
                                                    

                                                       

PRÉ-CATEQUESE 

                        

 

                                      

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do 5º domingo da Quaresma. “Se alguém me quer servir, 

que venha atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará meu servo” (Jo 12,26). 

 

LEITURA:  JO 12,20-33 

 

REFLEXÃO:   Alguns gregos, por meio de Filipe, que era da Galileia, pedem uma entrevista com 

Jesus. É um momento grave: “Agora estou interiormente perturbado”. A linguagem de Jesus é 

realista, crua e surpreendente, capaz de paralisar os visitantes estrangeiros. Com efeito, Jesus lhes 

fala do grão de trigo, que precisa morrer para dar frutos; diz que quem se apega à própria vida vai 

perdê-la; afirma que, agora, é o julgamento deste mundo e que o chefe deste mundo vai ser posto 

para fora.  

A breve mensagem de Jesus discorre, pois, sobre luta, entrega da vida, morte, mas também 

faz referência à vida, à elevação, à glorificação. Trata-se do trajeto de Jesus, que oferece ao Pai a 

sua vida: “Foi para esta hora que eu vim”. É também o trajeto de todos os cristãos: “Se alguém quer 

servir a mim, que me siga”. 

 

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

atividade! 

 

Atividade 1: Quaresma, o que sabemos? Vamos assistir ao vídeo no canal do youtube e aprender! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zp-YiZ_6VW8 

 

 

  

Tema a ser experenciado de 

15 a 21 de março de 2021 

 

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, 

fica só. Mas, se morre, produz muito fruto” 

https://www.youtube.com/watch?v=zp-YiZ_6VW8


Atividade 2: Pinte o desenho abaixo bem bonito: 

 

 

 



MINHA ORAÇÃO:   “Papai do céu, meu bom Deus, olha por todos da minha família, protege do 

mal e conserva com saúde minha mamãe, meu papai, meus irmãos e amigos. Tome conta de mim 

para que eu continue sempre ao seu lado, te amando e te obedecendo. Amém” 

 

MEU COMPROMISSO:  Neste tempo da quaresma, qual a penitência que eu posso fazer?  

Lembrando que é algo que eu gosto muito. Segue aqui alguns exemplos: 

- Reduzir o uso do celular. Usar somente para as necessidades urgentes; 

- Não assistir TV ou algum programa específico da TV; 

- Cortar jogos no computador ou aparelho de jogos; 

- Deixar de comer doce; 

- Deixar de beber refrigerantes 

 Escolha uma penitência nesta quaresma e ofereça a Deus com orações. 


