
 

 

 

PRÉ-CATEQUESE 

" Jesus vive, somos testemunhas” 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho do 3º domingo de Pascoa  

 

LEITURA –  Lc 24, 35-48 

 

REFLEXÃO: Jesus está vivo e atua hoje no mundo quando nos comprometemos na luta pela paz. 

Pela justiça, pela liberdade, por um mundo mais humano, Ele está vivo e continua a realizar aqui 

e agora o projeto de salvação de Deus. 

Cristo ressuscitado saúda os discípulos, novamente, com o desejo da paz: "A paz esteja 

convosco". Ele não é um fantasma, é totalmente real, mas, às vezes, o medo na nossa vida vai 

tomando corpo como se fosse a única realidade. Em ocasiões é a falta de fé e de vida interior o 

que vai mudando as coisas: o medo passa a ser a realidade e Cristo vai-se desbotando da nossa 

vida. Por outro lado, a presença de Cristo na vida do cristão afasta as dúvidas, ilumina a nossa 

existência, especialmente os recantos que nenhuma explicação humana pode esclarecer. 

E Ele repete: "A paz esteja com vocês". Para o evangelista Lucas o fator decisivo é o 

testemunho dos discípulos. Jesus está vivo e apresenta-se aos homens de hoje nos gestos de 

amor, de partilha, de solidariedade, de perdão e de acolhimento. 

 

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

a atividade! 

 

Atividade 1: Conversar com a criança e perguntar: 

- Quais são as atitudes que nos afastam de Jesus?   

- O que se pode fazer para mudar isso e ficar pertinho de Jesus? 

 

Dinâmica 1:  O adulto escreverá em um papel essas “atitudes ruins” 

que a criança disse e em seguida pedirá para ela amassar e jogar na 

lixeira. O adulto explicará para a criança que a lixeira significa o sangue 

que Jesus derramou na cruz para nos libertar do pecado.  
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Atividade 2: Colocar uma folha em branco no chão e pedir para a criança 

apoiar o pé. O adulto contornará seu pezinho com um lápis e depois 

deverá recortar e pedir para a criança escrever ou desenhar uma atitude 

que demonstre carinho e amor, assim como Jesus teve e tem por nós. 

 

 

Atividade 3: Vamos assistir ao vídeo no canal do youtube e aprender uma música: “Jesus é 

meu amigo”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=1VzRP5vU6aE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MINHA ORAÇÃO:  “Espírito Santo, me ajuda a caminhar com esperança, fé e alegria, que eu 
saiba reconhecer Jesus e tenha sempre a certeza de que o Senhor vive e está sempre 
comigo!  Amém” 

 

MEU COMPROMISSO: Você acredita que Jesus está vivo entre nós? Então seja sinal da 

presença de Jesus para seus familiares e amigos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VzRP5vU6aE

