MISSAL DOS PEQUENINOS

6º DOMINGO DO TEMPO DA PÁSCOA
ANO A

6dtpa - 01

1ª Leitura: At 8,5-8.14-17
Salmo 65
2ª Leitura: 1Pd 3,15-18
Evangelho: Jo 14,15-21
(O Espírito da verdade)
“EU ROGAREI AO PAI E ELE VOS
DARÁ OUTRO DEFENSOR.”

Cor branca

Jesus ressuscitado, testemunhado pelos cristãos que se amam.

Evangelho
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Defensor, para que permaneça sempre convosco: o Espírito da
Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós.
Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me
vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e
eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama,
será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele".
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Espaço do Catequista - Aqui você aprende!
Jesus continua preparando os Seus discípulos para o momento da Sua volta
para o Pai.

Ele sabe de todas as perseguições que os Seus seguidores vão

sofrer para permanecerem fiéis aos Seus ensinamentos, e é neste momento,
então, que os tranquiliza dizendo que não ficarão sozinhos: _Eu pedirei ao Pai e
Ele dará outro Auxiliador, o Espírito da Verdade.
O texto do Evangelho mostra a grande importância da presença do Espírito
Santo na vida da comunidade primitiva, assim como o é nos dias de hoje
também.
O Espírito Santo, designado por João com o termo Paráclito, possui muitos
significados: advogado, protetor, assistente e também “Animador e iluminador”
no processo interno da fé, e é desta forma que Ele está presente na vida da comunidade, dos que
amam a Jesus e praticam os Seus ensinamentos, continuando a obra que Ele começou.
Assim como no Antigo Testamento Deus defendeu e protegeu Seu povo, o Espírito de Jesus
ressuscitado defenderá os que seguem o caminho que Ele traçou. O importante é manter a adesão ao
projeto de Jesus. Isto manterá firme a estreita relação com Ele e com o Pai. “Quem me ama, será
amado por meu Pai. Eu também O amarei e me manifestarei a ele.”

Falando para os pequeninos – O que eles vão aprender hoje?
Enfoque Catequético: Deus sempre cuida dos Seus filhos.
Jesus formou com os Seus discípulos um grupo de amigos. Agora imagine a cena: Jesus convida Seus
amigos para um jantar. Eles se reúnem e, no meio da refeição, Jesus começa a dizer-lhes que precisa
ir embora, que deve voltar para o lado do Seu Pai. O grupo sem compreender o que Ele dizia, se
entristece e desanima. Então Jesus lhes garante que permanecerá sempre presente no meio deles por
meio do Espírito Santo. É isto que nos conta o Evangelho hoje.
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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 pedindo a Jesus que
mande o Espírito Santo sobre você e sua família.
 Oração
“Meu querido Jesus, que Seu Espírito Santo fique sempre
comigo. 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 está conosco por meio do Espírito Santo.
 Dinâmica: “Trilhando o caminho e fortalecendo a fé”
O catequista irá reunir as crianças e explicar a dinâmica propondo que elas fiquem espalhadas pelo
espaço, dançando no ritmo da música. Quando ele parar a música irá dar um comando, as crianças
terão que se juntar em trios, que deverão ser diferentes a cada comando, e executar a tarefa.
Os comandos são (sempre com Jesus entre eles de alguma maneira):
- Jesus sempre no meio de nós!
Dado este comando duas crianças devem se abraçar com uma terceira criança (Jesus) entre elas.
- Jesus sempre na frente de nós!
Dado este comando as crianças devem ficar em colunas (uma atrás da outra), ficando a última criança
com os braços sobre a segunda e esta sobre os ombros da primeira (Jesus).
- Jesus sempre ao nosso lado!
Dado este comando as crianças devem ficar em fileiras (uma ao lado da outra), com os ombros
colados, sendo a do meio Jesus.
Esta dinâmica desenvolve a socialização. Dependendo da faixa etária, pode variar mais os comandos,
pois elas têm melhor memorização.
Os comandos não precisam ser dados nesta sequência e o catequista pode inclusive repetir duas vezes
o mesmo comando e depois dar outro. E como sempre, tem toda a autonomia para criar outros
comandos com a mesma lógica.
Encerramento: Quando e onde menos imaginamos, Jesus está sempre conosco!
Preparação para a Dinâmica
- Um aparelho de som.

