
Catequese 20

Jesus dá-nos o seu espírito

Música inicial

Pede, pede agora o espirito santo

Pede, pede agora o espirito santo

Pede, pede agora o espirito santo

Pede, porque ele pode tudo renovar

Mostrar desenhos da semana passada

Introdução

Todos os meninos vão pensar nas coisas que já aprendemos na catequese. Se não se

lembram de tudo não tem mal tentem lembrar-se de algo que aprenderam.

Vocês sabem porque é que nos lembramos tão bem dessas coisas porque Jesus nos

ama e nós amamos Jesus. E esse amor de Jesus tem um nome chama-se Espirito

Santo.

Vamos ouvir o que é que Jesus falou sobre isto

Leitura

Um dia, pouco antes de Jesus morrer, na mesma refeição em que lavou os pés dos

discípulos, Jesus disse-lhes muitas coisas: aquilo que iria acontecer com a sua

morte e o que os seus amigos deviam fazer ... E que havia de mandar alguém para os

ajudar a nunca mais se esquecerem dele.

“Fui-vos revelando todas estas coisas,



enquanto tenho permanecido convosco;

mas o Espirito Santo

que o Pai enviará em meu nome,

esse é que vos ensinará tudo

e há de lembrar-vos tudo o que eu vos disse.”

Comentário

Então afinal quem é este Espirito Santo?

O Espírito Santo é o Amor de Deus. Estava sempre com Jesus e dava-lhe a força, a

coragem, a luz que Jesus tinha dentro dele para fazer tantas coisas boas. Com o

Espírito Santo, Jesus teve coragem para dar a vida por nós; com o Espírito Santo,

Jesus ressuscitou e continua vivo. Jesus prometeu que ele e Deus, seu Pai, iam

enviar, mandar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem de Deus Pai e de

Jesus e foi o Espírito Santo que fez com que os amigos de Jesus não se

esquecessem das suas palavras. E não se esqueceram mesmo: até deixaram as

palavras dele neste livro: o Livro da Palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que os

levou a escrever este Livro: a bíblia. Por isso este Livro é tão importante para nós:

por meio deste Livro conhecemos Deus e sabemos o que Jesus fez e disse. Foi com

a ajuda do Espírito Santo que ele foi escrito.

Mas nós já tinhamos ouvido falar do espirito santo. Alguem sabe quando?

Quando nos benzemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo!

História

Trovões – tapar os ouvidos

Ventania – soprar com força

Chuva – bater nas pernas

Certo dia, havia uma forte tempestade onde Davi morava. Houve fortes trovões

(peça às crianças que cubram o ouvido), ventanias (peça às crianças que soprem

para fazer a mímica do vento) e chuva (peça às crianças que façam a mímica da



chuva com os dedos). Davi sentiu medo. A sua mãe disse-lhe que, quando sente

medo, faz uma oração. Davi e a sua mãe oraram ao Pai do Céu para que os

mantivesse em segurança. Depois disso, Davi sentiu-se mais seguro e feliz. A sua

mãe disse que o Pai do céu enviou o Espírito Santo para que David não tivesse

medo.

Jogo

Quando nós temos o espirito santo dentro de nós somos amáveis e ajudamos os

outros. Mas às vezes não deixamos que o espirito santo habite em nós e nem

sempre somos bondosos.

Vamos fazer um jogo para vermos se sabemos distinguir as coisas boas que

devemos fazer quando o espiritio santo habita em nós das coisas más que não

podemos fazer pois queremos ser amigos de Jesus.

(Material necessário: um tapete, o tapete é Jesus, quando somos da familia

saltamos para dentro do tapete, quando as atitudes são más não somos da familia

de jesus e por isso dalatamos para fora do tapete)

● Ajudar os pais

● Pegar em material na escola que não é nosso

● Fazer os trabalhos de casa

● Reclamar com a professora

● Dizer palavras feias

● Bater aos amigos ou irmãos

● Dizer mentiras

● Não obedecer aos pais

● etc

Oração - Natália

Todos junto rezemos ao Espirito Santo com muito amor as orações que já

conhecemos:

Pai-Nosso

Avé-Maria

Glória

Anjinho da Guarda



Meu Deus eu creio adoro, espero e amo-vos,..

Desafio da semana

Pintar uma pombinha símbolo do espirito santo

Música final

Pede, pede agora o espirito santo

Pede, pede agora o espirito santo

Pede, pede agora o espirito santo

Pede, porque ele pode tudo renovar


