
 

 

PRÉ-CATEQUESE 

 

“Felizes sois vós, porque vossos olhos vêem 
e vossos ouvidos ouvem.” 

 
 

15° Domingo do Tempo Comum de 2020 

 

OBJETIVO: Deus que é a semente. Aprender que a semente da Palavra de Deus pode crescer em 

nossas vidas, quando lemos suas narrativas, guardando-as e obedecendo a Deus. 

 

LEITURA–  Mateus, 13,1-23 

 

REFLEXÃO:  No evangelho, Jesus nos fala de quatro situações, que a semente do semeador pode 

cair: À da beira do caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos e terra boa. 

 Esses quatro lugares diversos são os campos dos corações das pessoas, neste mundo pluralizado 

e relativizado pelas propostas das falsas doutrinas. 

Os falsos semeadores, estão no mundo a serviço do anti-reino, "em beneficio próprio.  

O evangelho nos apresenta o mundo, como um campo para ser semeado, as sementes do 

Reino. Em outras palavras são os corações das pessoas que devem receber a boa notícia do Reino 

de Deus.  

A palavra de Deus é sempre eficaz em si mesma, mas o ser humano pode resistir-lhe a 

liberdade e torná-la estéril. Mas Deus é paciente com o mundo, e tem dado o tempo necessário, 

para que os homens se convertam e volte para Ele. Por isso, nós cristãos, que já fizemos a nossa 

opção pelo terreno bom de Jesus Cristo, vamos permanecer em vigilância e alerta, como servo fiel 

e prudente do Senhor a exemplo para aqueles que não conhecem Jesus.  

 

AGIR: Atividade 1: Dinâmica da semente 

Pegar um grão de feijão ou semente de girassol, coloque em um copo de plástico (ou pequeno pote 

ou vasinho), colocar algodão e todos os dias molhar até  que brote um raminho, significando o 

crescimento da nossa Fé. Quanto mais se alimentar da água (Jesus) mais aumenta a nossa fé. 

  

Tema a ser experenciado de 

 

06 a 12 de Julho de 2020 
 

 



Atividade 2: Colorir o desenho de Jesus. 

 

 

MINHA ORAÇÃO:“Senhor, as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas sufocam vossa 

palavra em nós, quantas vezes fomos terreno pedregosos, cheios de espinhos, sendo inconstante 

nos compromissos, com os nossos irmãos e também com vossa palavra. Por isso rogamos, tende 

piedade de nós!” Rezar 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Refletir a partir destas questões: “- Que tipo de  terreno me identifico de 

acordo com a parábola?”, “Semeio generosamente a Palavra de Deus, espalhando a semente tão 

amplamente quanto posso?”. E a partir daí tentar sempre ser bons semeadores da palavra de 

Deus. 


