MISSAL DOS PEQUENINOS

3º DOMINGO DO TEMPO DA PÁSCOA
ANO A
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1ª Leitura: At 2,14.22-33
Salmo 15
2ª Leitura: 1Pd 1,17-21
Evangelho: Lc 24,13-35
( Emaús)
“RECONHECERAM-NO
AO PARTIR O PÃO.”

Cor branca

Jesus ressuscitado manifesta-se na Eucaristia
Evangelho
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado,
chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que
tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a
caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então
Jesus perguntou: “O que ides conversando pelo caminho?” Eles pararam com o rosto triste, e um deles
chamado Cléofas, lhe disse: “Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu
nestes últimos dias?” Ele perguntou: “O que foi?” Os discípulos responderam: “O que aconteceu com
Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo.
Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas
essas coisas aconteceram! É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas
foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham
visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e
encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu”.
Então Jesus lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas
falaram! Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?” E, começando por
Moisés e passando pelos Profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que
falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia
mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem
chegando!” Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram
Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: “Não estava ardendo o
nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?” Naquela mesma
hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos com os
outros. E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” Então os dois
contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
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Espaço do Catequista - Aqui você aprende!
Onde e como experimentar o Cristo vivo?
Nesta passagem do evangelho de Lucas, ele mostra onde perceber a presença
de Jesus: no caminho dos homens, na palavra e na partilha do pão que é a
celebração da Eucaristia.
Dois discípulos iam pelo caminho de Jerusalém a Emaús. Conversavam sobre os
últimos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus e, como um
desconhecido, Ele se aproxima e participa da conversa, mas eles não O
reconhecem. Jesus ensina àqueles homens que o caminho para se entender
tudo o que estava acontecendo é a leitura das Sagradas Escrituras, onde foi
anunciado pelos profetas tudo o que o Messias enviado por Deus deveria
realizar, explicando assim o sentido da Sua vida.
Jesus estava, naquele momento, incentivando as primeiras comunidades a
buscarem, na Palavra de Deus, a explicação para todas as dúvidas que
enfraquecem a fé. Foi este costume que deu origem à Liturgia da Palavra nas
celebrações, e na leitura comunitária da Bíblia a presença de Jesus ressuscitado também se manifesta.
Na passagem acontece o gesto de Jesus que faz com que aqueles discípulos abram os olhos e O
reconheçam: na partilha do pão – na celebração da Eucaristia. Jesus repete os gestos que fez na
última ceia: toma o pão, o abençoa, reparte e o entrega.
A partir de então, a leitura da Sagrada Escritura e a celebração da Eucaristia, na partilha do pão,
passam a ser a presença viva de Jesus nas reuniões da comunidade cristã.
Os discípulos de Emaús, tomados pelo espanto, retornam a Jerusalém ao encontro dos outros e
anunciam tudo o que presenciaram.
Tudo o que Jesus fez com os dois discípulos o faz também hoje. Ele é “Caminho dos homens, Palavra,
Partilha, Igreja reunida”, e acima de tudo, O Ressuscitado que se manifesta onde tem busca e onde se
faz a partilha. Sem partilha, fraternidade e solidariedade, o caminho se torna cada vez mais longe do
testemunho de Jesus.

Falando para os pequeninos – O que eles vão aprender hoje?
Enfoque Catequético: Reconhecer Jesus presente na nossa vida.
No caminho de Emaús, Jesus mostra para dois discípulos que, o que está escrito na Bíblia é o que vai
acontecer, e que ali é possível encontrar toda a Verdade e o projeto de Deus para a nossa vida.
Quando os discípulos viram Jesus, eles voltaram a Jerusalém para contar o encontro que tiveram com
Ele. E assim também nós devemos fazer: anunciar para todos a presença de Jesus no nosso meio.
A conversa com Jesus (a sua Palavra) e a partilha do pão (a Eucaristia) mudaram completamente a
vida deles e pode mudar também a vida de todos aqueles que creem que Jesus ressuscitado é
realmente o filho de Deus que vive no meio de nós. Apesar de não podermos vê-Lo com os nossos
olhos, podemos senti-Lo no nosso coração.
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Momento com os pequeninos - Aqui eles aprendem brincando!
 Acolhimento - Roda/Música
Formar uma roda com as crianças, acolhê-las com palavras carinhosas e cantar.
 Contar o Evangelho aos pequeninos
Esse momento é mágico, lúdico. Jesus falava com os pequeninos brincando com eles, colocando-os no
colo e os abençoando.
 Compromisso da semana
Contar em casa a história dos dois discípulos que não
reconheceram Jesus.
 Oração
“Jesus, meu querido amigo, quero te pedir que ande
sempre ao meu lado como um dia você andou com
os discípulos de Emaús. Amém!”
Sinal da Cruz, Pai-Nosso, Ave-Maria e uma oração
espontânea da criança e do catequista sobre o tema
do dia ou uma necessidade.
 Material de ilustração
Jesus e os discípulos de Emaús.
 Dinâmica: “Gincana dos evangelhos”
Mensagem: Conhecer a Bíblia não deve ser um gesto de obrigação, mas sim um gesto de humildade e
sabedoria porque queremos aprender mais com os ensinamentos de Jesus para aplicá-los em nosso
dia-a-dia. Conhecer a Bíblia pode nos fazer mais felizes, colaborando para um mundo mais cheio de
amor!
O catequista irá dividir a turma em grupos (com a quantidade de crianças que achar mais adequada
por grupo, misturando faixas etárias e gêneros).
Cada grupo estará disposto em volta ou em frente do catequista.
O desafio que será proposto para os grupos é que eles se recordem de evangelhos de outros encontros
ou missas, assim como de parábolas da Bíblia que tenham ouvido.
O catequista irá propor em voz alta o desafio e dará uns minutos para que eles possam se lembrar dos
evangelhos e parábolas.
Um representante de cada grupo será chamado para tirar 2 ou 1 e depois par ou ímpar, para que seja
possível estabelecer a ordem de resposta dos grupos.
O catequista irá chamar o grupo 1, e uma criança deste grupo (que souber um evangelho ou parábola)
irá até o catequista, virando-se para todos os outros grupos, e irá contar o evangelho ou parábola que
lembrou. O catequista poderá ajudar todos as crianças a contar.
Confirmado a veracidade do evangelho ou parábola, o grupo ganha um ponto.
Depois o catequista chama o grupo 2, e assim por diante.
Supondo que haja 4 grupos, o catequista chamará na ordem o grupo 1, 2, 3 e 4. Ao reiniciar a
chamada dos grupos, irá começar pelo grupo 2, ficando a seguinte ordem: 2, 3, 4 e 1. Ao reiniciar pela
terceira vez, inicia-se pelo grupo 3, ficando a seguinte ordem: 3, 4, 1 e 2. E assim por diante. Desta
maneira não se privilegia nenhum grupo. Caso um grupo não consiga contar um evangelho, deverá
passar a vez para o outro grupo.
O catequista irá fazer quantas rodadas achar necessário, que forem possíveis dentro do tempo restante
para a dinâmica.
Encerramento: Mais importante do que ganhar pontos numa gincana ou decorar os evangelhos e
orações, é sentirmos profundamente um sentimento de amor e interesse pelos ensinamentos de Jesus,
a cada leitura, a cada encontro dos Pequeninos, a cada oração em casa ou na Igreja. Desta maneira,
será gostoso e muito significativo saber as Escrituras.
Preparação para a Dinâmica
- uma caneta e papel ou um quadro para marcar a pontuação das equipes.

