
                                                                                                          

                                                       

 

PRÉ-CATEQUESE 

                       

  

 

OBJETIVO:    Refletir sobre o evangelho do 21º domingo do Tempo Comum. As palavras de Jesus 

são difíceis de ser “digeridas”, por isso muitos o abandonam. 

 

LEITURA:   JO - 6, 60-69 
  

REFLEXÃO:   Muitas pessoas querem conhecer Jesus e ouvir tudo o que ele tem para dizer, mas 

não querem escutar tudo, e sim apenas alguns pontos que lhes interessam para a satisfação dos 

seus desejos e necessidades. Quando essas pessoas ouvem tudo o que Jesus tem para dizer, se 

escandalizam, afastam-se dele e não querem mais segui-lo. De fato, é muito fácil dizer que Jesus 

tem palavras muito bonitas, mas nem sempre é fácil aceitar as exigências do Evangelho. Porém, 

não podemos nos esquecer que somente Jesus tem palavras de vida eterna, e que só consegue 

ouvir de fato as palavras de vida eterna quem crê firmemente que Ele é o Santo de Deus e busca 

imitá-lo verdadeiramente na busca da santidade. 

Diferentemente de alguns influenciadores digitais de nosso tempo, Jesus não almeja apenas 

números cada vez maiores de seguidores em suas redes. Ele quer, antes de tudo, discípulos e 

discípulas cada vez mais capazes de escutar, viver e anunciar a boa notícia. (Pe Antonio Iraildo 

Alves de Brito-ssp) 

 
AGOSTO: um mês dedicado às Vocações: 

No quarto domingo, comemora-se as vocações leigas. 

Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a participar 

ativamente da Igreja e do Reino contribuindo para a caminhada e o 

crescimento das comunidades rumo a Pátria Celeste. Assumir esta 

vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. 

Neste dia celebramos todos os leigos que, entre família e afazeres, dedicam-se aos trabalhos 

pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos padres na 

catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e nas diversas 

pastorais existentes. 

 

Tema a ser experenciado de 

 

16 a 22 de agosto de 2021 
 

 

“A quem iremos Senhor?” 



AGIR:    Após a mamãe e o papai ler para você o evangelho e refletir sobre a leitura, vamos para 
as atividades! 
 
Atividade 1:   Para seguir Jesus é preciso ter alguns comportamentos que o agrade e seja de acordo 
com o que Ele nos ensina. Escreva C para atitudes corretas e E para atitudes erradas. 

 
 

Atividade 2:   Colorir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINHA ORAÇÃO:     Senhor Jesus, eu agradeço pela 

diversidade de vocações para servir vosso povo. 

Aumentai as vocações leigas e que cada leigo e cada 

leiga, seja animadora da igreja, das comunidades 

cristãs e do serviço aos outros. Amém. 

 
 

MEU COMPROMISSO: Rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, todas noites em intenção de todos 

os leigos que trabalham na igreja.  

 


