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Catequese 5  “Deus chama-nos a fazer parte do seu Povo”                5º ano 

 

Deus nos queria propor um caminho: que fossemos felizes, tanto que 

convidou o Povo de Israel a fazer esse caminho com Ele, como vamos poder 

escutar na passagem do Livro do Êxodo, onde pede a Moisés que transmita 

uma mensagem ao seu Povo. 

 

LEITURA - Ex. 19, 5-6 

“E agora, se escutardes bem a minha voz e guardardes a minha aliança, 

sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque 

é minha a terra inteira. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma 

nação santa.' Estas são as palavras que transmitirás aos filhos de Israel.»”  

 

 

PERGUNTAS 

 

1 – Quem sabe me dizer o que é uma aliança? Digam o que acham… 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2 – Onde é que aliança é algo também importante na relação entre Deus e 

o seu Povo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3 – Deus fez aliança com quem no Antigo Testamento. Com que pessoas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4 – Como é que a Palavra de Deus, os seus ensinamentos, chegavam ao 

seu Povo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5 – Como se veio a chamar o seu Povo e porquê? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6 – Porque Deus escolheu um Povo para caminhar com ele? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7 – Quem é que nos veio revelar como se poder pertencer ao Povo de 

Deus? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8 – Quem mandamento importante Jesus nos veio ensinar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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FICHA DE TRABALHO 

CATEQUESE 23 – 5º ANO 

 

1 – Abram a Bíblia, nos Actos dos Apóstolos, em Act. 1, 3-11. 

2 - Durante algum tempo, depois da Ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos durante 

40 dias. Sabem-me dizer o que eles lhes falava? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 – O que fez Jesus antes de subir ao Céu? Que instruções deu aos seus discípulos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 - De seguido, ouvimos que Jesus “elevou-se” ao céu, ou seja, voltando para Deus e ficou 

junto de Deus Pai. Não podia ser de outra forma? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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FICHA DE TRABALHO 

CATEQUESE 24 – 5º ANO 

 

 

1 – Abram a Bíblia nos Actos dos Apóstolos, em Act. 2, 1-11. 14. 22-23. 32-

33. 

 

2 - Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e por isso nós somos testemunhas. 

Tendo sido elevado pelo poder de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo 

prometido e derramou-o como vedes e ouvis. Viram que depois da descida 

do Espírito Santo sobre eles, o comportamento dos discípulos, já não era o 

mesmo sentiam-se com mais força, coragem e determinação e sem medo 

para anunciarem o Evangelho. Devem ter visto, como é que Espírito Santo, 

se apresentou: como vento forte e línguas de fogo. Porquê? 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
3 – E nós, com o Espírito Santo, devemos ter medo de dar o nosso 
testemunho – de Jesus vivo e ressuscitado aos outros?  

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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FICHA DE TRABALHO 

CATEQUESE 25 – 5º ANO 

 

 

1 – Abram a Bíblia nos Actos dos Apóstolos, em Act. 2, 42-47 

2 – Como é que vivia essa “família” que nos fala nesta passagem bíblica? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3 – Abrir novamente a Bíblia, mas agora na Primeira Epístola de São Paulo 

aos Coríntios, em  1 Cor. 12, 12-27 

 

4 - Quando São Paulo, fala deste “corpo” formado por muito membros, a 

que se está a referir? 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5 - Esse “corpo” é o “corpo” de quem? E porquê? 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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FICHA DE TRABALHO 

CATEQUESE 26 – 5º ANO 

 

 

 

1 – Abram a Bíblia nos Actos dos Apóstolos, em Act. 8, 26-39 

2 – O que significa “ACREDITAR”?  

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2 – O que é os Apóstolos faziam a todos aqueles que queriam 

aderir a esta grande família da qual nós também fazemos parte? 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 


