a sua Boa Nova.
Agora vamos lembrar quais eram os nomes dos 12 apóstolos (esta palavra
significa "enviados": os apóstolos eram enviados do Mestre para continuar o
que ele começou). O primeiro apóstolo era Simão, chamado Pedro; depois André
seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão; Filipe e Bartolomeu;
Tomé e Mateus o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Cananeu; e
Judas Escariotes que foi o traidor. Este pequeno grupo de apóstolos foi a
primeira comunidade cristã. Mateus era cobrador de impostos, Pedro era pescador; outros tinham outras profissões. Cada apóstolo tinha a sua maneira de
pensar e de falar, mas todos eram unidos pela grande admiração por Jesus.
Jesus utilizou seu tempo com os apóstolos para ensinar-lhes as coisas do Reino
de Deus,
Os amigos de Jesus não eram só os apóstolos. De fato, no mesmo dia que Jesus
disse a Pedro "De hoje em diante você será pescador de homens", neste mesmo
dia ele estava falando para uma multidão
Leiam (Lc 5,1-I I).
Celebrar na Catequese
Catequista: Nós também somos chamados por Jesus a serem seus amigos, o
discípulos. Como seus seguidores somos chamados de cristãos. E como cristão
quero dar a minha resposta.
Todos: Jesus, obrigado por me chamar a ser seu seguidor, quero com todas as
minhas forças atender o seu chamado.
Catequista: Hoje o desafio do cristão é muito grande, mas com a força do
Espírito Santo poderemos derrubar todas as barreiras.
Todos: Jesus falou que estaria conosco até o fim dos tempos e confiando
nestas palavras daremos a nossa resposta. SIM, estou aqui para fazer a tua
vontade, Jesus!

ATIVIDADE:
No lugar da leitura bíblica, pode-se prepara uma representação da passagem
em que Jesus chama os apóstolos.
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TAREFA: providenciar alimento, roupa ou algum material para trazer para o
próximo encontro. O que for entregue, será ofertado como colaboração da
catequese para as famílias que recebem as doações da comunidade.

Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus
discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo, 20 e ensinando-os a observar tudo o que ordenei
a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do
mundo.»
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(MT 28,19-20)

O povo espera o Messias.
( Zc. 9,9-10 )
Por muito tempo o povo de Israel sofreu com a
escravidão, com as guerras e com o passar dos anos,
este povo de Deus se distanciou do Deus que o
libertou, esqueceu as maravilhas que Deus tinha
realizado em favor do seu povo.
Os profetas anunciavam que viria o Messias, que iria
libertar de vez o povo sofrido de Israel. E todos
esperavam ansiosamente por este dia.
Isaías, um dos profetas maiores, anunciou que nasceria uma criança, que seria o
Salvador. Que ele viria através de uma jovem da descendência de Davi e Deus
preparou o seu povo para recebê-lo.
E nascia a esperança da libertação!
Mas muitos esperavam que o libertador seria um guerreiro, um
líder forte, que levaria o povo a lutar pela liberdade, trazendo
poder e força para Israel. Que seu Reino seria dominador.
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Porém, Deus enviou seu filho único, para libertar o seu povo do sofrimento, da
angústia, das situações de pecado em que vivia. Isaías muito tempo antes do
nascimento do Messias, pregava a sua vinda, e o povo se animava e conseguia
força para continuar lutando.
6
«Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão, e lhe dei forma, e o
coloquei como aliança de um povo e luz para as nações. 7 Para você abrir os olhos
dos cegos, para tirar os presos da cadeia, e do cárcere os que vivem no escuro.
8
Eu sou Javé: esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem
vou ceder minha honra para os ídolos. 9 As primeiras coisas já aconteceram;
coisas novas é o que eu agora anuncio: antes que elas comecem, eu as comunico
a vocês. ( Isaías 42, 6-9)
Celebrando
Catequista: Hoje o povo luta também para se libertar da escravidão do pecado.
Mas nós já temos o libertador, ele já chegou. Naquele tempo havia muito
sofrimento, muitas guerras, muitos deuses. E hoje, como está vivendo o povo
de Deus?
Leitor 1: No tempo de Isaías, eles esperavam o Messias, e não o conheciam,
mas hoje nós conhecemos o Messias e muitas vezes não o procuramos.
Todos: O Reino de Deus ainda não chegou. Vem Senhor Jesus.
Leitor 2: As pessoas sofrem por causa da injustiça social, alguns ganham muito
dinheiro e não trabalham.
Todos: O Reino de Deus ainda não chegou. Vem Senhor Jesus
Leitor 3: Há muitas guerras, sofrimento, violência, pessoas sendo mortas por
causa de tão pouco.
Todos: O Reino de Deus ainda não chegou. Vem senhor Jesus
Catequista: O Messias já veio, mas nós ainda não o recebemos para que Ele seja
o nosso Salvador.
Todos: Venha, Messias de Deus, para nos libertar e nos tirar destes
sofrimentos.
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Pois saibam que Javé lhes dará um sinal: A jovem concebeu e dará à luz um
filho, e o chamará pelo nome de Emanuel ( Isaías 7,14)

Quando esperamos algum acontecimento, ficamos ansiosos. Vocês já viram uma
mulher grávida?
O que acontece na gravidez? Os pais ficam ansiosos por verem o rostinho da
criança, se preparam, preparam o ambiente para receber bem o novo membro
da família. Assim, somos nós, temos que nos preparar para receber bem o
Salvador do Mundo, Jesus.
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Este tempo nós vivemos na Igreja no período chamado ADVENTO. É o tempo
de espera do Messias, dias antes do NATAL. Mas sempre é tempo de esperar e
preparar nossos corações para o nascimento de Jesus. Antes o povo de Deus
esperava o nascimento do Messias, do enviado, o ungido ( 1ª vinda ). Hoje nós
esperamos a 2ª vinda de Jesus que, quando foi para o Pai, prometeu que
voltaria, não como uma criança, mas para estabelecer o Reino de Deus de uma
vez por todas.
Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos,
então se assentará em seu trono glorioso. 32 Todos os povos da terra serão
reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor
separa as ovelhas dos cabritos. ( Mt,25,31-32)

31 «

Minha Oração
______________________________
______________________________
______________________________

De que modo estamos preparando o nosso coração para receber Jesus, na
Eucaristia ?
...................................................................................................................................................
Como está o mundo que Deus criou, como estão vivendo as pessoas, elas estão
se preparando para ficarem diante do Rei Jesus ?
...................................................................................................................................................

Vamos colocar as letras para descobrir a mensagem:
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Vem, Senhor Jesus!
Celebremos em família
Reúna a família e leiam esta passagem do Evangelho de João. façam a partilha
da palavra, cada um falará o que entendeu.
Como a nossa família está preparando a chegada do Messias ?
Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para
que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. 17 De fato,
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o
mundo seja salvo por meio dele. 18 Quem acredita nele, não está condenado;
quem não acredita, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho
único de Deus.
(Jo.3,16-18)
- Tema 2 –
O sim de Maria.
( Lc. 1, 37 )
16 «
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Uma jovem, nascida da descendência de Davi, vivia com seus pais Joaquim e
Ana, no lugarejo chamado Nazaré, próximo à cidade de Jerusalém. Ela, como as
jovens daquele tempo fazia os serviços da casa, estudava as escrituras e como
todos os judeus, esperava pela vinda do Messias, aquele que iria salva-los das
mãos dos Imperadores Romanos. Esta jovem, de nome Maria (Miriam em
Hebraico) estava comprometida com José, também da descendência de Davi,
homem bom e justo. Eles se casariam daí a alguns dias.
Numa tarde, quando voltava do poço, Maria entrou em casa, quando o seu
quarto ficou todo iluminado por uma luz muito forte e desta luz veio uma voz:
- Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco!
- Quem será que conversa comigo? pensou Maria, muito assustada.
- Encontrastes graça diante de Deus, não tenhas medo. Você vai ficar
grávida, terá um filho e colocará nele o nome de Jesus. Este menino é o
filho de Deus e ele reinará para sempre.
Maria, inquieta perguntou ao anjo:
Mas, como posso engravidar, se sou virgem e ainda não me casei?
- O Espírito do Senhor lhe cobrirá, e será gerado em ti o filho do Altíssimo.
Lembra-se de Isabel, sua prima? Ela também está grávida , apesar de ser
mais velha, veja, para Deus nada é impossível.
- Eis aqui a serva do Senhor, que ele faça em mim segundo a sua vontade.
Acontecendo isto o anjo a deixou e naquele mesmo instante, Maria já estava
com seu filho no ventre.
Vamos ler em Lucas 1, 26-38
Mas Maria sabia que iria enfrentar muitas
dificuldades, a primeira delas era contar para seu
noivo o que tinha acontecido. Naquele tempo, a
mulher que engravidasse, sem se casar era
apedrejada até morrer, então Maria contou a
José tudo o que o anjo lhe falou. José era um
homem temente a Deus, bom e gostava de tudo
muito certo e ficou muito triste e sem saber o
que fazer, porque ele não entendia como podia
ter acontecido, Maria uma jovem tão responsável, como ela
podia ter deixado isto acontecer, pensava José. Mas o
mesmo anjo lhe apareceu em sonho e falou para José que ele
deveria aceitar Maria como sua esposa, porque o filho que ela
esperava era mesmo o filho de Deus e que era verdade tudo
aquilo que Maria lhe contara. Foi assim que José pegou Maria
e casou-se com ela. E os três tiveram que ir para uma cidade
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chamada Belém, por que o imperador queria saber quantas pessoas viviam em
seu Império.
A história do Salvador começa assim, Deus quer que o mundo todo seja dele,
viva em paz, por isso ele mandou o seu filho, para semear a paz.
Muitas pessoas não aceitam Maria como uma pessoa especial, muitos acham que
ela foi somente um objeto, usada por Deus para o nascimento de seu filho. Mas
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.

Ela já tinha sido escolhida para esta missão, antes do seu nascimento. Já
pensaram se Maria não tivesse aceitado ser mãe de Jesus?

Toda as vezes que entrarem em uma Igreja, cumprimentem
primeiro Jesus Vivo na Eucaristia (dentro do Sacrário),
depois poderão conversar com Maria e os santos da
Igreja. Mas não se esqueçam, eles não são deuses, são
exemplos de vida que precisamos seguir para ter uma
vida santa como a deles.
Música: Maria de Nazaré ( Pe. Zezinho )

Celebremos em família
Esta entrevista pode ser feita com outra pessoa, se a criança não tiver o pai ou
a mãe. No caso de adoção, trocar a gravidez pela noticia da chegada do filho.
Entrevista com a mãe.
01 – Quantos vezes você engravidou ? .......................
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02 - Mãe, como você ficou sabendo que estava
grávida? .............................................................................................................................
02 – Você ficou
feliz? .......................................................................................................................................
............
03 – você teve que enfrentar dificuldades durante a gravidez?
Quais? .....................................................................................................................................
..............
04 – Se soubesse que o seu filho iria te dar muito trabalho, sendo doente ou te
fazer sofrer muito, mesmo assim você aceitaria esta criança?
Porque ? .............................................................................................................................
Entrevista com o Pai.
01 – Quando ficou sabendo que iria ser pai, você ficou
feliz? .............................................................................................................................
02 – Se você tivesse conhecido sua esposa e se ela estivesse grávida você
aceitaria se casar com ela assim mesmo?
Porque ? .............................................................................................................................
Para guardar no coração.

“Eis aqui a Serva do Senhor, faça-me em mim segundo a tua palavra”
( Lucas 1,38)
Para o próximo encontro trazer uma imagem do presépio ( Jesus, Maria, José,
Pastores, etc. )
O nascimento do Salvador Jesus.
( Lc. 2,1-20 )
Natal
A 25 de dezembro de 274, Lúcio Domício Aureliano, que foi imperador de Roma
de 270 a 275, inaugurou, com grandes festividades, os
Jogos Circences e o Templo de Midas, deus protetor do
império e cultuado pelos romanos com o Sol Invicto. Os
cristãos da época aproveitaram-se das solenidades
religiosas de adoração ao Deus Sol e das repercussões
sociais delas para celebrarem o nascimento de Jesus,
que São João chamou de Luz do Mundo. Assim, pode-se
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afirmar que os romanos entenderam porque a comunidade cristã celebrava o
Natal de Jesus, como o Filho do Deus verdadeiro, o Messias, o Salvador que foi
aguardado por muitas gerações. Nós comemoramos o Natal no dia 25 de
dezembro porque o calendário na época de Jesus era diferente e a data era
muito importante para ser esquecida.
Os símbolo que representam o natal:
Coroa do Advento
A coroa ou guirlanda do advento é o primeiro anúncio do Natal,
começa a aparecer no início do advento, um mês antes do Natal.
A coroa, como o nome indica, é uma guirlanda verde, sinal de
esperança e vida, enfeitada com uma fita vermelha, que simboliza o
amor de Deus que nos envolve, e também a manifestação do nosso amor, que
espera ansioso o nascimento do Filho de Deus. Na coroa encontramos 4 velas,
uma para cada dia do advento. Começa-se no 1º domingo, acendendo apenas uma
vela, e, à medida que vão passando os domingos, vamos acendendo as velas, até
chegar ao 4º domingo quando todas devem estar acesas. As velas acesas
simbolizam a nossa fé, nossa alegria pelo Deus que vem.
Árvore de Natal
Só neste século começou-se a usar o pinheiro como símbolo do
Natal. A verdadeira árvore do Natal é o pinheiro, embora, na falta
desta, se use também outras árvores. O pinheiro tem esse
privilégio por ser uma árvore que nunca perde as folhas. Nos
países frios, no tempo do Natal, todas as árvores estão
totalmente sem folhas, mas o pinheiro continua viçoso, com suas folhas verdes.
A árvore é o símbolo da vida, por isso nós a enfeitamos para receber a
verdadeira vida: O Cristo. E assim como o pinheiro é sempre verde, está
sempre manifestando e comunicando a vida, em qualquer lugar, em qualquer
situação, assim é Jesus, sempre e em todo lugar Ele é para nós, Vida.
O Presépio
A realidade do presépio faz penetrar em nós ensinamentos
que constituem a doutrina de Jesus: pobreza, simplicidade,
humildade, fé, docilidade, uma cadeia de ensinamentos para a
vida cristã. São Francisco de Assis montou, no Natal de 1223,
o primeiro presépio, e hoje milhares de presépios são
montados em igrejas, famílias, lugares públicos para celebrar o nascimento de
Jesus e interpretar a nossa vida a partir dele. Por isso São Francisco de Assis,
para sentir mais profundamente a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus,
idealizou o presépio, ou seja, a cena do ambiente onde Jesus nasceu.
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Estrela de Natal
Na boa nova do nascimento de Jesus, os evangelistas narram que
apareceu no céu uma estrela. Os Magos, que vieram do Oriente à
procura de Jesus, foram guiados por esta estrela até Belém. A
estrela tem 4 pontas e uma cauda luminosa. As 4 pontas representam
as 4 direções da terra: Norte, Sul, Leste, Oeste de onde vêm os homens para
adorar a grande luz que é o Filho de Deus.
Cristo é nossa estrela, a estrela que aponta o caminho de nossa vida, e quanto
mais nos aproximarmos da sua luz, nós também seremos luz e estrela, guiando
outros ao encontro de Deus.
Sinos
O nascimento de Jesus é a grande mensagem que precisa ser
anunciada e comunicada a todos. Além de sinal de anúncio, o sino é
também sinal de alegria. Um grande acontecimento é anunciado com o toque
festivo dos sinos.
No Natal queremos significar, com os sinos, que estamos felizes com o fato do
Filho de Deus se fazer homem e estar entre nós, e queremos comunicar a
todos esta alegria. Queremos que a mensagem do nascimento de Jesus, para a
libertação dos homens, se espalhe forte e penetrante por todos os ares.
Bolas Coloridas
As bolas coloridas que adornam o pinheiro, querem significar os
frutos daquela árvore viva que é Jesus. As bolas são os dons
maravilhosos que o nascimento de Jesus nos trouxe, são as boas
ações daqueles que vivem em Jesus, como Jesus. Jesus nos ensina o amor, o
perdão, a verdade, a oração, a fé, a esperança, a compreensão, a docilidade à
vontade do Pai... Todas essas são atitudes de verdade, são boas ações, são
como os frutos de nossa vida. Os que estão unidos a Jesus produzem também
esses frutos.
Ceia de Natal
A ceia, a refeição do Natal, quer significar que a nossa verdadeira
vida é Cristo, o Filho de Deus que estamos festejando. Em Cristo
nós nos unimos e temos a vida.
A ceia nos lembra outra ceia, a última ceia de Jesus onde Ele se deu
a nós como alimento para ficar conosco, através da Eucaristia. Na ceia de Natal
costuma-se colocar, no centro, uma vela acesa para simbolizar o Cristo que nos
une em volta de si e que é a nossa luz.
As velas
As velas simbolizam a presença de Cristo como luz do mundo. Ele
próprio disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda
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nas trevas". Acendendo velas no Natal, queremos também significar a nossa fé
em Jesus, queremos lhe dizer que também nós seremos luz para os nossos
irmãos, procurando viver como Ele viveu.
A função das velas é iluminar os que estão no escuro. Cada Natal deve renovar
a nossa fé em Jesus e nosso empenho de viver nele, na sua luz; e assim, ser
também com Ele, e como Ele, luz do mundo.
Arranjos secos
Os arranjos secos nos sugerem uma reflexão indireta: o que está
seco é porque não tem vida. Portanto, sempre que estivermos
longe de Jesus, estaremos secos, pois só Ele é a vida e comunica vida. Jesus
veio até nós para que tudo se desenvolva, tudo tenha vida. Olhando arranjos
secos, peçamos para nós e para todas as pessoas vida e as condições para viver
dignamente como filhos de Deus; que toda pessoa seja respeitada para que
Jesus tenha condições de viver em nós, de se comunicar através de nós.
Presentes de Natal
No Natal, nós homens ganhamos o maior presente de todos os
tempos, ganhamos o Filho de Deus que vive conosco, em nós. E,
assim como o Pai nos deu presentes, nós também queremos
retribuir, e como Deus mesmo afirmou que Ele vive no nosso irmão, nós
concluímos que dando presentes aos nossos irmãos, os homens, é como se
estivéssemos dando a Ele próprio.
Um segundo motivo, é pela alegria que estamos sentindo pelo fato do
nascimento de Jesus. Dar presentes aos outros, a nós mesmos, a Deus é viver o
cristianismo que é a religião do amor, da doação de si para a felicidade do
irmão.
http://www.arquidiocese-bh.org.br/diversos/festas/natal/
Agora que nós já aprendemos mais sobre a festa do nascimento de Jesus
vamos relembrar como foi o seu nascimento.
Vamos ler em Lc, 2, 1-20. Cada um pode ler um versículo e na Bíblia, marcar o
que mais lhe chamou a atenção.
«Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha!»
7*
Vou proclamar o decreto de Javé! Ele me disse: «Você é o meu filho, eu hoje
o gerei.
8
Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como
propriedade.
9
Você as governará com cetro de ferro, e as quebrará como vaso de oleiro».
10*
E agora, ó reis, sejam prudentes! Deixem-se corrigir, juizes da terra.
11
Sirvam a Javé com temor, 12 prestem-lhe homenagem tremendo, para que ele
não se irrite, e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa.
Felizes aqueles que nele se abrigam!
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(Salmo 2, 6-12)

Colocar um mesa no centro, nesta mesa será montado o presépio ( ambiente do
nascimento de Jesus). Cada catequizando irá colocar a peça que trouxe de
casa.(para não haver repetição, o catequista deverá indicar qual peça cada um
deverá trazer ).
Ao colocar a peça, falar sobre cada personagem e qual o papel dele no
nascimento de Jesus.
Fazer um cartaz ( folha ofício ) da parte que foi marcada durante a leitura.

"E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória;
glória essa que, Filho único cheio de graça e de verdade ele tem da parte
do Pai."
(Jo 1,1-14)

Celebremos em família

Para Refletir:
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.
Pense nisso !
Se Jesus não fosse especial, ele
seria conhecido após mais de dois
mil anos do seu nascimento?
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Conte a história do Nascimento de Jesus, usando os quadrinhos abaixo.
Anunciação

Visita de Maria
a Isabel

Viagem para Belém

Casamento de Maria e
José

Nascimento de Jesus

Fuga para o Egito

Jesus Crescia em idade e sabedoria.
( Lc. 2 51-52 )
Todos os anos, em obediência aos preceitos da Lei, os judeus eram obrigados a
participarem das três principais festas
religiosas que se realizavam no Templo em
Jerusalém:
Páscoa,
Pentecostes
e
Tabernáculos. Por essa razão, desde criança,
JESUS com seus pais, em companhia de
parentes, vizinhos e amigos, formavam uma
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grande caravana e viajavam de Nazaré à Jerusalém, para participarem daquelas
celebrações. Era necessário a formação de caravanas para se protegerem
contra os assaltos de bandidos e ladrões, que infestavam aquela região.
- Também pela Lei, aos 12 anos de idade, os homens eram considerados
“cidadãos judeus”, adquirindo direitos e obrigações civis e religiosas, da mesma
forma que as mulheres ficavam legalmente autorizadas a se casarem.
Geralmente a declaração da “maioridade” dos rapazes, era feita no Templo,
num dia da semana durante as celebrações da Páscoa.
Quando JESUS completou 12 anos de idade, a viagem à Jerusalém para
participar da Páscoa, também tinha o objetivo de declarar a sua maioridade,
conforme determinava a Lei.
naquela primavera do ano 7 d.C., quando JESUS foi a Jerusalém para declarar
a sua maioridade, encontrou a cidade muito movimentada, cheia movimentos
políticos e aconteciam brigas, furtos, saques de propriedades e mortes
violentas, deixando no povo um grande medo e uma imensa incerteza, pela
ausência de uma autoridade constituída que mantivesse a ordem e impusesse o
direito e a justiça. Em conseqüência, as famílias que
chegavam
para
participarem
das
cerimônias,
procuravam manter-se unidas entre si e junto de seus
amigos, para que não fossem atacadas pelos
assaltantes.
- Terminadas as solenidades da Páscoa Judaica, como
acontecia em todos os anos, as famílias regressaram a
seus lares. Entretanto, desta vez JESUS ficou em
Jerusalém, sem que ninguém percebesse. José e Maria
sentiram falta de sua presença, mas imaginaram que
ELE estivesse com outros rapazes na caravana. Não
deram grande importância ao fato porque O conheciam muito bem e sabiam,
que algo de útil estava fazendo. Mas, no fim do primeiro dia de viagem, quando
a caravana parou a fim de descansarem e passarem a noite, sua ausência
começou a ser realmente sentida, porque ELE não apareceu para ajudar os seus
pais. Com aflição, José e Maria O procuraram nas barracas das diversas
famílias e não O encontraram, ninguém tinha notícias DELE. Preocupados, não
conseguiram dormir e no dia seguinte, logo bem cedo, retornaram à Jerusalém
em busca do FILHO.
Cada hora que passava, mais aumentavam os seus temores e as suas incertezas,
porque se lembravam daquele estado de revolta e violência que estava
Jerusalém. Chegaram ao entardecer, cansados da viagem e cheios de
pensamentos negativos que tirava a tranqüilidade do casal. No terceiro dia,
pela manhã, encontraram JESUS no Templo! ( Que alívio !)ELE estava sentado
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entre os escribas e doutores da lei, sendo questionado e respondendo todas as
perguntas com sabedoria e discernimento, explicando os versículos da Sagrada
Escritura com a autoridade que somente ELE sabia exercer. Todos estavam
admirados com sua inteligência e com suas palavras. Verdadeiramente o
ESPIRITO DE DEUS estava NELE e falava pelos seus lábios, pelos seus gestos
e seu Coração.
- José e Maria ficaram impressionados com o que viram, aguardaram o
momento oportuno e O chamaram. Maria falou:
“Meu Filho, porque agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te
procurávamos”. (Lc 2,48)
JESUS respondeu:
“Porque me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu PAI?” (Lc
2, 49)
José e Maria não entenderam a resposta do FILHO, que como tantas outras,
brotavam com graça e encantamento, de um imenso e notável mistério chamado
JESUS. Também perceberam, não se tratava de uma resposta “brusca” ou
“mal-educada”. JESUS sempre foi carinhoso e obediente aos seus pais. Era a
manifestação da autoridade Divina que reconhecia no CRIADOR o único e
verdadeiro PAI. Embora com apenas 12 anos de idade, o ESPIRITO SANTO se
manifestava NELE, confirmando que ELE era de fato o FILHO ETERNO do
SANTO PAI.
Por sua vez, JESUS percebendo que sem querer tinha causado aflições a José
e Maria, despediu-se dos doutores da lei e seguiu com seus pais para Nazaré,
obedecendo-lhes com total submissão. (Lc 2,51).
NA Bíblia, não há nada escrito sobre a vida de Jesus no período da Infância e
Juventude, mas só por este momento que é descrito nas escrituras, nós
podemos imaginar como foi a vida do Jovem Jesus. Obediente aos Pais,
estudioso das Escrituras Sagradas. E como José era Carpinteiro, com certeza
ele ensinou a Jesus a ser um excelente carpinteiro, pois somente depois dos 30
anos é que Jesus vai começar a anunciar a sua missão e edificar o Reino de
Deus. Dizem alguns estudiosos que José morreu quando Jesus ainda era bem
jovem, assim Jesus tinha que cuidar de sua Mãe e do sustento a casa.
Oração: Senhor, meu bom Deus, que eu possa ser obediente a Ti como foi
o seu filho Jesus, que eu cresça também na sabedoria e na graça diante
de Ti. Amém.
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Agora vamos escrever o que nos faz crescer:
Em tamanho
Em
Em graça diante
.................................... sabedoria .............. de Deus
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ..................................
.................................... .................................. ......................
...............
Complete as frases com as palavras que estão embaralhadas.
LEMRUJESA – ZEDO – ISPA – TAFES – SUSJE – PLOTEM – TODOURES
A) os pais de Jesus iam todos os anos .............................................. para a festa
da Páscoa.
B) Quando completou .................... anos, Jesus foi juntamente com
seus ................... a Jerusalém, para a ...................... da Páscoa.
C) Terminados os dias da Festa, voltaram, mas .......................... ficou em
Jerusalém.
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D) Três dias depois, seus pais o encontraram no .........................., sentado no
meio dos ..........................

Leiam Efésios 6,1-4.10-17
Reflitam: Como estão vivendo as famílias, estão de
acordo com a palavra de Deus?
Tema 5
Deus se comunica através de Jesus.
( Lc. 4,14-21 )
Em um momento da História, Deus mostrou o seu rosto e sua vontade: entrou
na História e se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré.

Este é o caminho de Jesus Cristo para o Pai.
Eu sou o caminho a Verdade e a Vida.
(Jo 14,6)
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Catequista: Vamos escrever nas pegadas abaixo atitudes que comunicam a
presença de Jesus, Caminho Verdade e Vida e que nos ajudam a chegar até ao
Pai.

Deus também nos fala através de acontecimentos, dos milagres, das tragédias,
em tudo Deus quer nos falar, nos ensinar. Temos que estar atentos ao que
acontece e perceber a presença de Deus em nossas vidas.
Vamos ler em Mt 8,23-27
Catequista: Os discípulos ainda não conheciam totalmente o poder de Jesus, foi
preciso que quase se afogassem para perceber que estavam com Senhor de
todas as coisas e situações.
Leitor 1 – Hoje estamos vivendo situações como a dos discípulos, assaltos,
violências, estamos sempre com medo de que algum aconteça.
Leitor 2 – Não podemos mais sair de casa, nos divertir, ficamos trancados
dentro de casa com medo de tudo e de todos.
Catequista: Mas Jesus é o Senhor de todas as coisas, ele tem poder para no
livrar de todo mal, mas para isso precisamos confiar plenamente no seu poder,
como os discípulos, no barco estavam apavorados, mas estavam com Jesus e
eram fiéis a ele.
Todos: Precisamos ser fieis ao amor de Deus .
Catequista: Quando sairmos de casa, ou mesmo dentro, e estivermos em perigo,
apavorados com alguma situação, precisamos confiar e clamar pelo nome de
Jesus, pois ele com certeza o ajudará.
Leitor: Mas devemos clamar por ele só nos momentos de perigo?
Leitor: Não, em nossa vida, todos os dias podemos clamar por Jesus, seja na
hora de fazer um aprova, de fazer uma tarefa difícil, no momento de tristeza,
de brigas e violências que vemos na televisão. Podemos clamar pelo nome de
Jesus a toda hora.
Todos: Jesus, seja o nosso auxílio e nossa proteção.
Oração: Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Doce
Coração de Maria seja a nossa salvação. Coração Divino de Jesus
providenciai. Coração Imaculado de Maria rogai por nós.
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RECORTES DE JORNAIS E REVISTAS.
Vamos selecionar nestes jornais e revistas, notícias que nos mostram a
presença de Deus na vida das pessoas e momentos em que não houve a presença
de Deus. Vamos montar um mural, cada um poderá ler a reportagem que
escolheu.
Vamos agradecer, por que Deus comunica conosco através das pessoas e dos
acontecimentos Agora vamos, de mãos dadas, clamar pelo nome de Jesus, para
que não aconteçam mais estas situações que recortamos. Podemos fazer uma
oração espontânea e depois rezar o Creio.

Celebremos em família
Deus está sempre conosco, ele é para todos, não é algo individual, particular.
Ele quer a felicidades de seus filhos, de todos e não somente de alguns.
Existem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Para elas o que importa
é ter riqueza, carro, casas, empregos bons, ganhar muito. Mas isso não traz a
felicidade. Nós somos dependentes de Deus, queiramos ou não, se somos
batizados na Igreja de Jesus Cristo, somos seus filhos e somos dependentes
Dele.
Gesto concreto da família
Orar pelo necessitados
Participar das missas na comunidade
Ajudar uma família mais necessitada ( cada membro da família vai doar algo de
si mesmo, as crianças podem doar brinquedos que
podem ser utilizados ainda, roupas, os pais podem
doar alimentos, para ajudarmos os Vicentinos em
seu trabalho de assistência aos mais necessitados.)
As doações podem ser entregues ao catequista.
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Eu vim para que todos tenham vida plenamente!
Jesus Cristo

JESUS ESCOLHE OS DOZE APÓSTOLOS
1. Objetivos:
∗ Ensinar o que é um apóstolo e seu trabalho.
∗ Mostrar como eles deixaram tudo para seguir a Jesus.
∗ Mostrar como nós seguimos a Jesus.
Lição Bíblica: João 1.43-51; Mateus 1.16-21; Lucas 6.12-16 (Estudo para
professor)
João 1.15-51; Mateus 1.16-21, 9.9; Lucas 6.12-16 (Leitura bíblica)
Versículo para decorar:
Mateus 10.2-4 ... os nomes dos 12 apóstolos ...

Atividades:
1) Usar cartazes para contar a história.
2) Brincadeiras com os nomes dos apóstolos.
3) Desenhos dos apóstolos.
Ponto de contato:
O que quer dizer apóstolo? Quer dizer “mensageiro”, isto é, aquele que
é mandado. E sua mensagem é a boa notícia a respeito de Jesus. Os apóstolos
são aqueles doze homens que Jesus escolheu para serem seus seguidores e
para ajudarem-no. Vamos aprender como é que Jesus escolheu e chamou-os..
História Bíblica:
Um dia Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Mas antes disso,
procurou Filipe, e disse:
− Venha comigo.
E Filipe foi. Ele sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Queria
tanto seguir a Jesus e servi-lo. Filipe procurou seu amigo Natanael, e
falou:
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− Achamos Aquele de quem Moisés e os profetas também escreveram
no livro de Deus. É Jesus de Nazaré.
Natanael perguntou
− E de Nazaré pode vir alguma coisa boa?
− Venha e veja – respondeu Filipe.
Quando Jesus viu Natanael chegando disse:
− Vejam, está aqui um verdadeiro israelita, um homem realmente
sincero!
Natanael ficou admirado. Como é que Jesus o conhecia? Jesus falou:
− Antes de Filipe o chamar eu já tinha visto você sentado debaixo da
figueira.
Filipe e Natanael tornaram-se dois dos doze apóstolos.
Um outro dia, Jesus estava na praia do logo de Genesaré e a multidão O
apertava para ouvir suras palavras. Ele viu o Baco de Simão e pediu que ele o
afastasse um pouco da praia. Quando ele acabou de ensinar o povo, disse a
Simão:
− Leve o barco aonde o lago é mais fundo e achará muitos peixes.
Simão falou que eles já pescaram a noite toda e nada, mas obedeceu.
Eles encheram dois barcos com peixes. Simão e os outros ficaram admirados
com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Jesus disse a eles:
− De agora em diante vocês vão ser pescadores de homens.
Simão e André, Tiago e João deixaram tudo e seguiram a Jesus.
Uma outra ocasião, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Mateus.
Jesus lhe disse:
− Venha comigo.
Então Mateus se levantou, deixando seu trabalho e foi com Ele.
Naquele tempo Jesus passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu
chamou seus discípulos e escolheu doze. E deu o nome de apóstolo s a estes
doze:
Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João;
Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, que era
chamado o nacionalista; Judas, filho de Tiago; e Judas Iscariótes, que foi o
traidor.
Estes homens deixaram tudo e viajaram com Jesus, escutaram seus
ensinamentos e ajudaram-no a contar que Jesus era o Cristo – o Salvador
prometido.
Lição Pratica: Cartazes chamados “Sigam-Me”
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ATIVIDADES

OS DOZE APÓSTOLOS

Você consegue lembrar-se dos nomes dos doze apóstolos de Jesus sem olhar?
Então escreva os nomes deles no quebra-cabeça abaixo. Cuidado! Você deve
contar bem o número de letras de cada nome. Dois discípulos têm dois nomes
cada um. (Exemplo: Simão Pedro) Vamos lá!

ATIVIDADES
ENIGMA PITORESCO
Neste enigma pitoresco encontrarão o nome dos doze Apóstolos. Basta que
procurem a solução, pronunciando o nome da figura e ligando-a as letras da
mesma linha. Exemplo: “pé” mais DRO = Pedro; e assim por diante.
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+
Ã + DRÉ = ?

_______

-

JO +

FI + LI +

DRO = ? ______

R + A = ? ______

- C = ? ______

= ? ______

- C + TOLOMEU
= ? _________

TI +

- L = ? ____
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+ T + UUU = ? ___

- AT = ? _______

-ca+

-do

Sim-m+

-pa DU = ?

___________

= ? ______

-ca+d

ii K

TTT = ?
________

61

