
 

      PRÉ CATEQUESE 

“ELE VENDE TODOS OS SEUS BENS E COMPRA AQUELE CAMPO.” 

 
“O REINO” 

 

OBJETIVO: Encontrar a pérola escondida, essa que representa a palavra de Deus e viver de 

acordo com a Sua palavra. 

 

LEITURA– Mt 13, 44-52. 

REFLEXÃO: As três parábolas narradas por Mateus – o tesouro no campo, as pérolas e a 

rede lançada – revelam o segredo de Deus para aqueles que têm fé e desejam entrar no Reino: 

viver a justiça anunciada por Jesus e ter atitudes e ações que sejam coerentes com a Sua 

palavra, mas que, para isso, é necessária uma decisão total e definitiva. 

Nas parábolas do tesouro e da pérola, Jesus enfatiza o zelo necessário para se buscar o Reino 

de Deus que tem muito valor e, por isso, sempre traz alegrias aos que dele se aproximam e 

merece atenção e dedicação total. Se de fato o Reino for acolhido, ele será guardado como um 

tesouro. Por esse valor imensurável, tudo o mais pode ser renunciado, abrindo-se mão do que é 

considerado de valor no mundo para adquirir o verdadeiro tesouro ou a pérola, que só se 

consegue colocando em prática a Sua Palavra e os Seus ensinamentos. 

 

AGIR EM FAMÍLIA:  

Dinâmica: “Em busca do Reino dos Céus”  

Mensagem: Meu caminho para o reino dos Céus começa quando o faço existir aqui mesmo na 

Terra.  

A dinâmica consiste em fazer com que as crianças procurem esta “pérola preciosa” que é o Reino 

dos Céus, mas que primeiramente reflitam sobre o que fazer para que ele comece a existir aqui na 

Terra, a partir de suas atitudes. 

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

20 a 26 de julho de 2020 



O pai ou a mãe perguntam: 

- Como é o Reino de Deus aqui na Terra?  

- O que precisamos fazer, como crianças cristãs, para que ele esteja sempre presente?  

- Será que se fizermos coisas boas, já estaremos colaborando para este Reino aqui na Terra?  

- Será que isso nos ajudaria para chegar ao Reino dos Céus? 

 

Agora que a crianças estão sabendo sobre o Reino dos Céus e o que é preciso para encontrá-lo, 

os pais propõem a busca da “pérola preciosa” iniciando uma caça ao tesouro, para que eles 

encontrem dentro de casa a “pérola”. Se ela não for encontrada dentro de um prazo 

(aproximadamente 5 minutos), os pais poderão dar dicas para facilitar.  

Encerramento: Não foi tão fácil encontrar a pérola, não é? Deus muitas vezes, em nosso dia a dia, 

nos testa para saber se estamos atentos aos Seus ensinamentos, assim como acabou de 

acontecer. Ou seja, se aprendermos coisas boas na catequese, mas fazemos coisas ruins em casa 

ou na escola, o ensinamento se perdeu. Devemos sempre seguir o exemplo de Jesus, mantendo-

nos próximos à Ele e ao Reino dos Céus. 

 

Preparação para a Dinâmica:  

- Uma pérola comprada em bazar (de plástico, para confecção de bijoux), ou qualquer objeto bem 

pequeno que possa substituir;  

- Uma forma diferente de embrulhar esta pérola, para que as crianças tenham dificuldade em 

encontrá-la. Exemplos: embrulhá-la numa folha de jornal amassada, colocá-la sob uma folha num 

vaso, dentro de uma flor etc;  

- Colocar a pérola embrulhada em algum lugar dentro da casa. 

 

MINHA ORAÇÃO: “Jesus meu amigo querido, o Teu Reino é para mim como um tesouro e quero 

sempre estar perto dele, porque me traz muita alegria. Amém!” Sinal da Cruz, Pai-Nosso, Ave-

Maria e uma oração espontânea da criança e da família sobre o tema do dia ou uma 

necessidade. 

. 

MEU COMPROMISSO: Procurar e fazer no dia a dia o que nos aproxima de Jesus. 


