
         

 

PRÉ-CATEQUESE 

“Jesus não está morto” 

JO 20, 1-9 

 

OBJETIVO: Não perder Jesus de vista. 

LEITURA:  Jo 20, 1-9  

REFLEXÃO:  A ressurreição de Jesus é a vitória da vida sobre a morte, sobre o pecado. A 

ressurreição de Jesus devolve a esperança de todo cristão, a morte foi vencida, e que todos somos 

vencedores com Jesus, "Somos vitoriosos porque Deus nos deu a vitória em Jesus Seu Filho”. Não 

pelos nossos méritos. E sim pela Sua graça.  

Com a ressurreição de Jesus nossos pecados foram removidos, é com ela a certeza de que 

venceremos a violência, as injustiças, o egoísmo, a falta de caridade e misericórdia, a mentira e 

toda maldade humana.  

Alegremo-nos! Cristo ressuscitou e está no nosso meio, Ele está vivo em você e em mim, 

confiante em sua presença, renovemos nossas vidas, as esperanças de que podemos ser pessoas 

novas, e que podemos também renovar e transformar, nossos irmãos, nossa sociedade.  

Que com a ressurreição de Cristo, a esperança renasça e permaneça em nossos corações. 

 

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

atividade! 

Atividade 1: Domingo de Páscoa você sabe o que é? Vamos assistir a um vídeo no canal do 

youtube e aprender. Link: https:\\youtu.be\8CY01zh5joY 

 

MINHA ORAÇÃO: "Ó Deus bondoso e fiel, é muito bom louvar a ti senhor em todo tempo e lugar, 

especialmente neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi ressuscitado. Por ele renascemos para 

uma vida sem fim. E que as portas do Reino se abram para nós". Amém.   

 

MEU COMPROMISSO: Esta semana terei dois compromissos: 

1 – Assistir com a família a celebração do Domingo de Páscoa pelo facebook da nossa paróquia. 

2 – No domingo de Páscoa fazer uma oração especial sobre a ressurreição de Jesus. Tire uma 

foto do momento da oração com sua família e envie ao seu catequista. 

Tema a ser experenciado de 

29 de março a 04 de abril de 2021 



Atividade 2 Após assistir ao vídeo sobre o Domingo de Páscoa pinte, recorte e cole o desenho 

abaixo: 

 


