No Caminho de Jesus - Álbum litúrgico-catequético 2019
Gabarito de respostas
DEZEMBRO/2018
Página
p. 6
p. 7

Data
Dezembro 2018
25/12/2018
30/12/2018

Resposta
Estamos à espera da vinda do Salvador!
A oportunidade de praticarmos os ensinamentos dos
evangelhos e vivermos a nossa fé.
JANEIRO/2019

p.7

01/01/2019

Santa Mãe de Deus, Maria

p.7

06/01/2019

Epifania do Senhor

p.7

13/01/2019

O batismo de conversão/ Batismo do Senhor

p. 7

20/01/2019

Jesus inicia sua vida pública

p. 7

27/01/2019

O anúncio a boa nova
FEVEREIRO/2019

Página

Data

Resposta

p.8

03/02/2019

Eu sou o enviado

p.8

10/02/2019

O que vamos pescar?

p. 8

17/02/2019

A quem pertence o Reino do céu

p. 8

24/02/ 2019

Ser misericordioso

MARÇO/ 2019
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Página

Data

Resposta

p. 9

03/03/2019

p.11

17/03/2019

p.13

31/03/2019

- Primeira palavra: cor/ re/ ção = a resposta é correção
- Segunda palavra: fraco/ fra/ terna = a resposta é
fraterna
- Para completar a frase: A correção fraterna é...
As palavras da ilustração que completam a frase são:
 três,
 discípulos,
 monte,
 Jesus,
 Transfigurou,
 luz
Para que o perdão aconteça, as atitudes, trocando os
símbolos por letras, são:
 Reconhecer o erro e mudar de atitude
 Corrigir o erro
 Perdoar ou pedir perdão
ABRIL/2019

Página

Data

p.15

14/04/ 2019

Resposta




Lc 22, 17 – Tomando um cálice, deu graças e
disse: “Tomai este cálice e distribuí entre vós”.
Lc 22, 19- E tomando um pão, deu graças,
partiu-o e deu-lhes dizendo: “Isto é o meu
corpo, que é dado por vós. Fazei isto em
memória de mim”.

p.17

28/04/2019

No caça-palavras, completam a frase:
 Tomé, fé, Jesus, paz
MAIO/2019

Página

Data

Resposta

p.18

05/05/2019

Resposta do O que é, o que é:
 barco
Respostas indicando número da linha e letra da
coluna:
 Linha 2, letra c = pescar
 Linha 4, letra c = Você me ama?
 Linha 6, letra c = Sim! O Senhor sabe que o
amo!
 Linha 7, letra c = Segui-lo
JUNHO/2019

Página
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p. 22

02/06/2019

Resposta



Resposta verdadeira: 1ª e 3ª nuvem
Resposta falsa: 2ª e 4ª nuvem
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A continuidade da frase na sequência numérica é:
o vivamos a cada dia fazendo o bem,
praticando a justiça e promovendo a paz!

p. 23

09/06/2019

Respostas da 1ª Coluna
 Medo
 A paz esteja convosco
 Para ajudar os discípulos a reconhecê-lo
 Alegres
 “Como o Pai me enviou eu também vos envio”
e soprou sobre eles o Espírito Santo.
No caça-palavras completam a frase do balão
 Conduzir
 Espírito Santo
 praticamos
 obras
 sintonia
 graça

p.24

16/06/2019

p. 25

23/06/2019

Frases escritas de trás para frente:
o Ser solidário com as necessidades dos outros.
o Oferecer seu tempo para servir sua
comunidade, por exemplo: ser coroinha, leitor
nas missas...
o Empenhar-se sempre para fazer o bem.
o Deixar de ir a uma festinha ou jogo para
participar dos encontros de catequese.

p.26

30/06/2019

Frase formada pelas letras iniciais de cada desenho:
o Tu és o Cristo o filho de Deus vivo.
Siga as setas as palavras são:
o Cristãos/ afirmamos/Jesus
o Senhor / acreditamos/ fé/manifestá-la/ações
AGOSTO/2019

Página
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p.28

04/08/2019

Resposta
Palavras que completam a cruzadinha e as frases:
o Amizades
o bem
o perdoar
o harmonia
o desapegado
o partilhando
o solidário
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p. 29

11/08/2019

p. 30

18/08/2019

Frases que se completam seguindo as linhas:
o Colocando-se à disposição para ajudar.
o Sendo paciente.
o Permanecendo no caminho correto, sem
mentiras e provocações.
o Respeitando ao próximo.
o Dando atenção aos doentes ou pessoas que
precisam de nós.
o Dedicando-se a praticar o bem.
o Partilhando carinho, amor ou recursos
essenciais para a vida das pessoas e da
natureza.
o Vivendo de maneira coerente, agindo com
sinceridade.
Frases misturadas com a letra Z, são:
o Ter confiança e fé em Deus
o Servir ao Senhor no próximo
SETEMBRO/2019

Página
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Resposta

p. 32

01/09/2019

As alternativas que explicam o Evangelho são:
o Agir com generosidade é agir sem interesse.
o O amor verdadeiro e gratuito é aquele que não
exige nada em troca.
o Ao fazer um favor a alguém, cuidar para que
não se sinta em dívida conosco.
o Pensar no bem-estar das pessoas é acolher
quem nos procura, nos visita, quem está
sozinho e precisa de nosso apoio.
o Aproximar-se das pessoas sem ser interesseiro
no que elas têm ou buscar vantagens.

p. 33

08/09/2019

Reunir as sombras iguais, organizando as letras.
Três valores para cultivar
o paz justiça solidariedade
Três atitudes para renunciar
o comodidade, preguiça, egoísmo
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p. 34

15/09/2019

- A resposta das charadinhas é: moeda, ovelha e filho
- As palavras que completam a mensagem do
Evangelho seguindo a legenda de cores entre
palavras e linhas são:
o pastor
o perdida
o sossegou
o moeda
o perdeu
o Deus
o Salvar
o Perdido
o braços
o receber
o filho
o erro
o casa
o braços
o perdoado
Trocando os números pelas letras as palavras são:
o honestidade,
educação,
bem
querer,
compaixão
OUTUBRO/2019

p.36

29/09/2019

Página
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Resposta

p. 37

06/10/2019

A resposta a pergunta, reunindo as palavras pela cor
que não se repete em cada coluna, é:
o Quando tenho fé procuro agir guiado pelo
amor ao próximo.

p. 38

p. 42

06/10/2019
12/10/2019

A resposta a pergunta, reunindo as palavras
que estão com as cores iguais em cada coluna, é:

27/10/2019

o São as minhas atitudes que revelam a
presença de Deus em minha vida e a minha fé
em seus ensinamentos.
Completando com as vogais a frase é:
o Não se mostrar superior aos outros, agir com
bom senso em relação aos outros.
NOVEMBRO/2019

Página
p. 43
p. 44

Data

Resposta

03/11/2019

Organizando as sílabas as palavras que completam a
frase são:
o piadas, gestos, palavras, expressões
Resposta para O que é, o que é
o Ressurreição

10/11/2019
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p. 46

24/11/2019

Consultando a tabela sobre o diálogo de Jesus com o
ladrão, a resposta é:
o Jesus quando chegares ao teu reino lembra-te
de mim.
o Eu te asseguro que hoje estarás comigo no
paraíso.
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