MISSAL DOS PEQUENINOS

4º DOMINGO DO TEMPO DA PÁSCOA
ANO A
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1ª Leitura: At 2,14a.36-41
Salmo 22
2ª Leitura: 1Pd 2,20b-25
Evangelho: Jo 10,1-10
(Bom Pastor)
“EU SOU A PORTA DAS
OVELHAS.”

Cor branca

Jesus ressuscitado manifesta-se nos pastores da Igreja
Evangelho

Naquele tempo disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas
pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das
ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama as ovelhas pelo nome e as
conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o
seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não
conhecem a voz dos estranhos”.
Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus
continuou: “Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram
antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar
por mim, será salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e
destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”.
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Espaço do Catequista - Aqui você aprende!
Esta parábola de Jesus cita um importante texto do livro de Ezequiel, no
capítulo 34, que utiliza a figura do Pastor, um pequeno proprietário de ovelhas,
personagem bastante comum nos campos da Palestina, e o compara com as
autoridades daquele tempo.
Jesus utiliza nas Suas parábolas, fatos reais do cotidiano das pessoas para que
entendam melhor os Seus ensinamentos. As ovelhas não enxergam bem, mas
têm os ouvidos aguçados, e Ele se aproveita disso para falar sobre a atitude
delas com o seu pastor. Há uma sintonia perfeita entre as ovelhas e o pastor:
ele as chama pelo nome e elas reconhecem a sua voz.
Jesus começa a parábola chamando de ladrão e assaltante “aquele que não
entra pela porta do curral”. Nesta comparação, o curral representa a instituição
que explora e domina o povo. Os ladrões e os assaltantes são, portanto, os
líderes responsáveis pela situação de escravidão e opressão em que este povo
se encontra, e só se interessam por ele para fazer valer seus próprios interesses e privilégios.
Jesus continua a parábola dizendo: “Eu sou a porta por onde passam as ovelhas.” Ele sabe que se uma
pessoa se deita ao chão, nenhum animal passa por cima, por isso se compara à porta, aqui no caso, a
passagem para entrar ou sair do curral. Assim também Ele quer mostrar que é o caminho pelo qual
todos devem passar e ser conduzidos, e que só após se libertarem dos falsos pastores, no caso as
autoridades, é possível reconhecerem Aquele que leva até Deus, para a liberdade e para a vida.
Ele se declara: “Eu sou o bom pastor”, ou seja, aquele que não exige a vida de suas ovelhas, ao
contrário, dá a vida por elas, mostrando a sua fidelidade e seu sacrifício voluntário como caminho
seguro contra todo mal.

Falando para os pequeninos – O que eles vão aprender hoje?
Enfoque Catequético: Todo cristão segue a Jesus.
Jesus sabe que precisamos de ajuda e sabe também o que nos faz bem. Mas Ele quer que sigamos o
Seu caminho, que entremos pela Sua porta, na direção que nos mostra.
Quem é amigo de Jesus não precisa pensar que está sozinho, porque Jesus disse que conhece todas as
suas ovelhas e elas também O conhecem e escutam a sua voz. Nós todos somos essas ovelhas
queridas de Jesus, e Ele é o pastor que cuida de nós.
É feliz quem acredita nisto e cumpre o que Jesus diz; e podemos perceber o quanto Ele cuida de cada
um de nós, se preocupa conosco e nos ama.
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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
Rezar todos os dias desta semana agradecendo a
Jesus que ama e cuida sempre de cada um de nós.
 Oração
“Jesus, eu sou uma pequena “ovelhinha” de seu
rebanho. Peço-lhe que cuide sempre de mim. 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 cuida das Suas ovelhinhas.
 Dinâmica: Onde está a porta?
Mensagem: Cada vez que fazemos o bem e divulgamos a palavra de Deus, contida na Bíblia, ajudamos
aos que estão ao nosso redor a encontrar Jesus, a porta da salvação.
O catequista irá reunir todas as crianças para explicar a dinâmica.
Todas estarão se deslocando no espaço de maneira livre, de preferência dançando no ritmo da música,
e quando a música parar (ação do catequista) todos irão parar no lugar e perguntar:
- Onde está a porta?
E o catequista responderá:
- Está ali (apontando)
OU
- Está no “fulano e na cicrana”.
Depois que o catequista indica onde está a porta, todos devem correr e passar por ela. Depois que
todos passarem, inicia-se novamente a música e assim por diante.
Há duas opções para a definição da porta, que será escolhida pelo catequista segundo as
características do seu grupo:
a) A porta poderá ser qualquer objeto, como uma mesa, uma porta, uma cadeira, um arco ou
bambolê, dois colchonetes em forma de túnel, uma corda em U (segura pelas mãos do catequista) e
outras formas criadas. O objetivo é que os objetos/portas sejam distintos em suas formas e
dimensões, propiciando às crianças diferentes maneiras de passar por elas (agachados, arrastando-se,
em pé, bem encolhidos, embaixo, etc);
b) A porta também poderá ser formada pelas próprias crianças. O catequista vai dizer 2 nomes de
crianças e estas deverão formar a porta, como o túnel feito nas festas junina (com braços elevados e
mãos entrelaçadas).
Encerramento: Jesus é a porta da Vida, e como cristãos, nós ajudamos os outros a encontrarem com
Ele e a acharem a porta igual vivenciamos na dinâmica. Jesus está dentro de cada um de nós e, assim,
podemos ser o caminho para que outras pessoas cheguem até Ele.
Preparação para a Dinâmica
- um aparelho de som (se necessário pode-se bater palmas ao invés de tocar música)
- objetos já posicionados em diferentes locais para serem as portas.

