Tema a ser experenciado de
16 a 22 de Novembro de 2020

PRÉ-CATEQUESE

“Deus enviou seu filho ao mundo para que o
mundo seja salvo por Ele”

OBJETIVO: Devemos praticar o bem e ensinar que sempre devemos ajudar, respeitar e amar as
pessoas.
LEITURA: Mt 25,31-46
REFLEXÃO: Jesus apresenta aos cristãos que não devemos nos descuidar do nosso
comportamento, no que diz respeito à prática da justiça, como condição essencial para a
participação da vida no Reino. Jesus é o Rei que estará sentado no trono. Não um trono de poder,
coroa e palácio, porque Jesus é um Rei diferente, e Seu reinado é de justiça e de amor.
No Evangelho, Ele é chamado de “Filho do Homem”. Isto quer dizer que Jesus é o filho de
Deus que nasceu como Homem, ou seja, está presente neste Homem a divindade de Deus, o
próprio Deus que veio para fazer o bem e trazer a justiça para todos. As ovelhas representam as
pessoas que seguem a Jesus, aqueles que são seus amigos e se comprometem com o que Ele
ensina. Os cabritos são os que rejeitam a Jesus e seus ensinamentos. E todos serão julgados pela
fé que tiveram no filho de Deus feito Homem.
Ter fé significa aceitar e seguir a Jesus que é o Mestre que ensina a viver como Ele. A fé
não é somente a realização de atos religiosos como, ir à catequese, à missa, rezar, mas significa,
também, o reconhecimento e o compromisso com a pessoa de Jesus. Ele mesmo diz que se
identifica com “os menores”, “os pequeninos”, com as pessoas mais fracas, marginalizadas,
oprimidas, enfim, pode ser encontrado em todas as pessoas: “Eu afirmo que quando vocês fizeram
isso ao mais humilde dos meus irmãos, de fato foi a mim que fizeram“. Os justos ignoram ter
ajudado o Filho do Homem na pessoa dos empobrecidos; e os benditos do Pai são, portanto, os
que lutam por um mundo justo e fraterno, sem discriminações nem desigualdades. Jesus fala do
compromisso com a prática da bondade, da justiça e do amor, e que Ele reconhecerá como seu
amigo todo aquele que pratica atos de partilha, fraternidade e amor em favor dos irmãos. Jesus fica
feliz com todos aqueles que ajudam as pessoas, com as quais Ele mesmo se identifica.

AGIR:
Atividade 1:

MINHA ORAÇÃO: Jesus, meu querido amigo, ajuda-me a enxergá-lo em todas as pessoas e
sempre fazer o bem. Amém!” Sinal da Cruz, Pai-Nosso, Ave-Maria e uma oração espontânea da
criança sobre o tema ou uma necessidade.

MEU COMPROMISSO: Praticar sempre o bem e também devemos ajudar, respeitar e amar as
pessoas. Sabem por quê? Porque Jesus está em cada pessoa e também dentro de nós. Quando
praticamos o bem ou fazemos algo errado, é para Cristo que também fazemos. Nenhum de nós
quer magoar Jesus, não é mesmo? Por isso, devemos sempre pensar em nossas ações antes de
fazê-las e procurar sempre fazer o bem.

