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33º Domingo do Tempo Comum 
- Ciclo A - 

 
 

TEMA: Os preguiçosos não alcançam o Reino de Deus. 
 

Objectivo: 
Tomar consciência de que Deus nos dá acesso ao seu Reino, mas só o alcançamos com esforço. 
 

 
AMBIENTAÇÃO: 
Colocar na parede este Cartaz que representa o Ano Litúrgico.  

 
1. Sudação  

Cantar “Em nome do Pai… 
E rezar Avé Maria… 
 

2. Revisão do compromisso da semana anterior 
Rezámos todas as noites para sermos mesmo a Igreja de Cristo e que através das nossas atitudes e 
gestos, Cristo se torne mais visível para o mundo? 
 

3. Actividade  
Dá-se a cada criança uma folha com o esquema do Ano Litúrgico. Depois, pede-se a cada uma que 
escreva os nomes correspondentes a cada um dos tempos. Esta tarefa pode ser feita 
individualmente ou em grupo.  
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Hoje, Jesus vai falar-nos de AVALIAÇÃO. 
 
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: 
«Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. 
A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, 
conforme a capacidade de cada qual; e depois partiu. 
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos 
e foi ajustar contas com eles. 
O que recebera cinco talentos aproximou-se 
e apresentou outros cinco, dizendo: 
‘Senhor, entregaste-me cinco talentos: 
aqui estão outros cinco que eu ganhei’. 
Respondeu-lhe o senhor: 
‘Muito bem, servo bom e fiel. 
Porque foste fiel em coisas pequenas,  
confiar-te-ei as grandes. 
Vem tomar parte na alegria do teu senhor’». 
Palavra da salvação. 

 
5. Reflexão  

� Nesta Parábola contada por Jesus, a que se parece o Reino dos Céus? 
� O que o Senhor fez com os empregados quando voltou de viagem? 
� Qual é o motivo de castigo para o homem que guardou o dinheiro? 

 
6. Iluminação  

Jesus, fala-nos uma vez mais do Reino e de como o conseguir. 
O preguiçoso que nada faz, o que se esconde por medo dos dons, não produz nenhum fruto para o 
Reino. 
Nós estamos quase no final do Ano Litúrgico. Por isso, vamos conversar um pouco sobre este ano, e 
se fomos ou não preguiçosos ao longo do caminho que fizemos. 
Sabemos o que significa o Ano Litúrgico? Trabalhámos o suficiente? Tenho aprendido? Quais foram 
os meus resultados na escola? E na Catequese? 
Uns tiveram bons resultados. Outros, resultados satisfatórios e outros não tanto. 
A Jesus não interessa a quantidade. Se foram muitos ou poucos os resultados. Para Jesus o que 
conta é se tivemos resultados (muitos ou poucos). Para Jesus o que conta é se tivemos vontade em 
progredir, em andar para a frente, a sermos cada vez melhores, vontade para trabalhar. 
É Jesus que dá o fermento para a massa, é Ele que faz crescer a semente, que faz com que se 
descubra o tesouro escondido, que multiplica os pães, que cura os doentes, que nos convida a ter fé 
e a saber esperá-l’O com a lamparina acesa. 

 
7. Celebração 

Estamos contentes porque já conhecemos Jesus um pouco melhor, porque temos sentido a sua 
presença e o seu amor por nós, a sua ajuda. Assim, já nos parecemos mais com Jesus. Sentimos 
que as nossas relações com os nossos colegas já são melhor, já nos tratamos com mais respeito, já 
nos portamos melhor nos encontros de catequese. De certeza que se fizermos esta pergunta aos 
nossos pais, avós ou tios, eles vão dizer-nos que é verdade que já estamos todos um pouco melhor 
em relação ao ano passado. É por sermos melhores que já estamos todos mais parecidos a Jesus 
Cristo. Por isso, vamos todos agradecer a Jesus por nos ter ajudado, por nos amar tanto. Estes são 
os dons que recebemos. Os bens, os talentos que Ele nos deu. 
De mãos dadas, vamos rezar o Pai Nosso. 
 

8. Compromisso  
Vamos rezar todas as noites para que todos nós saibamos aceitar os talentos que Jesus nos dá, 
para que todos nós sejamos cada vez melhores e para que não sejamos preguiçosos. 
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EUCARISTIA 
 

1. Intervenientes: 
� 6 jovens vão para a entrada da Igreja para dar as boas-vindas às pessoas e para lhes 

entregar o Farol 
- 
- 
- 
- 
- 
-  

� 1ª Leitura (leva um cartaz) –  
� Salmo -  
� 2ª Leitura (Leva o outro cartaz) –  
� Acção de Graças: 

- 
- 
- 
- 
- 

2. Fazer dois cartazes: 
� um com o Ano Litúrgico – Grupo…. 
� outro com a frase – Grupo…. 

“Muito bem, excelente e fiel servidor!...  
Servo Mau e Preguiçoso …”.  

 
Dois dos leitores levam estes dois cartazes, ficam em frente do altar com os cartazes 
levantados e o padre fala deles. Depois vão para o lugar que lhes é destinado. 

 
3. Acção de Graças 

Estamos quase no fim deste Ano Litúrgico, que foi o Ano A. Por isso, vamos agradecer a Deus 
os talentos que recebemos durante este ano e que nos possibilitaram estarmos melhor do que o 
ano passado e, assim, sermos mais parecidos com Jesus Cristo. 

 
Cântico 
Caminhando pela vida vou cantando, 
vou rezando ao meu Deus. 
E a gente que encontro em meu caminho 
Me ensina a ser feliz. 
 
REFRÃO: 
Feliz caminhar para o Senhor, para o Senhor,  
Sempre a caminhar com muita fé, com muita fé.  
Feliz caminhar para o Senhor, para o Senhor,  
e no fim o amor. 
 

Um de cada vez, coloca-se junto ao altar e diz: 
- Eu consegui passar de ano  - Eu fiz a primeira Comunhão 
- Eu recebi o Baptismo  - Eu fiz mais amigos 
- Eu já ajudo os meus pais  - Eu fiz a profissão de fé 
- Eu consegui ler uma leitura  - Eu consegui ser catequista 
- Eu consegui cantar no coro      

  
A cada 3 canta-se o Refrão. No fim canta-se o resto do cântico 
 
Caminhando pela vida vou cantando,  
vou tentando ser melhor, 
e aos outros que caminham ao meu lado 
vou levando o Teu amor. 


