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PLANIFICAÇÃO de 

ATIVIDADES 

 
BLOCO I – JESUS, O FILHO DE DEUS QUE VEIO AO NOSSO ENCONTRO 

 

1 
 

 Ligar a temática deste ano de catequese com a que foi abordada no 

ano anterior. 

 Situar e enquadrar Jesus Cristo no contexto do plano de salvação que 

Deus tem para a humanidade. 

 Descobrir que Jesus Cristo está no centro e é o acontecimento mais 

decisivo da história da salvação. 

Rever a caminhada 
feita com o  

Catecismo 5. 
 

Comprometer-se com 
o percurso proposto 
pelo catecismo 6. 

 
Hb 1, 1-2 

 
 

Viver a aventura de 
trabalhar com Jesus para 

construir um mundo 
melhor.  

 

 
 

Diário da Nossa 
Conversão 

 
Preparar a entrega dos 
catecismos e do Diário. 
Renovar o contacto com 
as famílias e convidá-las 

para a catequese 1. 

2 Contactar com os “títulos” de Jesus que frequentemente encontramos 

na liturgia, na catequese e na Palavra de Deus. 

 Introduzir-se no mistério de Jesus. 

 Despertar para o conhecimento da pessoa de Jesus. 

 
Os nomes e os títulos 
que damos às pessoas 
têm um significado; o 
título significa uma 

missão. 

 
Mt 16, 16 
Mt 8, 20 

Mt 26, 63-64 
Jo 21, 25-29 

 
Descobrir a missão de 

Jesus. 

 
Receber a missão de 

partilhar com um amigo 
qual é a  

MISSÃO de Jesus. 

 
Preparar os cartões com 

os significados dos 
nomes das crianças . 

3 Conhecer a terra onde Jesus nasceu e viveu e entender as referências 

geográficas feitas pelos evangelistas. 

Compreender melhor a mensagem de Jesus. 

Perceber que Jesus é uma personagem real, que se encontrou com os 

homens num mundo real, que andou com eles por terras e caminhos 

que podemos identificar, conhecer e mesmo visitar. 

 
Descobrir o mapa da 
terra de Jesus e seguir 

os seus passos: 
Lc 1, 26 
Mt 3, 13 

Mt 5, 18-20 
Jo 2, 1-2 
Jo 4, 4-6 

 
 

Lc 2, 4-7 
Mt 20, 17-19 
Lc 19, 1-2 

Jo 11 
Mt 3, 13 

 
 

Agradecer a Jesus 
os seus caminhos entre 

os homens e as 
mulheres. 

 
 

Assumir a missão de ser 
catequista em sua casa 
ou com os seus amigos. 

 
 

Preparar e estudar os 
mapas;  

Preparar a explicação 
e/ou projeção. 

4 Conhecer o Povo do qual Jesus fazia parte e a realidade social, 

económica e religiosa em que Ele se moveu.  

Compreender melhor a mensagem proposta por Jesus. 

Entender Jesus como homem plenamente enquadrado na sociedade 

do seu tempo, que conhecia a “vida” e as preocupações dos seus 

concidadãos, mas que tinha uma proposta nova, capaz de responder 

às preocupações e inquietações dos homens, seus irmãos.  

 
Conhecer as origens 

(terra, cultura, hábitos) 
de uma pessoa ajuda-
nos a compreender 

aquilo que é e a 
aprofundar relações 

com ela. 

 
Mt 13, 3 – 8 
Lc 15, 4-6 
Lc 4, 16-18 

 

 
Agradecer a Jesus por ter 
vindo ao nosso encontro. 

 
Pôr em prática uma 

prece da oração, 
inspirada pelo modo 

como Jesus tratava com 
as pessoas com que se 

encontrava. 

 
 



5 Descobrir, a partir dos anúncios do nascimento de Jesus, esse dado 

fundamental da fé cristã: Jesus é o Filho de Deus, apesar de ter 

nascido numa família humana. 

Começar a compreender a missão de Jesus: de acordo com o plano 

que o Pai tinha para a humanidade, Jesus veio ao mundo para nos 

libertar do mal que escraviza e para nos oferecer a salvação. 

Iniciar a preparação da festa do Natal. 

 
Preparar o anúncio da 

nossa  
Celebração de Natal.  

 
Lc 1, 26-38 
Mt 1, 18-24 

 
Dar graças a Jesus por 
ter vindo ao mundo e à 

nossa vida. 

 
Anunciar a vinda de 
Jesus fora do círculo 

familiar, fundamentando 
a razão pela qual 

celebramos o Natal.  
Convidar essas pessoas 

para a Celebração. 

 
Preparar o modelo do 
convite e os materiais 

para as tarefas indicadas. 

6  Recordar que Deus tem um plano de salvação para a humanidade e 

que a vinda de Jesus é o ponto culminante desse plano: Ele é o 

Salvador, enviado pelo Pai para nos apontar caminhos de Vida 

verdadeira e eterna. 

Preparar-se para celebrar com alegria o nascimento de Jesus: esse 

menino cujo nascimento celebraremos dentro de poucas semanas, 

veio trazer-nos Vida e libertação; por isso, a sua presença no mundo 

é motivo de grande alegria para todos aqueles que confiam na 

bondade e no amor de Deus e que esperam a sua intervenção 

salvadora no mundo.  

Sentir gratidão pelas ações maravilhosas de Deus e a expressar essa 

gratidão através do louvor e da ação de graças.  

 
 

Um tempo novo na 
história de um país e 

do mundo: o Reino de 
Deus está próximo. 

 
 

Lc 1, 39-56 
 

 
 

Alegrar-se com a vinda 
do Senhor e preparar-se 

para o acolher. 

 
 

Descobrir como Jesus 
atua na sua vida através 
de todas as coisas boas 
que vão tendo lugar.  

Agradecer, convidando 
alguém para se lhe juntar 

nessa oração. 

 
 

 7 
 

Conhecer João Batista, o profeta que Deus escolheu e enviou para 

ajudar os homens a preparar a chegada de Jesus. 

Acolher e interiorizar o desafio da conversão. 

Preparar o Natal do Senhor Jesus. 

 
Acolher.  

 
Lc 1, 76-79 
Mt 3, 1-6 

Lc 3, 10-14 

 
Entregar-se a Jesus para 
que Ele fique connosco.  

 
Rezar a Oração de 

S.Inácio: 
 «Tomai Senhor e 

recebei» 
Preparar-se para o 

Sacramento da 
Reconciliação. 

Festejar a vinda de Jesus 
– em função da 

catequese 8. 

 
Preparar a receção do 

Sacramento da 
Reconciliação. 

Convidar o Presidente da 
Celebração e preparar a 

Celebração. 

8 Celebrar o Natal de Jesus. 

Ver no nascimento de Jesus o passo supremo de Deus para vir ao 

nosso encontro e oferecer-nos uma proposta de salvação e de Vida 

verdadeira. 

Sentir vontade de acolher Jesus e de aceitar a proposta de vida que 

Ele traz. 

 
Reunir-se com a 

família, os amigos e 
aqueles a quem 

falámos de Jesus para 
celebrar a sua vinda. 

 
           Lc 2, 1-20 

 
Pedir a Jesus que nos 

acompanhe e transforme 
e acompanhe o mundo 
na sua transformação  
em Reino de Deus.  

 
Adoração do Menino. 

 
Convívio.  

Recolha de bens para 
oferecer. 

 
Organizar uma  

Reunião de Pais. 
Preparar o espaço da 
Celebração e o seu 
desenvolvimento. 
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BLOCO 2 – JESUS ANUNCIA E PROPÕE O REINO DE DEUS 

 

9 Conhecer aquele que foi o primeiro passo da “vida pública” de Jesus: 

o seu Batismo no rio Jordão. 

Compreender porque é que Jesus quis receber o Batismo de João. 

Descobrir que, nesse dia, Jesus foi investido de uma missão: levar a 

salvação de Deus ao encontro de todos os homens e mulheres. 

 

 
 

 Os ritos que iniciam 
numa missão. 

Vocação do cristão. 

 
 

Mt 3, 13-17 

 
 

Renunciação e profissão 
de fé batismal.  

 

 
 Esforçar-se por 

renunciar ao pecado e 
por se emendar.  

 
 
 
 

10 Descobrir o tema central da pregação de Jesus: o Reino de Deus. 

Perceber o que é que Jesus queria ao anunciar o Reino de Deus. 

Sentir vontade de se empenhar na construção do Reino de Deus. 

 

 
O sonho de que o 

mundo se transforme, 
já, no Reino de Deus.   

 
Mt 1, 15 

 
Dou o meu esforço para 

a construção do  
Reino de Deus. 

 
Levar o amor, a paz, a 

reconciliação, a amizade, 
a bondade, a verdade ao 

nosso mundo.  

 
Preparar a apresentação 

do discurso de MLK 

11 Descobrir, através das parábolas de Jesus, a proposta do Reino. 

Perceber e assumir os valores do Reino. 

Aprofundar o seu conhecimento e a sua paixão por Jesus e a sua 

proposta.  

 

 
Contar uma história de 
um modo que nos faça 
chegar perto do outro, 
para que ele entenda e 
aceite o sentido do que 

queremos dizer-lhe. 

 
Lc 15 15, 1-2 

Lc 15, 4-7 
Lc 15, 11 – 32 

 
Mt 13, 3-32 
Mt 13, 31-32 

Mt 13, 44 
Mt 13, 45-46 

 
Lc 10, 29-37 
Lc 16, 19-31 

 
Agradecemos a Jesus o 
que nos ensinou com as 

parábolas.  

 
Contar uma parábola.  

 

12 Descobrir, através dos gestos “curadores” de Jesus, a proposta do 

Reino. 

Descobrir a sua responsabilidade na construção do Reino. 

Assumir atitudes de aceitação e de amor para com todos os que 

vivem na sua comunidade: os idosos, as pessoas com deficiência… 

 
Curar os males do 

mundo pela força que 
dá a fé. 

 
Em alternativa: 
Mc 10, 46-52 
Lc 5, 12-15 
Mt 9, 1-8 

 

 
Unir-se aos que, na 

nossa comunidade de fé, 
«curam» inspirados pela 
sua fé e comprometer-se 
com essa ação curativa.  

 
Uma experiência de 

caridade  
organizada por nós.  

 
Preparar a exposição 
sobre a vida e obra do 

Pe. Américo. 
Dar seguimento ao 

compromisso. 



13 Descobrir nas “Bem-aventuranças” uma proposta para encontrar a 

felicidade e a Vida em plenitude. 

Enquadrar as “Bem-aventuranças” no contexto da pregação de Jesus 

sobre o Reino. 

Ter vontade de assumir as atitudes propostas por Jesus nas “Bem-

aventuranças”. 

 
O caminho da 

felicidade é-nos 
indicado por Jesus. 

 
Mt 5, 12-21  

 
Queremos ser felizes. 

 
Rezar. 

Viver os ensinamentos 
de Jesus no  

Sermão da Montanha. 
Ajudar os outros a 

encontrar a felicidade. 

 
Começar a preparar a 
catequese14 para as 
crianças poderem 

trabalhar a sua parte. 

14 Descobrir o valor e a importância de “falar” com Deus. 

Aprender, com Jesus, a rezar. 

Perceber e descobrir a beleza da mais bela das orações: o Pai Nosso. 

 

 
Há alguém especial na 

minha vida. 

 
Mt 6, 9-13 

 
Preparar-se para rezar o 

Pai Nosso com um 
Exame de Consciência. 

 
Repetir o Exame de 

Consciência e colocar as 
preces do Pai Nosso em 

prática. 

 
Preparar a catequese de 

modo que esta seja 
levada a cabo pelas 

crianças. 

15 Perceber o mandamento fundamental de Jesus: o mandamento do 

amor. 

Verificar a centralidade do amor no projeto do Reino.  

Aprofundar o seu conhecimento e a sua paixão por Jesus e a sua 

proposta.  

 
A quem somos 

capazes de amar? 
É difícil amar quem 

não nos ama. 

 
Mt 5, 43-48 

 
 

Jo 15, 12 

 
Ato de Contrição.  

 
Rezar por alguém que 

nos ofendeu.  

 
Preparar os materiais 

para as árvores. 

16 Situar a “última ceia” no contexto da vida de Jesus e do anúncio do 

Reino. 

Sentir vontade de, cada Domingo, encontrar-se com Jesus à mesa da 

Eucaristia.  

Ter oportunidade de compreender mais completamente os mistérios 

celebrados na Semana Santa, nomeadamente da “ceia do Senhor” 

(Quinta-feira Santa).  

 
Sentamo-nos à mesa 
para partilhar uma 

refeição.  

 
Mt 26, 26 - 29 

 
O sentido da Eucaristia. 

Oração do Anjo.  

 
Continuar a rezar por 
quem nos ofendeu. 

 
Participar na Eucaristia 
de um dia de semana e 

do Domingo. 

 
Preparar a refeição que 

as crianças vão partilhar. 
 

Organizar a presença das 
crianças nas Celebrações 
de Quinta –feira Santa.  

 
Convocar famílias, 

amigos e vizinhos para a 
Via Sacra. 

17 Reconhecer os “passos” e momentos da paixão e morte de Jesus.  

Entender o sentido da morte de Jesus. 

Situar-se no contexto litúrgico deste tempo e a viver, de forma mais 

sentida, as celebrações da Semana Santa. 

 
Preparar a Via Sacra 

 
Orientar e participar na Via Sacra. 
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BLOCO 3 – A COMUNIDADE DO REINO 

 

18 Descobrir o “Evangelho” da Ressurreição: Jesus, que anunciou o 

Reino e que as autoridades judaicas condenaram e mataram está 

vivo; a morte não conseguiu derrotá-lo. 

Perceber que a Ressurreição de Jesus garante a verdade e a 

autenticidade da proposta que Ele nos veio fazer. 

Compreender que a Ressurreição significa que o projeto do Reino 

nunca será derrotado pelas forças do pecado e da morte.  

 
 

A fragilidade da obra 
humana, 

 a força da vontade de 
Deus. 

 

 
 

Mc 16, 1-11 
Lc 24, 36-43 

 
 

«Ressuscitou, Aleluia!» 
A esperança que nasce 

da ressurreição. 

 

 
Rezar a oração do Papa 

João Paulo II para o 
Primeiro Ano de 

Preparação do Jubileu do 
ano 2000: 

«Jesus, convertei os 
nossos corações» 

 
 
 
 

19 Descobrir que a Ressurreição de Jesus encerra um dinamismo de 

Vida capaz de renovar e transformar os discípulos. 

Perceber que os discípulos, assim renovados e transformados, são 

“testemunhas” de Jesus e da sua ressurreição no meio do mundo.  

Entender que o testemunho dos discípulos de Jesus – apresentado em 

palavras e em gestos concretos – deverá continuar, pelo tempo fora, a 

transformar o mundo e a construir o Reino de Deus.  

 
A aflição e a dor 

pedem um amigo. 

 
At 5, 12-16 

 
Radicados em Cristo: 

rezar com o  
Papa Bento XVI, 

Jornadas Mundiais da 
Juventude,  

Madrid, 2011:  
«Permanecei no meu 

amor» 

 
Comprometer-se a viver 
na caridade, ajudando os 

que estão em 
dificuldades.  

 
Preparar os rolos dos 

Apóstolos. 

20 Entender o Espírito Santo como dinamismo de Vida, que estava 

presente em Jesus e o conduzia na missão de anunciar o Reino de 

Deus.  

Descobrir que esse mesmo dinamismo de Vida foi dado aos 

discípulos, a fim de que eles pudessem continuar a missão de Jesus, 

no tempo e na história. 

Conhecer o papel e a importância do Espírito na vida da Igreja e dos 

discípulos de Jesus. 

 
A experiência da ação 

do Espírito Santo. 

 
Lc 1, 35 

Mt 1, 10-11 
 

Lc 4, 18-19 
Jo 14, 16-17; 25-26 

 
At 2, 1-6 

 
Vem, Espírito Santo. 

 
Rezar «Vinde, Espírito 
Santo» e reconhecer a 

sua presença e influência 
na nossa vida. 

 
Convidar as pessoas que 
vão dar testemunho da 
ação do Espírito Santo. 

 
Começar a organizar e 
preparar o RETIRO – 

catequese 21. 
 

Organizar uma Reunião 
de Pais. 

21 Interiorizar algo do qual já se ouviu falar em anos anteriores: que a 

Igreja é a comunidade dos discípulos que Jesus chama e reúne à sua 

volta, e a quem Ele dá o seu Espírito para que possam concretizar, no 

mundo e na história, o projeto do Reino. 

Sentir-se – a partir da imagem da Igreja como “Corpo de Cristo” – 

membro desse “corpo”, em conjunto com muitos outros irmãos e 

irmãs.  

 
O retiro como uma 

experiência de Igreja. 

 
Col 1, 15 - 18 

 
Sacramento da 
Reconciliação. 

Eucaristia.  

  
RETIRO 



Perceber que, como membro efetivo do “Corpo de Cristo”, cada 

cristão tem uma determinada tarefa a desempenhar na vida e na 

missão da comunidade cristã.  

22 Perceber que há uma vocação fundamental para todos os discípulos 

de Jesus, que resulta do Batismo: todos somos membros do Povo de 

Deus, chamados a seguir Jesus e a integrar a comunidade do Reino. 

Compreender que Deus «me chama» a uma vocação específica 

dentro da comunidade eclesial. 

 Interrogar-se sobre o seu papel e as tarefas que é chamada a assumir 

no mundo e na comunidade cristã. 

 
A vocação dos cristãos 
que vem do batismo. 

 
1 Cor 12, 4-11 

 
Descobrir a minha 
vocação em Igreja.  

 
Rezar a oração do 

Espírito Santo pelas 
vocações.  

 

23 Depois do caminho de conhecimento de Jesus, feito ao longo da 

catequese deste ano, COMO SÍNTESE, levar as crianças a: 

Refletir sobre o lugar e a importância de Jesus, no contexto da sua 

vida. 

Sentir vontade de “encontrar” Jesus e de estabelecer com Ele uma 

relação de amizade e de proximidade. 

Perceber onde é que pode encontrar Jesus: na oração, na escuta da 

Palavra, na celebração da Eucaristia, na Expressão de Fé que faz na 

comunidade cristã. 

 
O relato sobre a vida 
de um personagem 

histórico mostra-nos 
como não se conhece 
uma pessoa só por se 

ouvir falar nela.  

 
Mt 16, 13-16 

 
Encontrar Jesus Cristo, o 

Filho de Deus vivo! 
 

Oração do Cardeal 
Newman, 
«Jesus,  

enche a minha alma  
do teu espírito 
 e da tua vida». 

 
Refletir sobre o percurso 
da catequese deste ano, 

com Jesus. 
 

Escrever uma oração que 
resuma como quer viver 

com Jesus: 
«Creio em ti, Jesus». 

 
Preparar a  

Celebração Final. 

24 Completar a caminhada feita ao longo deste ano de catequese. 

Perceber o que é que significa “acreditar em Jesus”. 

Ser provocado a vontade de aderir a Jesus e de se comprometer com 

Ele. 

 
«Eu creio em Ti, 

Senhor!» 

 
Jo 9, 1.6-38 

 
Proclamar: 

«Creio em Ti, Senhor.» 

 
«Nós não podemos 

deixar de dizer o que 
vimos e escutámos» (At 

4, 20). 

 
Caderno de Férias. 

 

 


