
 

                         

 

PRÉ-CATEQUESE 

 

“NÃO FAÇAIS DA CASA DE MEU PAI UMA CASA DE 

COMÉRCIO!” 

 

 

Olá queridos catequizandos, 

Estamos iniciando mais um ano de caminhada na nossa catequese! Seguiremos com as nossas atividades online, 

ou seja, disponíveis semanalmente no site da nossa paróquia. E agora, com a novidade: quinzenalmente nos 

encontraremos de forma presencial em nossas igrejas, cada um com seu grupo de amigos e catequistas. 

 “Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos”(Mt 28, 20). Estas palavras de Jesus, 

dirigidas aos discípulos, dão-nos a certeza de que não estamos sozinhos diante dos problemas, sofrimentos, 

pandemias, etc. A narrativa dos discípulos de Emaús, nos dá a certeza de que nas noites escuras da vida e da 

história, o Senhor permanece conosco, Ele caminha conosco (Lc 24, 13-35). 

E é com esta reflexão e certeza que seguiremos avante em nossa catequese! Deus nos abençoe. Amém 

 

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do 3º Domingo da Quaresma e sobre a C.F. de 2021. 

LEITURA – Jo 2, 13-25 

REFLEXÃO:  O Templo, no tempo de Jesus, significava um lugar sagrado para os judeus, onde 
eles guardavam todo o ouro que arrecadavam e os dízimos. Representava a lei antiga, o antigo 
testamento. Os manipuladores do templo usavam-no para ocultar os seus interesses mesquinhos 
e pessoais. 

Mas,o amor de Deus é totalmente GRATUÍTO. Jesus vem lhes mostrar que o verdadeiro 
templo é Ele, o próprio Jesus, que iria morrer por muitos para a remissão dos pecados. E que, Ele 
ressuscitaria no terceiro dia. Mas os fariseus e mestres da lei, não entenderam nada!. Pois, Ele 
falava do templo de seu próprio corpo. Tanto assim que questionaram Jesus, dizendo: “a 
construção do Templo durou 46 anos, e tu o levantarás em três dias?”  

Jesus se irrita ao ver que o templo havia se transformando em verdadeiro mercado de 
animais e outros objetos mudando a finalidade deste lugar. 

Templo é lugar de Orar; e orar significa silencio para ouvir Deus e também falar com 
Ele. Que nessa Quaresma façamos uma revisão de vida para avaliarmos como anda o nosso 
processo de conversão a Deus! 

  

Tema a ser experenciado de 

01 a 07 de março de 2021 

de 2020 



AGIR:  Após a mamãe e o papai ler para você o evangelho e refletir sobre a leitura, vamos para 

a atividade! 

 

Atividade 1: Pinte o desenho. Nele tem uma palavra que faz parte do Lema da C.F. 2021. Copie 

ela na linha abaixo. 

 

R: ____________________________________________________________ 

 

Atividade 2: O padre Ocimar nos falou sobre o tema e o lema da C.F. deste ano. Vamos lembrar? 

Tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” 

Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez a unidade” (Ef. 2, 14a.) 

Então podemos pensar que ter paz e amor é todo mundo vivendo bem, sentindo-se valorizado 

e com seus direitos respeitados. 

Em cada quadro faça um desenho ou cole imagens conforme o que se pede: 

  



PAZ para mim é... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOR pra mim é... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINHA ORAÇÃO:  “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade 

divina, sempre me rege, me guarda, me governa me ilumina. Amém” 

 

MEU COMPROMISSO: Jesus disse: “Tudo que fizerdes a um destes pequeninos é mim que o 

fazeis”. Meu compromisso será servir a Jesus cuidando bem dos outros (minha família em casa e 

dos meus amiguinhos) respeitando e ajudando, sendo carinhoso e bondoso! 


