
A mesa do pão 2 pretende continuar o processo de iniciar o catequizan-
do na leitura orante da Bíblia. Valoriza o momento da reunião em nome 
do Senhor, da proclamação e atualização da Palavra, da ação de graças ou 
louvor e do envio em missão. Torna a catequese celebrativa, o que é muito 
mais que estudá-la, pois se faz uma experiência de aliança. A Palavra de 
Deus expõe o seu desejo de salvação, que tem como eixo o mistério pascal 
de Jesus Cristo.

Este livro acentua a pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador pre-
sente na Eucaristia e na vida do cristão. Revisa o que cada catequizando já 
sabe das orações e apresenta outras: ato de contrição e respostas da missa.

A família é convidada a refl etir a Palavra nas atividades e encontros 
preparados para ser feitos em casa. A comunidade é envolvida no acolhi-
mento das celebrações previstas para fortalecer os vínculos comunitários 
da catequese.

Este trabalho foi feito com amor de discípulos e missionários na ótica 
do Documento de Aparecida, do Diretório Nacional de Catequese e da cami-
nhada da Igreja do Brasil.
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  APRESENTAÇÃO

Prezado(a) catequizando(a)

Este livro foi preparado para acompanhar seu crescimento na fé 
em Jesus Cristo. Neste tempo da catequese, você e seu grupo de ca-
tequese conhecerão melhor a vida e o ensinamento de Jesus. Pode-
rão ver como ele revelou em palavras e gestos o amor de Deus pela 
humanidade. Nesse caminho, será preciso refletir sobre as vezes que 
as pessoas rejeitaram a palavra de Jesus e preferiram seguir outros 
caminhos. Essa rejeição foi tão grande que causou a crucificação de 
Jesus. Mas ele ressuscitou e sua morte venceu o mal e o pecado.

Avançando nesse caminho, você será convidado a participar mais 
da vida da Igreja na sua comunidade e paróquia. A comunidade é 
casa do cristão, sua família e lugar onde se alimenta pela Eucaris-
tia e recebe o perdão pelo sacramento da Penitência. Sobre esses 
dois sacramentos, vamos nos dedicar com maior atenção ao longo 
de nossos encontros.

Espero que você encontre nestas páginas os ensinamentos que 
lhe acompanharão ao longo de toda a vida. O amor que o Pai revelou 
em seu Filho Jesus é o maior presente que já recebemos, e por isso 
queremos que você também participe dessa alegria. Jesus Cristo é 
o maior amigo que alguém pode ter, afinal, ele é Deus com o Pai e o 
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Espírito Santo. Onde está Deus, existe amor. Que você sinta-se mui-
to(a) amado(a) por esse Deus que nos colocou juntos no caminho da 
vida. Somos todos seus filhos e seguidores.

Peço a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe, que volte 
seu olhar amoroso sobre você, sua família e seu grupo de catequese. 
Ela, que sabe aproximar-nos de Jesus, nos conduza os passos deste 
tempo para crescer na amizade com Jesus.

Dom Leomar Antônio Brustolin
Bispo auxiliar de Porto Alegre

MÚSICA
As músicas e letras das canções citadas neste livro podem ser 

adquiridas acessando-se os aplicativos abaixo:

Ou digitando os links:

Google Play: http://bit.ly/cic-eucaristia2-googleplay

iTunes: http://bit.ly/cic-eucaristia2-itunes

Deezer: http://bit.ly/cic-eucaristia2-deezer

Spotify: http://bit.ly/cic-eucaristia2-spotify
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  CALENDÁRIO

Data Evento
Visto da 
família

Inscrição para a catequese paroquial 

Encontro 1: Abrir a porta para Cristo (Apocalipse 3,20) 

Celebração de início do ano catequético 

Encontro 2: A vida de Jesus em Nazaré (Lucas 2,41-52)

Encontro 3: O mundo e o tempo de Jesus (Mateus 15,21-28)

Encontro 4: João Batista prepara o caminho (Lucas 3,10-16) 

Encontro 5: O Batismo de Jesus (Mateus 3,13-17) 

Encontro 6: As tentações no deserto (Mateus 4,1-10) 

Encontro 7: O casamento em Caná (João 2,1-10) 

Celebração de entrega do Creio

Encontro 8: A Boa-Nova de Jesus (Lucas 4,16-21) 

Encontro 9: Jesus escolhe 12 apóstolos (Marcos 3,13-19) 

Encontro 10: Jesus cura os doentes (Marcos 1,29-34) 

Encontro 11: A felicidade que Jesus propõe (Mateus 5,1-12) 

Primeiro encontro dos catequistas com as famílias

1. Quem é Jesus para nós? (Mateus 16,13-20) 

Encontro 12: Jesus ensina a amar os inimigos (Mateus 5,43-48)
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Encontro 13: O perdão cura (Mateus 9,1-8)

Encontro 14: O Reino de Deus (Mateus 11,2-11)

Primeiro encontro da criança com a família, na casa

1. A fé cura e salva (Marcos 10,46-52)

Encontro 15: Sementes do Reino (Lucas 8,4-15)

Encontro 16: Cinco pães e dois peixes (Mateus 14,14-21)

Encontro 17: Jesus perdoa os pecados (Lucas 7,36-50) 

Encontro 18: O bom samaritano (Lucas 10,29-37)

Encontro 19: Marta e Maria: servir e escutar (Lucas 10,38-42)

Encontro 20: O pai amoroso e o filho perdoado (Lucas 15,11-32)

Celebração penitencial

Segundo encontro da criança com a família, na casa

2. Creio na Ressurreição (Marcos 16,9-15) 

Encontro 21: Julgados pelo amor (Mateus 25,34-40)

Encontro 22: Quem vai atirar a primeira pedra? (João 8,3-11)

Encontro 23: O lava-pés (João 13,1-15) 

Segundo encontro dos catequistas com as famílias

2. Não se preocupem! (Mateus 6,25-34) 

Encontro 24: Jesus no Monte das Oliveiras (Lucas 22,39-54) 

Encontro 25: Jesus morre na cruz (Marcos 15,33-39) 

Explicação sobre a Missa 

Encontro 26: Jesus ressuscitou (Lucas 24,1-9) 

Encontro 27: Reconhecer Jesus em nosso caminho  
(Lucas 24,13-35) 

Celebração da Primeira Comunhão Eucarística

Encontro 28: Seguir o caminho (Atos 2,42-47)

Observações _________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



ENCONTROS DE CATEQUESE
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 1 ABRIR A PORTA PARA CRISTO
  (APOCALIPSE 3,20)

JESUS QUER ENTRAR EM NOSSA VIDA
Se você sabe que um amigo vem até sua casa, certamente abri-

rá prontamente a porta logo que ele tocar a campainha ou bater. Irá 
recebê-lo, convidando-o a entrar, oferecendo lugar para sentar-se e 
procurando deixá-lo à vontade. Conforme a ocasião, até providenciará 
um lanche.

Jesus é o amigo que está disposto a nos visitar. Ele respeita nossa 
iniciativa de abrir a porta para ele, pois a porta que podemos ou não 
abrir é trancada por dentro.

Que porta é essa? Qual a intenção de Jesus ao bater à nossa 
porta?

Jesus Cristo está “batendo” em nossas mentes e em nossos co-
rações. O interessante é que ele não bate com força nem chama aos 
berros. Também não abre a porta do nosso coração, nem da nossa 
casa ou da comunidade.

Abrir ou não a porta é uma decisão nossa. Depende de nós. Jesus 
só entra se nós lhe abrirmos a porta.

Ele quer ser convidado!



11

O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (N. 2.002)
A livre iniciativa de Deus pede a livre 

resposta do homem, pois Deus criou o 
homem à sua imagem, conferindo-lhe, 
com a liberdade, o poder de conhecê-
-lo e amá-lo. Só livremente a alma pode 
entrar na comunhão do amor. Deus toca 
imediatamente e move diretamente o co-
ração do homem. Ele colocou no homem 
uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer 
plenamente. As promessas de “vida eterna”, ultrapassando toda a nossa 
esperança, respondem a esta aspiração: para além de toda a esperança.

ORAÇÃO
Todos: Ó Deus de amor, não permitais que fechemos o coração, 

mas escutemos a voz de Cristo que nos chama e nos convida a cear-
mos com ele. Que este caminho de fé que estamos realizando, nos 
faça acolher Jesus especialmente na Eucaristia. Amém!

PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
Troquem entre si os endereços de e-mail ou WhatsApp do grupo. 

Em casa, formule uma mensagem e a envie aos colegas. (Quem não 
dispõe de e-mail, pode trocar outra forma de endereço.) No próximo 
encontro, comente sobre as mensagens recebidas.

MÚSICA: “ESTOU À PORTA”
/: Estou à tua porta batendo /  
e desejo entrar:/ 
Se você me aceitar / e abrir a porta, 
sentarei contigo / e juntos vamos cear! 
//: Eu sou Jesus, eu sou a luz, /  
muito te amo e quero entrar 
Na tua vida / e fazer morada /  
e junto a ti ficar:/
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 2 A VIDA DE JESUS EM NAZARÉ
  (LUCAS 2,41-52)

JESUS NO TEMPLO DE JERUSALÉM
Todos os anos a família de Jesus saía de Nazaré para ir até Jeru-

salém, distante 112 quilômetros. Jerusalém era a capital do país, e lá 
estava o grande Templo, o santuário nacional, onde os judeus iam 
para rezar, pelo menos uma vez por ano. E não havia carro, nem ôni-
bus, nem trem. Andavam a pé ou montados em jumentos. Jesus foi lá 
pela primeira vez aos 12 anos, isto é, quando já sabia ler e escrever e 
poderia, pela primeira vez, ler o texto da Lei (a Torá) no Templo.

Eles andavam em caravanas, reunindo muitas famílias que caminha-
vam juntas. Na volta da festa, durante a viagem, Maria e José não loca-
lizaram o menino Jesus no grupo. Ficaram muito preocupados, procu-
raram e não acharam. Voltaram, então, para Jerusalém e encontraram 
Jesus no Templo, conversando com os doutores da lei, os escribas, 
isto é, com as pessoas mais letradas da época. Maria e José não com-
preendiam como um menino lá do interior do Norte do país pudesse ser 
escutado por grandes intelectuais que se admiravam de sua sabedoria.

Maria repreende Jesus, mas o menino responde que devia ocu-
par-se das coisas de seu Pai. Naturalmente não se referia a José, mas 
a Deus Pai. O menino já começava a dar sinais da razão pela qual 
veio ao mundo.
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Interessante, porém, que mesmo diante dessa cena impressionan-
te, Jesus voltou humilde e obediente para sua casa em Nazaré, onde 
vivia com Maria e ajudava seu pai adotivo, José, na carpintaria. O 
menino crescia em idade, pois os anos passavam e ele se tornava 
um rapaz; demonstrava sabedoria e muita capacidade de entender 
a vida e as pessoas, e revelava um sentido maior para tudo; e graça, 
pois, sendo Deus e homem, Jesus manifestava ser muito íntimo de 
Deus, seu Pai, e as pessoas começaram a perceber sempre mais 
essa intimidade. Jesus sabia quem era, mas esperava o momento 
certo para falar e agir conforme o Pai o enviara.

O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (NN. 533-534)
A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus 

nos caminhos mais cotidianos da vida: “Nazaré é a escola na qual se 
começa a compreender a vida de Jesus: a escola do Evangelho [...]. 
Uma lição de vida familiar [...]. Enfim recebemos uma lição de trabalho”.

O reencontro de Jesus no Templo é o único acontecimento que 
rompe o silêncio dos Evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. 
Jesus deixa aí entrever o mistério de sua consagração total a uma 
missão decorrente de sua filiação divina: “Não sabíeis que eu devo 
estar naquilo que é de meu Pai?” (Lc 2,49). Maria e José “não com-
preenderam” suas palavras, mas as acolheram na fé. Maria “guardava 
todas estas coisas no coração” (Lc 2,51), durante o tempo em que 
Jesus permaneceu oculto numa vida comum.
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O MAPA DE ISRAEL
Observemos o mapa de Israel no tempo de Jesus.

A terra de Jesus, na época, chamava-se Palestina, e hoje é o Es-
tado de Israel.

Jesus nasceu em Belém, que é uma pequena cidade perto da 
capital daquela época: Jerusalém. Hoje a capital de Israel é Tel Aviv.

A região da Palestina é banhada pelo mar da Galileia, também chama-
do mar de Tiberíades ou lago de Genesaré, lugar por onde Jesus costu-
mava andar com seus discípulos. Era chamado de mar, mas, na verdade, 
é um lago. Desse lago desce, em direção ao Sul, o rio Jordão, onde Jesus 
foi batizado por João Batista. No mar da Galileia, também aconteceram 
fatos importantes da vida pública de Jesus, como a pesca milagrosa.

Em Jerusalém, foi construído um Templo, principal centro religioso 
de Israel. Para lá os judeus caminhavam todos os anos, a fim de cele-
brar suas festas e fazer suas orações e sacrifícios.

No tempo de Jesus, o Império Romano dominava a Palestina e 
grande parte do mundo. O imperador nomeava um rei ou procurador 
romano para governar os territórios da Palestina. O país estava dividi-
do em três regiões: Galileia, Samaria e Judeia.

Para saber mais

1. Quais os nomes do país de Jesus? A terra de Jesus teve vários nomes 
ao longo dos anos. Foi chamada de Canaã, Terra de Israel, Palestina, Reino 
de Israel, Reino de Judá, Terra Prometida, Terra Santa e, a partir de 1947, 
passou a ser o Estado de Israel.

2. Qual é o tamanho do país de Jesus? Israel é um país muito pequeno 
em território. Nem sempre essa terra foi a mesma; em alguns momentos, 
foi maior. Hoje, mede cerca de 470 km de Norte a Sul, e sua largura não é 
igual: em algumas partes mede 135 km. Dessa forma, o mapa de Israel cabe 
mais de quatrocentas vezes no mapa do Brasil.

3. Quem dominava a Palestina naquele tempo? A Palestina era dominada 
pelo Império Romano. O centro da vida política estava em Roma, e a 
Palestina era uma espécie de colônia do Império.

4. Quantos territórios havia na Palestina? Havia três regiões: Judeia, ao Sul; 
Samaria, ao centro; e Galileia, ao Norte. Belém e Jerusalém ficam ao Sul, e 
Nazaré ao Norte.
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5. Onde nasceu Jesus? Em Belém, no Sul, uma pequena cidade perto de 
Jerusalém.

6. Onde viveu Jesus? Em Nazaré, no Norte, perto de Caná e de Cafarnaum. 
Nazaré era um lugarejo pequeno e pobre.

7. Onde Jesus morreu? Em Jerusalém, no Sul, na capital da Palestina. Perto 
de Jerusalém, localizava-se Betânia, onde Jesus gostava de visitar a casa de 
Marta, Maria e Lázaro. Emaús era uma aldeia não muito distante de Jerusalém.

8. Quais os mares e lagos que há na Palestina? No Norte, havia o mar da 
Galileia, que, na verdade, é um grande lago, também conhecido como mar 
de Tiberíades ou lago de Genesaré. São diferentes nomes para o mesmo 
local. Desse lago desce, em direção ao Sul, o rio Jordão, onde Jesus foi 
batizado por João. No Sul, há o mar Morto. É tão salgado que nenhum peixe 
sobrevive em suas águas, por isso é chamado de Morto.

ORAÇÃO
Todos: Jesus, tu que sempre rezaste, desde pequeno, com tua 

mãe, até a morte na cruz, ensina-nos a rezar. Sabemos que a oração 
é a maneira que temos de falar contigo, com o teu Pai e com o teu 
Espírito Santo. Escuta a nossa oração e nos abençoa. Amém!

PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
Desenhe, num cartaz, o mapa da Palestina e também uma manje-

doura onde Jesus nasceu, uma cruz onde ele morreu, uma rede de 
pescar onde Pedro trabalhava, uma casa onde Jesus morou a maior 
parte de sua vida, uma pomba e o lugar onde Jesus foi batizado.

MÚSICA: “A TERRA DE JESUS”
/: A Galileia, a Judeia, / Belém e Nazaré, 
são tantos nomes que explicam a minha fé:/ 
Foi nessas terras / que nosso Jesus nasceu. 
Ali cresceu e viveu, / foi aprendendo a amar 
e foi dali que ele partiu pra anunciar. 
Pra conhecer Jesus, / faz muito bem saber 
o que existia naquele tempo / e se fazia por lá. 
Saber da história / pra melhor acreditar.
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 3 O MUNDO E O TEMPO DE JESUS
  (MATEUS 15,21-28)

OS GRUPOS E AS PESSOAS DO TEMPO DE JESUS

1. Quem eram os saduceus?
Eram integrantes de um partido formado por grandes proprietários 

de terras e membros da elite sacerdotal. Representavam o poder, a 
nobreza e a riqueza. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos.

2. Quem eram os escribas?
Eram homens de grande estudo, consultados em assuntos polê-

micos, que influenciavam nas decisões do sinédrio. Eram chamados 
também de doutores da Lei e atuavam nas sinagogas e escolas. Eles 
sabiam explicar a Lei judaica.

3. Quem eram os fariseus?
Eram pessoas que se separavam do resto da comunidade judaica 

pelo cumprimento detalhista de todas as regras da Lei. Eram muito 
fiéis ao que estava escrito na Lei, especialmente no livro do Levítico. 
Fariseu quer dizer “separado”. Eles se separavam dos outros porque 
queriam ser mais puros segundo a Lei.
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4. Quem eram os zelotes?
Eram grupos armados que pretendiam expulsar os romanos. 

Eles cometiam atentados terroristas contra os representantes do 
Império Romano. Por isso, eram cruelmente perseguidos pelo po-
der romano.

5. Quem eram os samaritanos?
Eram pessoas que viviam na Samaria (região central de Israel). 

Eram discriminados porque se casavam com pessoas estrangeiras, 
tinham uma prática religiosa diferente da dos judeus daquele tempo.

6. Quem era o sumo sacerdote?
Era quem coordenava o culto e os sacrifícios no Templo de Jeru-

salém. Era o chefe de todos os sacerdotes. Tinha o máximo poder 
religioso entre os judeus. De acordo com a tradição bíblica, apenas 
os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser elevados 
ao cargo, ainda que posteriormente essa norma tenha sido abolida 
por eventos políticos. No tempo de Jesus, o sumo sacerdote era 
Caifás, genro de Anás, que já havia sido sumo sacerdote alguns 
anos antes. Tanto Caifás quanto Anás esforçaram-se para que Jesus 
fosse morto.

7. Quem eram os sacerdotes?
Eram aqueles que ofereciam sacrifícios de animais no Templo de 

Jerusalém e davam a bênção sobre o povo. Eram casados, e seus 
filhos se tornavam sacerdotes também. Não se tratava de escolha 
ou vocação; como hoje, tratava-se de identidade tribal. Zacarias, por 
exemplo, o pai de João Batista, era sacerdote.

8. Quem eram os levitas?
Levita significa “descendente de Levi”, que foi um dos 12 filhos 

de Jacó. Geralmente, era tido como o ajudante dos sacerdotes. Seu 
serviço era cuidar do Templo. Havia, entre eles, porteiros, guardas, 
padeiros e também cantores e tocadores de instrumentos.
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9. Quem foi Pôncio Pilatos?
Foi prefeito da província romana de Judeia do ano 26 d.C. até o ano 

36, ou começo do ano 37 d.C. Devia estar à frente do sistema judicial (con-
forme consta no processo de Jesus) e recolhia os impostos para prover 
as necessidades da província e de Roma. Ele condenou Jesus à morte.

LUGARES POR ONDE JESUS PASSOU

10. O que era o Templo?
Era a principal construção religiosa de Israel, onde se realizavam 

orações e diversas ofertas e sacrifícios. Era o grande santuário do 
povo de Israel. Foi destruído no ano 70 da nossa era e só restaram os 
muros dos fundamentos, chamado Muro das Lamentações.

11. O que era a sinagoga?
Era o local de culto da religião judaica, construído em cada região 

do país. Nela não havia imagens religiosas nem peças de altar; no 
centro ficava o livro da Torá (o nosso Pentateuco).

12. O que era o sinédrio?
Era uma espécie de conselho, ou senado, composto de: 1) chefes 

dos sacerdotes que moravam em palácios; 2) chefes de grandes famí-
lias, proprietários de terras ou grandes comerciantes; e 3) dos escri-
bas – intelectuais. Era um tribunal criminal, político e religioso e tinha 
sua sede no Templo. Eles decidiam sobre a vida dos judeus em Israel. 
Jesus foi levado a Pôncio Pilatos depois de passar pelo sinédrio.

COSTUMES DA ÉPOCA DE JESUS

13. Como o judeu entende o sábado?
Na língua dos judeus, é chamado de shabbat. É o dia de descanso 

semanal da religião judaica: inicia-se a partir do pôr do sol da sex-
ta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Havia muitas regras sobre 
esse dia: número de passos a serem dados, atividades restritas e 
nenhum trabalho deveria ser feito nesse dia.
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14. Como eram tratados os leprosos?
Ninguém devia chegar perto nem tocar um leproso para não se con-

taminar. A palavra lepra era usada para designar muitas doenças de 
pele, não só a hanseníase. Era considerada de cura muito difícil. Por isso, 
os portadores de lepra viviam isolados, fora da cidade e, quando preci-
sassem andar em público, tinham de tocar um sino avisando aos demais 
que ali ia passando um impuro, para que ninguém se aproximasse dele.

Quando um leproso parecia curado, tinha de apresentar-se aos 
sacerdotes, que eram os examinadores designados para proteger os 
interesses da sociedade. Somente eles poderiam autorizar os indiví-
duos curados a andar no meio dos demais e conviver socialmente.

15. Como eram considerados os cegos e paralíticos?
As pessoas com deficiência viviam sua enfermidade como uma 

experiência de impotência, desamparo e, o que é pior, de abandono 
e rejeição de Deus. Alguns achavam que a doença era um castigo 
por um pecado cometido pelo doente ou por um parente seu de ge-
rações anteriores. Jesus rompeu com essa forma de pensar.

16. O que era a Lei ou a Torá?
É o nome dado aos cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxo-

do, Levítico, Números e Deuteronômio. Contém o relato da criação do 
mundo, da origem da humanidade, do pacto de Deus com Abraão e 
seus filhos, da libertação dos filhos de Israel do Egito e da sua pere-
grinação de quarenta anos até a Terra Prometida. Inclui, também, os 
Dez Mandamentos e as leis dadas a Moisés. É chamada de Lei. Nela 
estão os preceitos que os judeus devem observar.

17. As crianças faziam catequese?
Ao completar 13 anos, os meninos de-

viam comparecer à sinagoga e ler uma 
passagem da Torá (as Sagradas Escri-
turas judaicas). Era o Bar-Mitzvá, um rito 
de passagem no qual o jovem se tornava 
responsável por todos os seus atos.
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18. Como era considerada a mulher?
Ela era considerada inferior ao homem em tudo, não participava 

da sociedade e devia servir e obedecer ao homem. No Templo, ocu-
pava lugar reservado, separado do lugar dos homens por uma barrei-
ra. No culto, não podia ler, só escutar.

ORAÇÃO
Todos: Senhor Jesus, no teu tempo havia alegrias e preocupações, 

felicidade e injustiça e tu soubeste valorizar o bem e denunciar o 
mal. Ajuda-nos a viver hoje com a mesma capacidade de escolher o 
bem, a vida e o amor. Amém!

PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
No livro do Levítico consta o que os judeus consideram puro e im-

puro. Pureza era tudo o que permitia ao ser humano estar de acordo 
com a Lei de Deus e assim rezar no Templo. O impuro devia fazer 
muitos sacrifícios e purificações para poder voltar a conviver com as 
pessoas e rezar no Templo.

Procure no Levítico, nos capítulos 11 a 13, 10 normas ou proibições 
que os judeus, no tempo de Jesus, deveriam observar, desde a ali-
mentação até a situação das vestes e da lepra.
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MÚSICA: “O POVO DE JESUS”
Um homem apareceu na Galileia! Era um jovem simples.  
Ele veio anunciar que já era tempo de mudar e que o Reino já chegou. 
Um Reino que não tinha imperador. Um Reino onde Deus era o rei maior. 
Onde os estrangeiros não precisavam se afastar, excluídos, pobres 
e cegos deviam entrar. 
Ele era homem de Deus, Jesus de Nazaré. Nele podemos confiar, 
nova esperança faz brotar. 
Se a vida te cansou e não vislumbras solução, olhando aquela cruz, 
encontrarás libertação. 
Quantas palavras ele disse ao seu povo. E mostrava com sinais  
que era ele o Filho de Deus.E que a promessa se cumpriu,  
do mundo era o salvador.  
Na cruz abandonado, se doou, e nossos pecados carregou.  
No seu sofrimento enfrentou a dor do mal,  
na ressurreição provou a glória triunfal.
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 4 JOÃO BATISTA PREPARA  
  O CAMINHO
  (LUCAS 3,10-16)

O BATIZADOR
João era filho de Zacarias, que, por conta de sua pouca fé, tor-

nou-se mudo, e de Isabel, aquela que era estéril. O nascimento de 
João Batista anuncia a chegada de um tempo novo. O Evangelho 
o chama de “Batista” – o batizador – porque ele mergulhava as 
pessoas na água para limpar seus corações. A palavra batismo sig-
nifica mergulho. João queria mostrar, com seu gesto de batizar, que 
o ser humano não pode purificar-se sozinho, pois a santidade vem 
de Deus.

João ensinava as pessoas a serem justas. Anunciava o julgamento 
do mundo, que se afastava cada vez mais de Deus. Sua linguagem 
era forte. João denunciava todos.

Repreendia até mesmo o rei Herodes, porque se casara com He-
rodíades, sua cunhada. Denunciava o adultério e outras maldades. 
Herodíades, repreendida por João, convenceu Herodes a prendê-
-lo. No entanto, ela aguardava a oportunidade de pedir a cabeça de 
João. No dia do aniversário de Herodes, realizou-se um banquete. 
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Salomé, filha de Herodíades, dançou e agradou os convidados da 
festa. Herodes prometeu realizar qualquer pedido da moça. Essa, 
tendo combinado com a mãe, pediu a cabeça de João Batista. O rei 
se entristeceu, mas não negou, por conta do juramento e dos convi-
dados. Por isso, mandou decapitar João.

O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (N. 523)
São João Batista é o 

precursor imediato do Se-
nhor, enviado para lhe pre-
parar o caminho. “Profeta 
do Altíssimo” (Lc 1, 76), ele 
supera todos os profetas, 
deles é o último: inaugura 
o Evangelho; saúda a vin-
da de Cristo desde o seio 
de sua mãe; encontra sua 
alegria em ser “o amigo 
do noivo” (Jo 3,29), que 
é designado o “Cordeiro 
de Deus, aquele que tira 
o pecado do mundo” (Jo 
1,29). Precedendo a Jesus 
“com o espírito e o poder  
de Elias” (Lc 1,17), dá teste-
munho dele por sua prega-
ção, seu Batismo de con-
versão e seu martírio.

ORAÇÃO
Todos: Senhor Jesus, João Batista preparou os caminhos para a 

tua mensagem. Que os nossos encontros de catequese preparem 
nosso coração para acolher tua Palavra de vida e que, assim, possa-
mos nos tornar cada vez mais teus amigos. Amém.
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PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
Visite a sua comunidade e procure encontrar si-

nais do Batismo na igreja. Note se há a pia batismal, o 
Círio Pascal, alguma imagem ou vitral de Jesus sendo 
batizado por João Batista. No próximo encontro, va-
mos ver o que cada um percebeu.

MÚSICA: “PREPARAI OS CAMINHOS DO SENHOR”
/: Preparai, preparai, preparai, / preparai os caminhos do Senhor:/ 
Olhai bem para a vossa vida/ e buscai a conversão./ 
O Senhor está chegando / e quer a vossa salvação. 
Sou João, o Batista, o Profeta, / é preciso ao povo anunciar: 
quem virá é bem maior do que eu / e ele vem pra salvar!
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 5 O BATISMO DE JESUS
  (MATEUS 3,13-17)

O NOSSO BATISMO
O Batismo de Jesus recorda o nosso Batismo. O Batismo é o pri-

meiro dos três sacramentos do início da vida cristã: Batismo, Crisma 
e Eucaristia. Pelo Batismo a pessoa passa a fazer parte da família de 
Cristo: a Igreja.

A palavra batismo quer dizer “mergulho, banho”. Por isso é 
uma purificação feita com água, que nos lava do pecado e dá ao 
batizado uma vida unida a Jesus. Esse sacramento confere uma 
vida nova.

O Batismo é um sacramento deixado por Jesus Cristo. Sacramen-
to é um sinal visível do imenso amor de Deus, que nos acompanha 
sempre. No início da nossa vida, Deus marca sua presença com o 
Batismo. O Batismo é feito com água derramada sobre a cabeça da 
pessoa e a proclamação das palavras: “Eu te batizo em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo”.

Os sacramentos são sete: Batismo, Crisma, Eucaristia, Penitência, 
Unção dos Enfermos, Matrimônio e Ordem.
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O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (N. 1.216)
“Este banho é denominado ilu-

minação, porque aqueles que rece-
bem este ensinamento (catequéti-
co) têm o espírito iluminado.” Depois 
de, no Batismo, receber o Verbo, “a 
luz verdadeira, que vindo ao mundo 
a todos ilumina” (Jo 1,9), o batizado, 
“após ter sido iluminado”, se con-
verte em “luz no Senhor” e em “luz” 
ele mesmo (Ef 5,8): o Batismo “é o 
mais belo e o mais magnífico dom 
de Deus [...]. Chamamo-lo de dom, 
graça, unção, iluminação, veste de 
incorruptibilidade, banho de rege-
neração, selo e de tudo o que há e 
existe de mais precioso. Dom, por-
que é conferido àqueles que nada 
trazem; graça, porque é dado até 
aos culpados; batismo, porque o 
pecado é sepultado na água; unção, porque é sagrado e régio (tais 
são os que são ungidos); iluminação, porque é luz resplandecente; 
veste, porque cobre nossa vergonha; banho, porque lava; selo, por-
que nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus”. 

ORAÇÃO
Todos: Jesus, que foste batizado no rio Jordão, quando desceu so-

bre ti o Espírito Santo, e foste proclamado o Filho amado do Pai, dá 
a cada um de nós a graça de permanecermos fiéis ao Batismo que 
recebemos e de sermos participantes da tua Igreja. Amém!

PARA O PRÓXIMO ENCONTRO
Entreviste seu padrinho ou madrinha de Batismo e pergunte o que 

ele/ela mais recorda sobre esse dia.
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MÚSICA: “O BATISMO DE JESUS”
/:Tu és meu filho amado, / em ti ponho o meu agrado:/ 
Essa voz se ouviu, / vinha do céu, 
quando Jesus foi batizado por João / lá no rio Jordão. 
É Jesus nosso mestre! / Ele é o Filho de Deus. 
Vou escutar o que ele diz, / ver o que faz. 
Ele traz a paz! 
Não ponha à prova o Senhor, teu Deus e Santo, 
pra quem busca a verdade não precisa se provar. 
Se todos os reinos e riquezas deste mundo desejar / 
e me adorar, posso já te oferecer. 
Não quero ouvir tua palavra, vai embora, / 
o meu Deus quero adorar e sua vontade vou fazer.


