
No caminho de Jesus – Álbum litúrgico catequético 2019/2020 
 

Respostas 
 

Domingo/Data/ Página ATIVIDADE 
 

7º Dom. Comum 
 23/2/2020  
Página 12 
 

Resposta: 
• PACIÊNCIA 
• TOLERÂNCIA 
• AMIZADE 
• COMPAIXÃO 
• FRATERNIDADE 

 
 

2º Dom. da Quaresma 
08/03/2020 
 
Página 15 
 

Neste evangelho, Deus revelou Jesus como seu Filho. Para refletir 
melhor, complete o versículo Mt 17,5: 
 
Ele estava ainda falando quando uma nuvem brilhante os envolveu e da 
nuvem se fez ouvir uma voz que dizia: “Este é o meu Filho amado, de 
quem eu me agrado q, escutai-o”. 
 
 
Encontre as palavras a partir da linha e coluna. Depois complete a frase 
e descubra. 
• As palavras que completam a frase são:  

o D2 = Cuidando 
o B2 = natureza 
o C3 = missa 
o B1 =compromisso 
o C4 = cristão 
o A3 = ajudando 
o D3 = catequese 
o A2 = meditando 
o C1 = orando 
o B3 = avaliando 
o A4 = atitudes 

 
• Frase completa 
 Cuidando das pessoas e da natureza, indo à missa para aprender mais 
sobre o compromisso de ser cristão, ajudando quem precisa, 
comparecendo à catequese, lendo e meditando a Bíblia, orando e 
avaliando nossas próprias atitudes. 
 
 
 
 
 



3º Dom. da Quaresma 
15/03/2020 
Página 16 
 

Definição de preconceito 
Possíveis  respostas: 

• Preconceito é uma opinião pré-concebida, baseada em 
sentimento hostil, que se manifesta numa atitude discriminatória 
de pessoas, crenças, sentimentos e tendências de 
comportamento. 

• Opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém, construída 
a partir de análises sem fundamento, conhecimento nem 
reflexão 

•  
4º Dom.  da Quaresma 
22/03/2020  
Página 18 
 
 

Assinale em cada linha a palavra que não tem relação com as demais. 
Depois use a primeira letra de cada palavra assinalada para completar a 
oração. 
Resposta: 
Palavras 
1ª linha = exilio =   E 
2ª linha = ovo = O 
3ª linha = céu = C 
4ª linha = rosto =   R 
5ª linha = amora = A 
6ª linha = poder   = P 
7ª linha = ilha = I 
8ª linha = tela = T 
9ª linha = mesa = M 
10ª linha = novo = N 
11ª linha = orgulho = O 
12ª linha =rua = R 
13ª linha = azul = A 
14ª linha =   tatu = T 
15ª linha = casa = C 
16ª linha = hora = H 
Frase 
Senhor, que eu sempre seja capaz de ajudar e amar o próximo, e que o 
Espírito Santo mantenha meus olhos abertos para seguir o Teu caminho. 
Amém! 
 

5º Dom. da Quaresma 
29/03/2020 
Página 19 
 

• Encontre os números entre 1 e 30 que não aparecem abaixo. Depois, 
veja quais palavras correspondem a eles e forme a resposta. 

Resposta: 
• 3/6/9/10/13/15/17/20/25/28/ 
•  Amar o próximo envolve ir ao seu socorro nas necessidades. 
 
 
 
 
 



Dom. de Ramos 
05/04/2020 
Página 20 
 

Sabendo das dificuldades de humilhação e tortura que o aguardavam, 
Ele rezou: 
 
“Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não se faça como 
eu quero mas como tu queres”. 
 

• Leia a passagem de Jesus no Getsemâni (Mt 26,36-46) e complete 
a oração de Jesus. 
 

 
Páscoa do Senhor 
12/04/2020 
Página 23 
 

 
Pinte apenas as palavras que têm relação com o arco-íris. Depois, 
identifique os símbolos das palavras pintadas e complete a frase com as 
palavras correspondentes. 
Resposta: 

• azul/vermelho/laranja/verde/roxo/amarelo/ laranja 
• Ele ressuscitou para que  possamos crer na Palavra e no amor de 

Deus. 
 

2º Dom. de Páscoa 
19/04/2020 
Página 24 
 

Ligue os pontos na ordem numérica e descubra! Cuidado: evite os pontos 
que não estão numerados. 
Resposta: 

• Medo 
 

3º Dom. da Páscoa 
26/04/2020 
Página 25 
 

Resolva as charadas e complete a frase com as letras que encontrar. 
 Resposta:  

• Palavras e Letras das charadas: 
o  Amor =  A 
o Ar= R  
o Maçã = M 
o  E 
o S 

• Frase a ser completada é: 
 Ao invés de repreendê-los, Jesus caminha com eles e os ajuda a 
compreender que sua morte fazia parte do plano de Deus, pois 
em sua ressurreição a humanidade foi salva. 
 
 

4º Dom. da Páscoa 
03/05/2020 
Página 26 
 

Resposta:  
• Ouvir seus ensinamentos  
• Ajudar os necessitados  
• Respeitar a todos  
• Conhecer a Palavra  
• Perdoar as pessoas  
• Desculpar-se ao magoar alguém 

 



5º Dom. da Páscoa  
10/05/2020 
Página 27 
 

Resposta:  
• As palavras para cada linha ,na sequência correta da resposta, 

são:  
o cuidamos 
o atitudes 
o Evitamos 
o preguiça 
o bondade 
o serviço 
o aproximam 

Frase 
Como cristãos, cuidamos para que nossas atitudes sempre tragam o bem 
a nós mesmos e aos outros. Evitamos a maldade, a inveja, a preguiça e a 
raiva. Fazemos isso porque Jesus nos ensinou a bondade, a mansidão, o 
amor e o serviço ao próximo como atitudes que nos aproximam de Deus. 
 

6º Dom. da Páscoa  
17/05/2020 
Página 28 
 

Resposta:  
Assim como um verdadeiro amigo, o Espírito Santo orienta nos 
momentos em que estamos confusos e lembra o que não podemos 
esquecer: os ensinamentos de Jesus! 
 

Ascensão do Senhor 
24/05/2020 
Página 29 
 

 
• Descubra relacionando as palavras da primeira coluna com as da 

segunda coluna por categoria. 
Resposta:  
• Descubra relacionando as palavras da primeira com as da segunda 

coluna 
o Casaco-Vestido/ Amor-Amizade/ Cachorro-Gato/ Claro-Escuro  

• Organize a frase de acordo com as cores da numeração que 
encontrou na segunda coluna, escrevendo no balão 

o que Ele = 2.            
o para as pessoas = 4 
o Anunciar o = 1 
o nos ensinou = 3 
o Anunciar o que Ele nos ensinou para as pessoas. 

Assim como Jesus enviou os discípulos, Ele nos envia para anunciar o 
Reino de Deus por meio das nossas palavras e atitudes de... 
 
Organize as letras para descobrir as atitudes. 
Resposta:  

• Bondade 
• Amor 
• Amizade 
• Caridade 
• Justiça 
• Perdão 

 



Pentecostes  
31/05/2020 
Página 30 
 

Como seguidores de Jesus, nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo nos 
ajuda a 
Resposta: praticar os ensinamentos de Jesus e a encontrar orientação 
quando nos sentimos perdidos. 
 
• Responda as charadas e descubra os códigos para decifrar a frase. 
 
1. O título deste livro é No ____________________ de Jesus. 

 Resposta: caminho. 
2. Para nos orientar e animar, Jesus nos deixou o 

___________________ Santo. 
 Resposta: Espírito. 

3. As estações do ano são primavera, _______________, outono e 
inverno. 
 Resposta: verão. 

4. Jesus é o Caminho, a _______________ e a Vida. Resposta: Verdade. 
5. O rato gosta de comer __________________. Resposta: queijo. 
 

Santíssima Trindade  
07/06/2020 
Página 31 
 

 
Jesus nos ensina que devemos seguir o caminho que agrada a Deus. Você 
sabe quais escolhas formam esse caminho? 
• Para descobrir, organize as sílabas de acordo com as cores e depois 

escreva cada palavra nas linhas de cor correspondente. 
Resposta:  

o BONDADE 
o AMOR 
o AMIZADE 
o ,VERDADE 
o SERVIÇO 
o LEALDADE 

11º Domingo Comum 
14/06/2020 
Página 32 
 

Resposta:  
 Neste Evangelho, Jesus ensina que seus seguidores devem lutar contra 
tudo aquilo que fere a dignidade da vida. Amar uns aos outros e dar 
graças a Deus pelo que temos são atitudes que devemos cultivar. 
 

São Pedro e São Paulo 
28/06/2020  
Página 34 

Resposta:  
Pedro reconheceu em Jesus a autoridade capaz de libertar o povo!  
 
 
 

 
18º Dom. Comum 
02/08/2020 
Página 37 

Nós também podemos dar conforto aos outros com nossas atitudes cristãs. 
• Circule as sombras dos pães que apresentam algumas dessas atitudes. 

Resposta:  
AMOR, CARIDADE, PERDÃO 
 



21º Dom. Comum 
 23/08/2020 
Página 40 

Ao ser perguntado, Pedro diz a Jesus que Ele é o Filho do Deus vivo! Com 
essa resposta, Pedro 
afirmou que Jesus era muito mais do que alguém bondoso e admirável, ele 
reconheceu a ... 
Complete trocando os números pelas letras correspondentes: 
 
Resposta: 
 divindade de Jesus 
 

24º Dom. Comum 
13/09/2020 
Página 43 

Para completar a frase, substitua cada letra por seu antecedente no alfabeto. 
Resposta:  
 
Palavras na ordem das frases 
• limite 
• perdão 
• viver 
• comunidade 
• pedir 
• libertemos 
• culpa 
Frase completa é: 
Neste evangelho, Jesus nos ensina que não há limite para o perdão. Ele 
quer nos ver viver como verdadeira comunidade, sendo capazes de 
perdoar e pedir perdão para que libertemos uns aos outros da culpa.  
 

25º Dom.Comum 
20/09/2020 
Página 44 

• Ordene as frases para depois refletir. 
Resposta 
É preciso estar atento, pois no Reino de Deus não existem excluídos, 
melhores ou piores. Todos, ricos ou pobres, doentes ou sãos, crianças ou 
adultos, de qualquer origem, têm o direito de receber o amor, a 
misericórdia, a generosidade e a proteção de Deus que nos são dadas 
gratuitamente. 

29º Dom. Comum 
18/10/2020 
Página 49 

O Evangelho de hoje ensina que os bens materiais ou os dons pessoais 
não podem, nunca, nos afastar do amor de Deus 

• Siga as setas e complete o texto. 
Resposta:  
Devemos ser justos e dar a quem de direito o que lhe pertence, sem a 
arrogância ou a ambição de sempre querermos mais, mantendo no coração 
a simplicidade que Jesus ensinou. 
 

30º Dom. Comum 
25/10/2020 
Página 50 

• Organize as letras de cada palavra de trás para a frente. 
Resposta:  
• Não fazer brincadeiras de mau gosto 
• Não fazer fofoca 
•  Obedecer aos nossos responsáveis 
• Acalmar brigas 
• Não ofender 
• Ser justo com as pessoas 



TODOS OS SANTOS 
01/11/2020 
Página 51 

• Leia os exemplos e relacione-os com a bem-aventurança. 
 

(1) Felizes os pobres... 
(2) Felizes os que choram... 
(3) Felizes os mansos... 
(4) Felizes os que têm sede de justiça... 
(5) Felizes os misericordiosos... 
(6) Felizes os puros de coração... 
(7) Felizes os que promovem a paz... 
(8) Felizes os perseguidos... 

 
Resposta: 

( 6 ) Evito qualquer maldade, pois desagrada a Deus e prejudica o 
próximo.  
( 4 ) Acho que todas as pessoas têm direitos iguais, e quero protegê-
los. 
( 3 ) Mantenho a calma, pois agir impulsivamente pode ferir o outro. 
( 5 ) Perdoar é uma expressão de amor ao próximo e a nós mesmos.  
( 1 ) Não me importo com bens materiais, as pessoas são mais 
importantes. 
( 2 ) Quando estou triste, sou grata por ter pessoas que me confortam. 
( 8 ) Muitas pessoas não entendem minhas atitudes cristãs, mas 
mantenho a fé. 
( 7 ) Busco manter e proteger a paz, evitando qualquer ofensa. 

 
33º Dom. Comum 
15/11/2020 
Página 54 

• Descubra procurando no caça-palavras aquelas que completam a 
frase.  

 
Resposta:  

o podemos 
o dons 
o Deus 
o esperar 
o ajudem 
o pessoas 

Frase completa: 
Não podemos enterrar os dons que Deus nos deu e esperar que eles ajudem 
as pessoas. 
 

CRISTO REI  
22/11/2020 
Página 55 

Agrupe todas as palavras que possuem números iguais e, depois, ordene 
as frases. 
 
Resposta: 

1. Socorrer a um animal ferido. 
2. Cuidar de um amigo ou familiar doente. 
3. Respeitar as opiniões das pessoas. 
4.  Ser obediente aos pais ou responsáveis. 
5. Partilhar bens e dons com quem precisa. 
6.  Auxiliar nas atividades da igreja. 
7.  Praticar a caridade e solidariedade aos carentes. 

 



 


