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PAIS E CATEQUISTAS

OBJETIVOS:
A- Rconhecer que tudo o que temos é presente de Deus.

B- Compreender que partilhar é uma forma de ser 
agradecido a Deus

MATERIAIS:
• Bíblia

• Caixa de presente com  a palavra GRATIDÃO

• Tiras de papel com tamanho aproximado de 4 x 8cm

Dízimo:  A gratidão 
se transforma 
em partilha



“EU E A MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR. ”

Acolher os catequizandos com alegria e entusiasmo. ( Caso acon-
tece de maneira virtual – deve-se encontrar uma maneira de adap-
tar o material ) 

Comentar que neste encontro iremos refletir sobre todas as bên-
çãos que recebemos de Deus todos os dias como presente do Pai 
que nos ama. 

Apresentar a caixa de presente com a palavra GRATIDÃO e mo-
tivar os catequizandos a refletirem de que podemos dizer a Deus: 
“Muito obrigado(a)!” 

Orientar para que prestem bastante atenção na história que irá 
contar. 

Deus nos dá muitos presentes
Manoela é uma menina muito esperta e curiosa. Ela mora com 
sua mãe e seu irmão mais velho. No dia do seu aniversário de 8 
anos, a avó chegou logo cedo na casa de Laura para passar o dia 
com a família e ajudar a mãe a preparar um bolo de aniversário. A 
mãe e a avó passaram bastante tempo conversando e ocupadas na 
cozinha. Manoela observava tudo atenta e, curiosa com a conver-
sa, perguntou para a avó: 
_ Vovó, por que sempre que a mamãe pergunta alguma coisa, a 
senhora responde começando com: “Graças a Deus”?  Hoje quan-
do chegou aqui e a mamãe perguntou se estava tudo bem a se-
nhora respondeu: Graças a Deus estou muito bem! E agora para 
contar que a tia Lu conseguiu emprego a senhora disse: “Graças 

Conversando 
Sobre o tema                                                   
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a Deus conseguiu!”
A avó olhou para ela e respondeu carinhosamente: 
_ Querida, tudo o que nós temos e tudo o que somos nós recebe-
mos de Deus. 
Cada dia Deus nos dá presentes lindos porque Ele nos ama. O que 
temos de bom é graça de Deus: a vida, a saúde, a família, nossos 
bens, o trabalho, a natureza... 
_ Até meu bolo de aniversário? Mas foi a mamãe quem fez! 
_ Sim, o seu bolo de aniversário também é um presente  de Deus. 
Sua mãe o preparou e você deve agradecer a ela por esse gesto 
de carinho e amor, mas para que você  tivesse seu bolo, Deus deu 
a inteligência e saúde para sua mãe trabalhar e adquirir os ingre-
dientes necessários para a receita do bolo.- Além disso, um dos 
principais ingredientes do bolo é o trigo, que para crescer precisa 
do sol, da chuva e do cuidado do agricultor, e tudo foi criado por 
Deus. 
_ Entendi vovó. Como Deus é bom! Respondeu Manoela admi-
rada. 
Quando chegou a hora de cortar o bolo, a avó de Manoela lhe 
entregou um pacote de presente. Ao abrir, Manoela gritou de ale-
gria: 
_ Vovó, são meus chocolates preferidos. Vou guardar no meu 
quarto para comer depois. Muito obrigada! Nem sei como lhe 
agradecer! 
_ Vou lhe dizer como poderá me agradecer querida! — Falou a 
avó apontando para o irmão de Manoela que estava próximo a 
elas. — Gostaria que você partilhasse com seu irmão os choco-
lates. O presente é seu, mas você pode lhe oferecer alguns, e isso 
me deixará muito feliz, pois eu amo vocês dois. 



“EU E A MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR. ”

Manoela atendeu a sugestão da avó e partilhou com o irmão os 
chocolates. À noite, antes de dormir, a menina ficou pensando: 
Se minha avó ficou feliz porque partilhei meu presente com meu 
irmão, então Deus, que me dá muitos presentes, também ficará 
feliz se eu partilhar alguma coisa que tenho com outras pessoas, 
pois Ele ama a todos. Mas como eu poderei fazer isto?
Na manhã seguinte, Manoela conversou com  sua mãe que lhe 
explicou que  para demonstrar gratidão a Deus por tantas coisas 
boas que eles recebem, ela partilha um pouco do  que tem na co-
munidade  da qual fazem parte por meio do dízimo, que é um ato 
de louvor e gratidão a Deus.

ATENÇÃO: 
Após a leitura da história incentivar os catequizandos a pensar 
sobre a história que  acabaram de ouvir. 
Distribuir os papéis aos catequizandos motivando-os a participar 
da atividade a seguir. 

ATIVIDADE
Manoela tinha muitos motivos para agradecer a Deus. E você, 
que motivos tem para ser grato a Deus? Escreva os seus motivos 
de gratidão nos papéis que receberam.
Convidar cada catequizando a ler o que escreveu e depositar den-
tro da caixa da gratidão.

Questionar os catequizandos: 
Qual foi a atitude de Manoela que deixou a avó feliz?
Como a mãe  de Manoela demonstra  a gratidão a Deus?
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Tudo o que temos recebemos diretamente de Deus ou vem dele 
por meio de outras pessoas. Quando reconhecemos que Deus nos 
dá tantas coisas boas e belas sentimos a necessidade de retribuir 
tanto amor. Uma das formas de dizer “Muito obrigado (a) meu 
Deus” é participando ativamente em  nossa comunidade.

• Como podemos participar ativamente  da nossa comunidade? 
(Comentar sobre as diversas pastorais e movimentos da Comu-
nidade.)

• Você já ouviu falar sobre dízimo? 

• Sua família é dizimista? 

• Você sabe como está organizado o dízimo em sua comunidade?

O catequista poderá apresentar o cartaz da campanha do mês do 
dízimo 2021 e falar da importância do tema.

PALAVRA DE DEUS 
Leitura: At 4,34-35 

REFLETINDO SOBRE APALAVRA  DE DEUS 
• Conversar sobre o texto bíblico, explicando como viviam os 
primeiros cristãos.

• Comentar: Jesus nos ensina a partilhar e viver os seus ensina-
mentos nos aproxima dele. A partilha dos dons e dos bens com 
os irmãos deve ser praticada no dia a dia pelos cristãos. Na vida 
comunitária podemos partilhar os dons que recebemos de Deus 

Refletindo 
Sobre o tema
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colocando-nos a serviço da Igreja, participando de grupos, movi-
mentos e pastorais; e podemos partilhar parte dos bens que rece-
bemos, contribuindo com o nosso dízimo, para que a Igreja tenha 
recursos para realizar a sua missão de evangelizar. 

ORAÇÃO 
• Colocar a caixa de presente em local de destaque e motivar os 
catequizandos para que façam silêncio e pensem nas palavras que 
escreveram nos papéis.

• Convidar os catequizandos para a oração como forma de agra-
decimento por tudo o que Deus dá a cada um.

Senhor, o que tenho de bom recebi de ti: a vida, a família, os 
amigos, o amor, a saúde. Obrigado por tua bondade. Liberta-me 
do egoísmo e ensina-me a partilhar com generosidade e justiça. 
Quero fazer parte do teu povo e testemunhar o teu amor. Amém! 

CONVERSANDO EM CASA 
• Orientar os catequizandos para que comentem em  casa sobre 
ó tema deste encontro, escrevendo  uma lista  de motivos que a 
família tem para agradecer a Deus  e fazer uma oração de agrade-
cimento por tudo  ó que recebem  de Deus.

• Motivar os catequizandos a dialogarem em casa, procurando 
saber como a família participa da comunidade:

- Participam de algum movimento ou pastoral? 

-  A família é dizimista?



“Pai santo, contemplando Jesus Cristo, 
vosso Filho bem amado, que se entregou por nós 

na cruz, e tocado pelo amor que o 
Espírito Santo derrama em nós, manifesto, 

com esta contribuição, minha pertença à Igreja, 
solidário com sua missão e com os mais necessitados. 
De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. 

Recebei, oh Senhor. Amém”.

ORAÇÃO DO

PASTORAL DO DÍZIMO 2021


