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Seguimos Jesus
Porque Ele é a nossa Luz
Objetivo: levar os pais e catequizandos a serem seguidores de Jesus, Luz do mundo.

RecordaÇÃo da Vida

Jesus é a revelação do rosto do Pai. Ele é o Filho 
de Deus. Ele é o Deus presente no meio de nós. 
Ele revelou o Pai e nos chamou a sermos seus 
seguidores para dar continuidade à sua missão 
de anunciar a prática do perdão, da partilha, do 
amor, da paz e da renúncia de si mesmo em favor 
dos irmãos e irmãs.

O que o texto estÁ dizendo 

Canto: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face 
da Terra!
1. Bendize minha alma ao Senhor. Senhor, meu 
Deus, como és tão grande

Ler: Jo 12,45-47

Para entender melhor

Queremos reetir sobre o texto que acabamos de 
ouvir:

1. Quem foi que enviou Jesus?
2. Por que Jesus não condena aqueles que o 
seguem?
3. O que pode acontecer com quem segue 
Jesus?
4. Para quem Jesus está falando?
5. Por que muitos discípulos desistiram de seguir 
Jesus?

Olhar a vida como Deus olha Jesus 

Cristo Salvador, assumiu a morte e ressurreição 
como compromisso de libertação da pessoa 
humana da escravidão do pecado. Por isso 
cremos em Jesus como verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem. 

Quem ama Jesus se compromete em segui-lo 
como discípulo(a), testemunhando a fé, e 
colaborando na construção do Seu reino. Este 
compromisso pode-nos trazer alguns prejuízos, 
mas, o que são, comparados com a cruz de 
Cristo? 
A cruz não é sinal de morte e destruição, mas de 
vitória. Os seguidores de Jesus vivem esta 
experiência através do anúncio e do testemunho 
que cada pessoa assume, quando toma a decisão 
de acolher a proposta de Jesus. Proposta esta 
que é contribuir na construção de um mundo 
novo, de uma sociedade nova, e de uma Igreja 
“em saída”, no encontro com os irmãos e irmãs.

Vamos conversar um pouco mais

1. Existem muitas trevas no mundo atual. O que 
precisamos fazer para melhorar esta realidade?
2. Jesus nos fala que é preciso perdoar sempre, 
repartir o pão com todos, amar e rezar  pelos 
nossos inimigos. Como reagimos a estas 
propostas?
3. Como participamos da vida de nossa igreja? 
Somos discípulos e discípulas? 
Celebramos os domingos e dias santosMinha 

ORAÇÃO INICIAL 
Ó, Trindade Santa, estamos aqui reunidos,
pais, catequizandos e catequistas,
para rezar e meditar Tua Palavra.
Queremos conhecer melhor a Luz que é teu Filho Jesus
e seguí-lo como imagem e modelo para nossas vidas
de discípulos e discípulas missionários.
Que o Teu Espírito seja luz para o nosso encontro. Amém!

Jesus
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oraÇÃo a Deus

Senhor Jesus, muito obrigado!
És a nossa luz. Tu nos conduz pelos caminhos da vida
e nos convida a caminhar contigo.
Somos teus seguidores e seguidoras, discípulos missionários.
Tu nos mostrar que podemos transformar nossas cruzes
em sinal de vitória, de vida nova, de eternidade.
Continua a nos conduzir e enviar em missão. Amém!
O que a Palavra de Deus me leva a fazer
O convite de Jesus é para que sejamos anunciadores da Boa Nova, 
ue testemunhemos a alegria de servir a Deus e de colaborar na 
construção do Seu reino. 
Vamos assumir o compromisso de ajudar nossos lhos e lhas neste 
caminho de encontro com Jesus?

BênÇÃo Final

Que o Senhor nos abençoe, proteja e conduza pelos caminhos da 
Sua Palavra, que é verdade e vida para todos nós. Abençoe-nos em 
nome do Pai + do Filho + do Espírito Santo +. Amém.
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VAMOS CA
NTAR UM

TRECHO DE
SSA MÚSIC

A?

Dentro de mim
Padre Zezinho

Dentro de mim existe uma luz

Que me mostra 

por onde deverei andar

Dentro de mim 

também mora Jesus

Que me ensina buscar 

o seu jeito de amar

Minha luz é Jesus

e Jesus me conduz

pelos caminhos da paz!


