
                                Catequese 
Preparação para a Primeira Comunhão 

  

 

XXIX Domingo do Tempo 
Comum - Ano A - 

 
18 e 19 de Outubro / 2008 

TEMA: 

Preparemos a Missão 

Objectivo: 
Que as crianças tomem consciência de que 

Jesus quer continuar a pregar o Evangelho 

através de cada um de nós. Por isso, Jesus 

ENVIA-nos. 
  
 
AMBIENTAÇÃO:  

Colocar no expositor com a expressão:  

QUE TODOS OS HOMENS CHAMEM A DEUS - PAI NOSSO 

1- Saudação 

No penúltimo Domingo de Outubro, todos os anos, a Igreja celebra o Domingo Mundial 

das Missões. Neste dia, nós, os católicos de todo o mundo, oramos, oferecemos 

sacrifícios e colaboramos com as missões. Nós vamos colaborar e dizer à mãe, ao pai, 

aos irmãos, avós, tios, primos, vizinhos, colegas da escola, … a fazerem o mesmo. 

2- Revisão do compromisso 

- Cumpri o compromisso da semana anterior? 

3- Oração e Cântico 

4- Actividade 

Vamos ilustrar a frase que está no expositor. Depois vamos expô-los e escolher um para 

o levar no ofertório. 

(Trazer folhas brancas, lápis de cor, lápis de cera, marcadores, cola, tesoura, papel de 

lustre, revistas, …) 

O catequista, no final da actividade, convidará as crianças a reflectir na tarefa realizada 

e dir-lhes-á que, no Evangelho vamos perceber melhor como é que cada um deve 

agir para construirmos um mundo melhor 
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5- EVANGELHO - Mateus 22, 15-21. 
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de 
surpreender Jesus no que dissesse.  
Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-
Lhe: «Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho 
de Deus, sem Te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de 
pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar tributo a César?».  
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas?  
Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apresentaram-Lhe um denário, e Jesus 
perguntou: «De quem é esta imagem e esta inscrição?».  
Eles responderam: «De César».  
Disse-lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus».  

6- Reflexão  

A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum convida-nos a reflectir acerca da forma 
como devemos equacionar a relação entre as realidades de Deus e as realidades do 
mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar 
toda a nossa existência; mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um 
compromisso efectivo com a construção do mundo.  

O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações com a 
comunidade em que está inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a sua 
existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a 
submissão ao poder político.  

7- Celebração 

O catequista convidará as crianças a olhar para o desenho escolhido e que estará no 

centro da mesa e fará uma breve oração em voz alta para elas repetirem frase a frase, 

pedindo pelas missões e pelos missionários. No final, de mãos dadas, rezar o Pai Nosso. 

8- Compromisso  

- Rezarei todas as noites por todos os povos do mundo, para que a mensagem de Jesus 

possa chegar a cada homem e mulher e a todas as crianças. 

 

NOTA - No encontro anterior lembrar que se deve trazer um contributo para as missões 

e entregar no momento próprio da Eucaristia. 


