MISSAL DOS PEQUENINOS

5º DOMINGO DO TEMPO DA PÁSCOA
ANO A
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1ª Leitura: At 6,1-7
Salmo 32
2ª Leitura: 1Pd 2,4-9
Evangelho: Jo 14,1-12
(Caminho para o Pai)
“EU SOU O CAMINHO, A
VERDADE E A VIDA.”

Cor branca

Jesus ressuscitado, caminho, verdade e vida.
Evangelho
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus,
tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria
dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos
levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis
o caminho”.
Tomé disse a Jesus: “Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?”
Jesus respondeu: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós
me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes”. Disse Filipe:
“Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!” Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não
me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai?’ Não acreditais
que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo,
mas é o Pai, que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai
está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos
digo: Quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou
para o Pai”.

MISSAL DOS PEQUENINOS

5dtpa - 02

Espaço do Catequista - Aqui você aprende!
No Evangelho de João, Jesus se declara o Caminho, a Verdade e a Vida. O que
Ele quer dizer com isso? O que muda no conceito que existia até então, trazido
através dos tempos baseado no Antigo Testamento?
Para o povo de Israel, a Lei representava o caminho a seguir, a verdade em que
acreditar e a vida a possuir como consequência. Praticando a Lei, as pessoas
entendiam que podiam chegar até Deus (caminho), porque nela Deus
comunicava o Seu projeto (verdade) e assim estariam de posse das Suas
promessas (vida).
No final do capítulo anterior, Jesus institui o mandamento do amor como sendo
o principal mandamento a ser seguido, e agora em sequência, diz ser Ele
mesmo o Caminho, a Verdade e a Vida, e completa que para chegar a Deus é
preciso mais do que simplesmente seguir a lei, é preciso agir com amor. E, é
nesse amor que Ele se encontra, ou seja, o único caminho capaz de conduzir
para o encontro definitivo com Deus.
As palavras de Jesus são enigmáticas para os discípulos. Ele fala usando termos novos, e por isso os
discípulos não entendem.
Diante da perturbação deles, como era possível enxergar na pessoa de Jesus a imagem invisível de
Deus? Jesus explica-lhes que, junto com o Pai, Ele está inseparavelmente comprometido com a vida, e
quem com a vida se compromete torna-se membro da família de Deus. Isto é o que Ele quer transmitir
quando diz: “Quem me vê, vê o Pai.”
Quando Jesus declara que somos capazes de realizar obras tão grandes ou maiores que as dEle, está
apontando para a missão da comunidade de Deus: estar sempre a serviço da vida para todos.
Ao criar o mundo, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E Jesus, plenamente humano,
é ao mesmo tempo o espelho no qual contemplamos o rosto do Pai e uma presença do amor fiel no
meio dos homens.

Falando para os pequeninos – O que eles vão aprender hoje?
Enfoque Catequético: Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Para os discípulos, era muito difícil compreender como Jesus, que era um homem como eles, falava e
agia em nome de Deus. Eles também se perturbavam com a possibilidade de encontrar Deus.
Jesus procurava tranquilizá-los explicando que para se chegar até Deus, bastava que eles O
seguissem, porque só Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida.
Jesus não queria ver os Seus amigos tristes e, por esse motivo, deu a eles a certeza de um bom lugar
junto de Deus. Mas, para que isso acontecesse era preciso que eles escolhessem o caminho que Ele
estava mostrando, que é o caminho do amor, da amizade, do respeito e da justiça. Vivendo o que
Jesus ensinou e praticando o que Ele fez, nós todos estaremos indo ao encontro de Deus.
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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
Nesta semana vamos praticar um ato de bondade com
alguém que está bem próximo de nós.
 Oração
“Jesus querido, entrego a você todas as minhas
preocupações e tudo o que me deixa triste, pois sei que
você cuidará de tudo. Obrigado. 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 é o Caminho, a Verdade e a Vida.
 Dinâmica: “Trilhando o caminho e fortalecendo a fé”
Mensagem: Jesus é o caminho para se chegar ao Pai. Ele guia nossos passos e nos ilumina em que
direção seguir.
O catequista irá organizar no espaço que possui disponível uma espécie de trilha, propiciando às
crianças em cada parada ou estação desta trilha alguma experiência cristã.
Esta trilha pode ser invisível (somente conhecida pelo catequista que irá direcionar as crianças que o
seguirão) ou pode ser visível, marcada por pegadas, linhas ou flechas no chão.
Caso seja possível, seria interessante ter uma trilha bem desafiadora e cheia de novidades, podendo
ser utilizado ao máximo tanto o espaço interno (dentro da sala ou pátio em que se realizam os
encontros) como externo (toda região SEGURA ao redor da Paróquia).
Em pedaços do percurso as crianças podem engatinhar, rolar lateralmente, saltitar, etc, passando
entre árvores, sob mesas, em locais mais estreitos, etc.
Em cada estação, ou parada, determinada pelo catequista, as crianças poderão ter uma experiência
cristã:
- fazer uma oração para alguém que precisa ou pela família e amigos;
- encontrar a Bíblia, e ler uma parábola curta;
- pensar e propor uma forma de participar de alguma campanha;
- lembrar e dizer um gesto generoso que fez durante a semana;
- e outras criadas pela equipe ou pelo catequista.
Na última estação seria interessante que as crianças recebessem uma medalhinha do santo da
paróquia, ou pequeno crucifixo, ou um pequeno recipiente com água benta, para que guardem e se
lembrem de que Jesus é o nosso caminho.
Encerramento: Na nossa trilha o caminho cristão foi a vivência nas estações ou paradas, pois de nada
adianta andar, enfrentar desafios, seguir as direções das pessoas sem ter Jesus no coração. O
caminho, Jesus, não é como uma estrada para se andar sobre, mas um caminho que se percorre cada
vez que se faz o bem. Cada oração, cada gesto de amor é um passo dado.
Preparação para a Dinâmica
- definir a trilha e prepará-la com marcas no chão (se esta for a opção do catequista);
- definir o que será feito em cada estação (pois as propostas dadas acima são sugestões, cabendo ao
catequista criar outras segundo sua iluminação);
- medalhinha do Santo da Paróquia ou pequeno crucifixo (metal, plástico) ou um potinho com água
benta.

