
   

 

Pré Catequese 

“Vós, quem dizeis que Eu sou?” 

Mt 16: 13-20 

OBJETIVO:  Conduzir os catequizando a crescerem no conhecimento de Jesus para d’Ele tornarem-

se discípulos. 

 

LEITURA: Mt 16:13-20 

 

REFLEXÃO: Vós, quem dizeis que Eu sou? Dizemos que Jesus é o Deus vivo presente no meio de 

nós. Damos graças a Ele através da nossa fé, feliz aquele que acredita como os discípulos de Jesus 

que é o Filho de Deus, nosso Salvador, O Messias e não apenas um profeta como o povo daquela 

época acreditava. 

  

ATIVIDADE: Pinte o desenho abaixo. 

 

MINHA ORAÇÃO: Senhor Jesus, Filho de Deus Vivo, o Senhor que fez tantos milagres aqui na terra, 

o Senhor quem sabe das minhas necessidades e o que preciso fazer para alcançar a graça de Deus, 

dai-me Senhor o dom de entendimento para seguir no caminho certo até ao Pai Celeste. Amém. 

 

MEU COMPROMISSO:Observar na família, aquele que precisa do amor de Jesus e reze por ele para 

alcançar a graça de Deus e Jesus no coração. 

 

                                                                       

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

17 a 23 de agosto de 2020 

 

 
MÊS DE AGOSTO, MÊS DAS VOCAÇÕES: 
No quarto domingo é celebrado a vocação do leigo: 
 
A vocação laical é a primeira grande vocação na igreja. É a 

vocação mais comum na Igreja de Deus. Com efeito, pelo 

batismo, cada cristão é consagrado a Deus e incorporado no 

Cristo Jesus e, com isso, é chamado a ser Igreja viva e atuante 

no mundo, a fim de santificar a sociedade e todas as coisas 

passageiras desta terra através de sua vida, levada conforme 

os princípios do Evangelho. 
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