
Narrador: Vocês irão assistir agora a primeira edição do jornal da catequese da 
comunidade ... O assunto de hoje é “o Papa e sua visita ao Brasil.”
Introdução do Hino de Acolhida ao Papa.

Menino: Bom dia!
Menina: Bom dia!

Menino: Você já deve ter ouvido falar sobre o Papa, não é mesmo? Por isso hoje
o nosso assunto é o papa.

Menina: Quem é o Papa?
Menino: O Papa é o chefe da igreja católica que mora no Vaticano que fica em 
Roma, na Itália.

Menina: Quem foi o primeiro papa?
Menino: O primeiro papa foi Pedro, discípulo de Jesus. São Pedro foi escolhido 
por Jesus, que disse: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja.

Menina: Quem é o Papa agora?
Menino: É o papa Bento XVI. Ele governa a Igreja com muita sabedoria, 
humildade e santidade.

Menina: A igreja teve quantos papas?
Menino: Nesses 2000 anos a igreja católica já teve 266 papas.

Menina: Como se escolhe um Papa?
Menino: Quando um papa morre os cardeais se reúnem em Roma e escolhem um
novo Papa. O escolhido fica no cargo até o dia em que Jesus o chama para o céu.

Menina: O que faz o papa?
Menino: Para nós católicos, o papa é a autoridade máxima da igreja, um 
exemplo de comportamento religioso para todos nós. O papa decide quem será 
beatificado e quem será canonizado. Por exemplo, Frei Galvão é o primeiro 
Santo brasileiro e quem decidiu isto foi o papa Bento XVI, depois de saber dos 
milagres que Frei Galvão realizou. O Papa também orienta os católicos sobre os 
caminhos que devem seguir e tem um papel internacional muito importante.

Menina: Quando o Papa Bento XVI virá ao Brasil?
Menino: O Papa visitará o Brasil do dia 09 a 13 de maio. Ele visitará, pela 
primeira vez, o Brasil e presidirá, em Aparecida, a abertura da V Conferência 
Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe que acontecerá do dia 13 ao 
dia 31 de maio. O Papa virá para iluminar, com sua palavra, a Igreja presente em 
nosso continente, para que ela se torne mais santa e missionária.



Menina: Qual é o tema da Conferência?
Menino: O próprio Papa Bento XVI escolheu o tema da Conferência . O tema é:
 “Discípulos e missionários de Jesus Cristo para que, nele, nossos povos tenham 
vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida”.  

Menina: O que devemos fazer enquanto estiver acontecendo a Conferência?
Menino: Devemos pedir ao Sr.Jesus que ilumine ao Papa e a todos os bispos 
para que encontrem respostas para todos os questionamentos e que possamos 
partir para atos concretos.

Menina: Vamos todos ouvir e cantar o Hino de acolhida ao Papa.

Todos:     Bem vindo o Que Vem em Nome do Senhor:

                  Bento Bendito o que vem em nome do Senhor
                  Bem vindo! Bem vindo!
                  Nosso povo (o Brasil) te acolhe com amor!

                 Tu que recordaste ao povo: Deus é amor
                Vens anunciar de novo: Deus é amor        
                Com a mãe Aparecida nos confirmas: Deus é amor
                Tu proclamas para a América Latina: Deus é amor

                Na diversidade unidos: Deus é amor          
                Proclamamos decididos: Deus é amor
                Nós queremos ser discípulos de Cristo: Deus é amor
                Missionários para todos terem vida: Deus é amor

                Entre sombras e esperanças: Deus é amor 
                Caminhamos na confiança: Deus é amor
                Novos rumos, novos tempos esperamos: Deus é amor
                Nesta quinta conferência celebramos: Deus é amor

Menina: Aqui termina o jornal da Catequese da Comunidade ..., de hoje. Até a 
próxima.
Menino: Até a próxima
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