PARA SE RELEMBRAR

A CADA PREGUNTA ESCOLHE UMA OU MAIS RESPOSTAS CORRECTAS.

1) Onde podemos rezar ?





Na Igreja
Em casa
No carro
No jardim

2) Quando Podemos rezar?





Com os amigos na catequese
Antes e depois da refeição
Durante o recreio
Antes e depois de dormir

3) Preenche a frase da canção :
« Cristo Jesus, tu me ……………………., Eu te respondo……………………… »

➔ Desafío : Canta com toda a tua força esta canção para relembrar-te a tua escolha de
seguir Jesus.

4) A quem Jesus disse « Daqui en diante seras pescador de homens » (Lc 5, 4.10-11)





Tiago, João e Tiago
Pedro, Tiago e João
João, Pedro e Mateus
Ricardo, Tiago e Liliana

5) Como podemos-nós também ser pescadores de homens ?





Ajudar as pessoas que precisam
Orar
Transmitir a palavra de Deus á nossa volta
Cumprar uma cana de pesca e umas galochas

6) Qual é a oração que Jesus ensinou aos Apóstolos ?





Avé Maria
Credo
Pai Nosso
Acto de contrição

➔ Desafío : Durante a semana reza esta oração todos os dias

7) Que quer dizer « Cristo » :





Ungido
Luz
Messias
Verdade

8) Que recebemos no Baptismo ?





Uma prenda
O Espírito Santo
Uma flor
Um coração limpo

➔ Desafio: Procurar com ajuda dos pais uma foto do baptismo e memorizar a data.

9) “Quem ama o seu irmão, permanece na luz” (1Jo 2, 9-11).
Com esta palavra podemos dizer que :





Jesus é a nossa luz para viver no amor
Amar os outros faz nos felizes
Não podemos odiar os nossos irmãos se queremos viver na luz
É Jesus que nos traz amor e paz para poder amar os outros

➔ Desafíos:
- preencher a página 28 do catecismo
- Escreve uma oração para rezar pelos teus colegas da catequese

10) Pregunta Bonus: Domingo próximo começa um novo tempo líturgico, qual é?

A______

