
      PRÉ CATEQUESE 

“Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada 
há de escondido que não seja conhecido” 

 
“NÃO TEMAIS” 

 

OBJETIVO: Lembrar que Jesus está conosco em todos os momentos de nossas vidas, desde 

que reconheçamos a presença Dele. 

 

LEITURA– Mt 10, 26-33 

REFLEXÃO: O evangelho de hoje vem nos falar sobre a coragem de sermos discípulos de Jesus 

e da importância em confessarmos nossa fé em Deus e em Seu Reino de Amor. Ele (Jesus) nos 

lembra o grande compromisso que cada um tem, de sermos anunciadores, em virtude do nosso 

batismo, da boa nova de Jesus, da salvação para as multidões cansadas e abatidas de nosso 

tempo; Jesus também nos lembra que esse anúncio vai exigir de nós muita coragem e 

perseverança. 

 

AGIR EM FAMÍLIA: 

1- Ouvir e cantar a música do “Homenzinho torto”, conforme o vídeo e pedir para a mamãe 

gravar um vídeo seu dançando a música. 

 

2- Enviar o vídeo para o seu catequista. Atenção: o vídeo tem que ser gravado com o celular 

na horizontal em um ambiente silencioso, para a postagem dos vídeos (que são 

autorizados) no site da paróquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

15 a 21 de junho de 2020 



 

 

 

 

CORPUS CHRISTI 

 
Corpus Christi é uma comemoração que faz parte do calendário da Igreja Católica, e sua 

criação remonta ao século XIII. Aqui no Brasil a data é celebrada com um feriado, sempre em 

uma quinta-feira. No dia de Corpus Christi, celebra-se um dos princípios mais importantes do 

catolicismo: o sacramento da Eucaristia. 

A data é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira. Isso acontece como uma 

simbologia pelo fato de que a Última Ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. 

No Brasil, em decorrência da grande tradição católica, a comemoração da data é 

acompanhada por algumas práticas que foram consolidadas aqui a partir da influência dos 

portugueses. 

Uma tradição típica de Corpus Christi no Brasil trazida pelos portugueses é a atividade de 

produzir tapetes. Os tapetes de Corpus Christi são uma prática comum em muitas partes do país, 

representando símbolos e cenas importantes da fé católica. Os tapetes são confeccionados a partir 

de vários produtos, como serragem, borra de café, areia etc. 

 

ATIVIDADE: TAPETE VIRTUAL DE CORPUS CHRISTI  

 

1- Pesquise desenhos católicos (ex: símbolos católicos, desenhos de corpus christi, etc.) e a 

partir disso, construa seu próprio tapete de Corpus Christi. Você poderá imprimir ou 

desenhar em uma folha sulfite. Para enfeitá-lo poderá utilizar os produtos que tem em casa, 

como borra de café, casca de ovo, serragem, entre outros e colorir. Use a criatividade. 

 

2- Após terminar o desenho, tire uma foto e envie ao seu catequista. Nós iremos utilizar esses 

desenhos para fazer um tapete virtual e postar no site da nossa paróquia.  

 

 

MINHA ORAÇÃO: “Deus Pai, tira de mim o medo e me ajuda a evangelizar o Seu nome todos os 

dias para aqueles que estão ao meu redor” 

. 

MEU COMPROMISSO: Jesus é o caminho seguro por onde todos nós podemos seguir para chegar 

ao céu (Jo, 14,6). Mas só quem é fiel a Ele e anuncia a Boa Nova chegará ao céu, então, o que 

você acha de refletir sobre isso e começar a evangelizar um pouquinho mais todos os dias?! 


