
Catequese 1 
 

Foi Jesus que encontrou e juntou os discípulos de Emaús. 

Lc 24, 25-35 

Quem é que eu escolheria para estar sempre comigo? 

______________________________ 

 

Como posso estar reunido com Jesus? 

______________________________________________________________________ 

 

Nome: ________________________________________ Data: ___/___/_____ 



Catequese 3 
 

 
Lembras-te do milagre de Jesus? 

Coloca as imagens por ordem e vê como a fé de Bartimeu o salvou. 

 
Relembra o texto do evangelho e preenche: 

 

Vamos Rezar: 
 

Meu querido Jesus, assim como curaste o cego que acreditava em ti, 
eu também acredito que me proteges e curas. Amém!  

 

Lembras-te do milagre de Jesus? 
Coloca as imagens por ordem e vê como a fé de Bartimeu o salvou. 

 
Relembra o texto do evangelho e preenche: 

 

Vamos Rezar: 
 

Meu querido Jesus, assim como curaste o cego que acreditava em ti, 
eu também acredito que me proteges e curas. Amém!  

 



Catequese 5 

 

 



Catequese 5 
 

 
Quais foram as palavras de Jesus, depois de lavar os pés aos apóstolos? 
Escreve-as e depois apresenta-as aos teus amigos. Não te esqueças de 

pintar com cores bonitas o desenho. 
 
 
 

 
 

Vamos Rezar: 
 

Jesus, tal como os apóstolos eu também quero viver em união 
fraterna. Ajuda-me a ser bom para todos e a estar sempre na Tua 

paz. Amém! 
 

Quais foram as palavras de Jesus, depois de lavar os pés aos apóstolos? 
Escreve-as e depois apresenta-as aos teus amigos. Não te esqueças de 

pintar com cores bonitas o desenho. 
 
 
 

 
 

Vamos Rezar: 
 

Jesus, tal como os apóstolos eu também quero viver em união 
fraterna. Ajuda-me a ser bom para todos e a estar sempre na Tua 

paz. Amém! 
 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Jo 13, 15 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Jo 13, 15 

 



Catequese 6 
 

Catequese Cedofeita   Semana com Jesus 

O amor que vem de Deus torna-nos fortes e bons. 
 

 
Escreve uma oração em que fales com Jesus e Deus.  

Uma oração que possa ser lida na catequese 
 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Nome:____________________________ 



Catequese 7 
 

A Palavra de Deus na minha vida7 
Completa o crucigrama com as palavras que aprendeste na catequese 

     C          

R          

     I          

     S          

     T          

     O          

 

Fração do pão ou E… (10 letras) 

Comunhão fraterna ou A… (4 letras) 

São Mateus conta-nos a multiplicação dos P… (4 letras) 

São Lucas ensina-nos a R… (5 letras) 

Estamos reunidos no amor de Cristo 

Senhor tu tens palavras de vida E… (6 letras) 

Reunidos no amor de Cristo somos uma C… (10 letras) 

Nome _________________________________________________________________  

 

------------------------------- 

 

Soluções 

 

     C o m u n i d a d E 

R e z a r      

E u c a r I s t i A      

  P ã E S          

    E T e r n A      

   A m O R         

 

 

     C          

R          

     I          

     S          

     T          

     O          

 



 
Como se chamavam os três reis que visitaram Jesus? 

 

__________________________, __________________________ e ___________________________. 
O que levou cada um deles? Liga as imagens às mãos dos reis e identifica 

cada um dos presentes. 

 

(1) Ouro: significa que Jesus era _________________________. 

(2) Incenso: significa que Jesus era _____________________. 

(3) Mirra: significa que jesus era ________________________. 
 
 

Vamos Rezar: 
 

Jesus, tu que recebeste ouro, incenso e mirra dos Reis do Oriente, 
aceita o meu amor por ti e pelos meus pais como presente de Natal. 

Amém! 
 

Nome: ___________________________________________________ Data: ___/___/______ 

Como se chamavam os três reis que visitaram Jesus? 
 

__________________________, __________________________ e ___________________________. 
O que levou cada um deles? Liga as imagens às mãos dos reis e identifica 

cada um dos presentes. 

 

(1) Ouro: significa que Jesus era _________________________. 

(2) Incenso: significa que Jesus era _____________________. 

(3) Mirra: significa que jesus era ________________________. 
 
 

Vamos Rezar: 
 

Jesus, tu que recebeste ouro, incenso e mirra dos Reis do Oriente, 
aceita o meu amor por ti e pelos meus pais como presente de Natal. 

Amém! 
 

Nome: ___________________________________________________ Data: ___/___/______ 



Catequese 10 
 

 
Completa os diálogos da banda desenhada. Responde às questões de 

acordo com a Palavra de Deus.  

 
 

Completa os diálogos da banda desenhada. Responde às questões de 
acordo com a Palavra de Deus.  

 
 



Catequese 11 
 

 
Jesus “entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a 
leitura.”(...)Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. 
(...)Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da 
Escritura que acabais de ouvir».”                                              Lc, 4, 16, 20-21 

 

 
Completa a leitura de Jesus e pinta a imagem. 

De quem falava a escritura que Jesus leu? __________________________ 
Vamos Rezar: 

 

Jesus, ensina-me a rezar através da Bíblia. Amém! 
 

Jesus “entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a 
leitura.”(...)Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. 
(...)Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da 
Escritura que acabais de ouvir».”                                              Lc, 4, 16, 20-21 

 

 
Completa a leitura de Jesus e pinta a imagem. 

De quem falava a escritura que Jesus leu? __________________________ 
Vamos Rezar: 

 

Jesus, ensina-me a rezar através da Bíblia. Amém! 
 

«O Espírito do Senhor está 
sobre ____________, porque 
me ungiu para anunciar a 
Boa-Nova aos 
__________________; enviou-
me a proclamar a 
______________________ aos 
cativos e, aos ______________, 
a recuperação da vista; 
a mandar em liberdade os 
______________.(...)    Lc 4, 18-196, 
20-21 

«O Espírito do Senhor está 
sobre ____________, porque 
me ungiu para anunciar a 
Boa-Nova aos 
__________________; enviou-
me a proclamar a 
______________________ aos 
cativos e, aos ______________, 
a recuperação da vista; 
a mandar em liberdade os 
______________.(...)    Lc 4, 18-196, 
20-21 



Catequese 12 
 

 
”Moisés disse a Deus: «Eis que eu vou ter com os filhos de Israel e lhes digo: ‘O 
Deus dos vossos pais enviou-me a vós’. Eles dir-me-ão: ‘Qual é o nome dele?’ 
Que lhes direi eu?» Deus disse a Moisés: «EU SOU AQUELE QUE SOU.» Ele 
disse: «Assim dirás aos filhos de Israel: ‘Eu sou’ enviou-me a vós!»”                                            
     Ex, 3, 13-14 

 

 
Completa imagem com as palavras de Deus  Moisés  e pinta a imagem. 

 

Vamos Rezar: 
 

Javé, ajuda-me a reconhecer-te em todos os lugares. Amém! 
 

Nome: _________________________________________________________     31/01/2013 

”Moisés disse a Deus: «Eis que eu vou ter com os filhos de Israel e lhes digo: 
‘O Deus dos vossos pais enviou-me a vós’. Eles dir-me-ão: ‘Qual é o nome 
dele?’ Que lhes direi eu?» Deus disse a Moisés: «EU SOU AQUELE QUE SOU.» 
Ele disse: «Assim dirás aos filhos de Israel: ‘Eu sou’ enviou-me a vós!»”                                            
     Ex, 3, 13-14 

 

 
Completa imagem com as palavras de Deus  Moisés  e pinta a imagem. 

 

Vamos Rezar: 
 

Javé, ajuda-me a reconhecer-te em todos os lugares. Amém! 
 

Nome: _________________________________________________________     31/01/2013 



Catequese 13 
 

 “Compreendeu Eli que era o SENHOR quem chamava o menino e disse a 
Samuel: «Vai e volta a deitar-te. Se fores chamado outra vez, responde: «Fala, 
SENHOR; o teu servo escuta!» Voltou Samuel e deitou-se.Veio o SENHOR, pôs-
se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: «Samuel! Samuel!» E Samuel 
respondeu: «Fala, SENHOR; o teu servo escuta!»”   
 

      Sam1, 3, 1-10 
 

 

 
Pinta a imagem. 

 

Vamos Rezar: 
 

Fala Senhor que o teu servo escuta. Amém! 

“Compreendeu Eli que era o SENHOR quem chamava o menino e disse a 
Samuel:9«Vai e volta a deitar-te. Se fores chamado outra vez, responde: 
«Fala, SENHOR; o teu servo escuta!» Voltou Samuel e deitou-se.Veio o 
SENHOR, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: «Samuel! 
Samuel!» E Samuel respondeu: «Fala, SENHOR; o teu servo escuta!»”   
 

      Sam1, 3, 1-10 
 

 

 
Pinta a imagem. 

 

Vamos Rezar: 
 

Fala Senhor que o teu servo escuta. Amém! 



Catequese 14 
 

 “Sou Eu que apascentarei as minhas ovelhas, sou Eu quem as fará descansar 
- oráculo do Senhor DEUS. Procurarei aquela que se tinha perdido, 
reconduzirei a que se tinha tresmalhado; cuidarei a que está ferida e tratarei 
da que está doente. Vigiarei sobre a que está gorda e forte. A todas 
apascentarei com justiça.»”   
 

      Ez, 34, 15-16 
 

  

A quem se comparava Deus, nas palavras do profeta Ezequiel? 
________________________________________________________________________.  
Escreve no balão a promessa de Deus.             Pinta a imagem. 

“Sou Eu que apascentarei as minhas ovelhas, sou Eu quem as fará descansar 
- oráculo do Senhor DEUS. Procurarei aquela que se tinha perdido, 
reconduzirei a que se tinha tresmalhado; cuidarei a que está ferida e 
tratarei da que está doente. Vigiarei sobre a que está gorda e forte. A todas 
apascentarei com justiça.»”   
 

      Ez, 34, 15-16 
 

  

A quem se comparava Deus, nas palavras do profeta Ezequiel? 
________________________________________________________________________.  
Escreve no balão a promessa de Deus.Pinta a imagem. 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__ 



Catequese 15 
 

 “Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha 
tirado e lançou-se ao mar. (...)Quando saltaram em terra, viram brasas 
acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns dos peixes 
que apanhastes agora»(...)Esta foi a terceira vez que Jesus Se manifestou aos 
seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.  
 

      Jo, 21, 1-14 
 

  

Depois desta pesca milagrosa Jesus apareceu novamente aos discípulos. 
Desenha-o onde Ele apareceu. 

------- 
Também aprendeste que os livros do Antigo Testamento estão agrupados  
em quatro conjuntos. Quais são? 
 

P__ __ t __ __ __ __ __ __Livros  H__ __ __ __ __ i __ __ __ 
 

Livros P__ o __ __ __ __ __ __ __Livros Sa __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Oremos: 
Jesus, nunca te esqueças de mim. Amém. 

“Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que 
tinha tirado e lançou-se ao mar. (...)Quando saltaram em terra, viram 
brasas acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns dos 
peixes que apanhastes agora»(...)Esta foi a terceira vez que Jesus Se 
manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.  
 

      Jo, 21, 1-14 
 

  

Depois desta pesca milagrosa Jesus apareceu novamente aos discípulos. 
Desenha-o onde Ele apareceu. 

------- 
Também aprendeste que os livros do Antigo Testamento estão agrupados  
em quatro conjuntos. Quais são? 
 

P__ __ t __ __ __ __ __ __Livros  H__ __ __ __ __ i __ __ __ 
 

Livros P__ o __ __ __ __ __ __ __Livros Sa __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Oremos: 
Jesus, nunca te esqueças de mim. Amém. 



Catequese 16 
 

 “Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu 
conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e 
nunca hão-de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que 
Mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do 
Pai. Eu e o Pai somos um só». 
 

      Jo, 10, 27-30 
 

  

Jesus é o BOM PASTOR e nós somos as suas ovelhas. Quem falta neste 
desenho? Desenha-a e pinta a imagem. 

------- 
Também aprendeste que os primeiros quarto livros do  

Novo Testamento são os ________________________. 

Os evangelhos são de: 
S. M__ __ __ __ __,  S. M__ __ __ __ ___, S. L__ __ __ __ e S.  J__ __ __ 

 

Oremos: 
Jesus, filho de Deus que morreste,  ressuscitaste e subiste ao céu por mim, 

nunca te esqueças de mim. Amém. 

“Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu 
conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e 
nunca hão-de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que 
Mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do 
Pai. Eu e o Pai somos um só». 
 

      Jo, 10, 27-30 
 

  

Jesus é o BOM PASTOR e nós somos as suas ovelhas. Quem falta neste 
desenho? Desenha-a e pinta a imagem. 

------- 
Também aprendeste que os primeiros quarto livros do  

Novo Testamento são os ________________________. 

Os evangelhos são de: 
S. M__ __ __ __ __,  S. M__ __ __ __ ___, S. L__ __ __ __ e S.  J__ __ __ 

 

Oremos: 
Jesus, filho de Deus que morreste,  ressuscitaste e subiste ao céu por 

mim, nunca te esqueças de mim. Amém. 



Catequese 18 
 

 “Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «(...)Eu vos enviarei Aquele 
que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais 
revestidos com a força do alto». Depois Jesus levou os discípulos até junto de 
Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-
Se deles e foi elevado ao Céu. Eles prostraram-se diante de Jesus, e depois 
voltaram para Jerusalém com grande alegria.”    
  Lc, 24, 46; 49-52 
 

  

Copia as frases do Evangelho que legendam a imagem acima. Pinta-a. 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Oremos: 
Jesus que olhas por mim nos céus, ajuda-me do meu dia-a-dia. Amém. 

 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «(...)Eu vos enviarei Aquele 
que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que 
sejais revestidos com a força do alto». Depois Jesus levou os discípulos até 
junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os 
abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu. Eles prostraram-se diante 
de Jesus, e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria.”  
    Lc, 24, 46; 49-52 
 

  

Copia as frases do Evangelho que legendam a imagem acima. Pinta-a. 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Oremos: 
Jesus que olhas por mim nos céus, ajuda-me do meu dia-a-dia. Amém. 

 



Catequese 20 
 

 
“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda muitas coisas 
para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito 
da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; porque não falará de Si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. 
Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o 
que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo 
anunciará»   Jo 16, 12-15 
  
 

Liga corretamente as palavras e completa os espaços: 
 

PAI   
 

________________ a amar e a perdoar, 
mesmo aos que nos fazem mal. 

FILHO  
 

 criou tudo e todos que nós devemos 
respeitar. 

ESPÍRITO SANTO  

 
_______________ nos momentos mais 
difíceis e dá-nos os seus dons 
maravilhosos. 

 

Quando um cristão é batizado o sacerdote diz umas palavras. Completa: 

“Eu te batizo em nome do _____________________________________________________ 

 _________________________________. Amém” 

 
Oremos: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, 

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda muitas coisas 
para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o 
Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; porque não falará 
de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está 
para vir. Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo 
anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá 
do que é meu e vo-lo anunciará»   Jo 16, 12-15 
  
 

Liga corretamente as palavras e completa os espaços: 
 

PAI   
 

________________ a amar e a perdoar, 
mesmo aos que nos fazem mal. 

FILHO  
 

 criou tudo e todos que nós devemos 
respeitar. 

ESPÍRITO SANTO  

 
_______________ nos momentos mais 
difíceis e dá-nos os seus dons 
maravilhosos. 

 

Quando um cristão é batizado o sacerdote diz umas palavras. Completa: 

“Eu te batizo em nome do _____________________________________________________ 

 _________________________________. Amém” 

 
Oremos: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, 



 

 

CATEQUESE 23 

 

 
 
 
 



 

CATEQUESE 24 

 

 

 


