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CATEQUESE EM FAMÍLIA 

Sou batizado,  
por isso sou chamado à VIDA 

A Palavra de Deus ensina-nos que… 
 

 Jesus experimenta a dor, a tristeza e o 
sofrimento pela morte de um amigo. 

 Só Deus pode dar vida. 

 Jesus é a Ressurreição: quem acredita 
nele viverá. 

 A morte nunca tem a última palavra. Nascemos para 
viver a vida como dom de Deus e morremos para 
ressuscitar um dia com Ele. 

 

A Palavra de Deus convida-nos a rezar… 
Senhor, agradecemos-te pelos amigos que nos deste.  
Com eles aprendemos a viver: animamo-nos quando 
estamos tristes, confiamos-lhe os nossos segredos e 
nos seus rostos vemos o que é a fidelidade 
Hoje queremos pedir-te pelos nossos amigos. 
Para aprendermos juntos o valor da vida, para  
apreciarmos o valor de uma mão amiga que nos ajuda 
a caminhar. 
Senhor, louvado sejas pelo dom da vida! 

40Jesus replicou-lhe: 
«Eu não te disse que, 

se creres, verás a glória 
de Deus?»  41Quando 

tiraram a pedra, Jesus, 
erguendo os olhos ao 

céu, disse: «Pai, dou-te 
graças por me teres 

atendido. 42Eu já sabia que sempre me atendes, mas Eu 
disse isto por causa da gente que me rodeia, para que 

venham a crer que Tu me enviaste.» 43Dito isto, bradou 
com voz forte: «Lázaro, vem cá para fora!» 44O que es-

tava morto saiu de mãos e pés atados com ligaduras e o 
rosto envolvido num sudário. Jesus disse-lhes: «Desligai-

o e deixai-o andar.» 
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Morte ou vida? Fé ou desespero? 
Jesus chama-te à Vida 

 

1. VER: 
Nos funerais é raro ver crianças. Não costumam ir por-
que: não entendem a morte, para não os fazer sofrer, 
porque os adultos não lhes sabem explicar ou porque 
também tem medo de falar deste tema? 
  

2. JULGAR:  
A amizade de Jesus com Lázaro, Marta e Maria devia ser 
muito grande. Por isso Jesus chora quando sabe da morte 
do amigo. 
Como encaras as situações de dificuldade, de sofrimento 
e de doença: resignado ou com esperança? 
Refletes sobre a tua morte ou preferes não pensar nisso? 
Sabes distinguir ressurreição de reencarnação? Serão a 
mesma coisa? Que nos promete Jesus? 
 

3. AGIR:  
Não se pode ser cristão sem acreditar na ressurreição. 
Nem se pode ser cristão sem dar valor à vida. 
Como explicarias a uma criança o mistério  
da ressurreição? Como assumes o facto de a vida ser um 
dom de Deus?  

Atividade…  
1. Lugar onde viviam os 3 irmãos.  8. Não é o fim de tudo. 
6. Nome de uma das irmãs do defunto 
3. Jesus disse às irmãs que a tivessem.  
4. Reação de Jesus ao saber que o amigo morreu 
5. Sou batizado, sou chamado à… 

9. O que acontece a quem 
acredita em Jesus 

7. Nome de uma das irmãs 
do morto 

2. Pano que 
envolvia o 
morto 
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