
CATEQUESE PARA CRIANÇAS (1ª, 2ª e 3º ETAPA) 

Encontro: “ARVORE VOCACIONAL” 

OBJETIVO  

•Transmitir que a vocação é um dom gratuito de Deus. 

MATERIAIS 

 •Folhas de papel sulfite gramatura 180 e tinta guache 

 • Coração grande em cartolina e recortado; 

 •Copo de vidro com um algodão e um feijão que já tenha começado a germinar. 

 •Citação bíblica Mc 4, 26-29. 

•Tronco de árvore para colar as mãos que serão as folhas, juntando-se a outros folhas onde estarão os nomes das 

pastorais e movimentos. 

 

PREPARAÇÃO 

  Antes do encontro, na sala já deve estar colocado sobre uma mesa o coração e ter sido distribuído um 

pedaço de  papel para cada criança. O espaço deve estar preparado para que as crianças possam à vontade trabalhar 

com  o papel  e depois todas possam ver o trabalho que  cada uma fez. 

 

Leitura da bíblia de Mc 4, 26-29 

 “O Reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite 

e de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro o caule, depois a espiga e, 

finalmente, o trigo perfeito na espiga. E, quando o fruto amadurece, logo ele lhe mete a foice, porque chegou o 

tempo da ceifa.” 

 

A nossa vida é essa semente que Deus lançou à terra. Deus desde sempre sonhou com a nossa vida e a 

desejou, cada um de nós procede deste amor imenso de Deus. 

• Convida-se cada criança a pegar  seu pedaço de papel. 

Agora cada um de nós tem um pedaço  de papel nas mãos. Com o  papel  podemos fazer muitas coisas. 

Antes da nossa mãe ficar grávida de cada um de nós, já há muito tempo Deus tinha sonhado conosco. Deus desde 

sempre sonhou comigo. Ele sempre desejou que cada um de nós nascesse. Sim, cada um de nós é muito especial e 

muito querido por Deus. Com este papel vamos  desenhar uma parte do nosso corpo bastante usada para fazer 

nossas atividades e ações do nosso dia a dia.  Como todas as outras uma parte muito importante, que modela, que 

da forma. Alguém tem ideia que parte do corpo é essa? 

•Ao terminarem  a impressão ou o desenho da mão, cada criança deve escrever seu   nome e  mostrar o que fez. 

•Depois cada um coloca o desenho da sua mão dentro do coração. 

Vamos um a um colocar as modelagens dentro deste coração grande.  

1. E por que será que as colocamos aqui? (dar espaço para respostas) 

2. De quem é este coração? 



(dar espaço para respostas) Este coração é o do nosso Pai, Deus. Cada um de nós é muito querido por Deus, cada um 

de nós está dentro do coração do nosso Pai, Deus.  “Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite e de dia, a 

semente germina e cresce, sem ele saber como.” (Mc 4, 27) 

 •Ler  toda a leitura bíblica. Podemos projetá-la para ajudar a atenção das crianças. Evidenciando “germina e cresce”. 

A semente que é a nossa vida vai germinando e vai crescendo de dia e de noite. Já repararam como crescemos desde 

o ano passado? E como o podemos ver? Começa pelos sapatos que estão apertados ou pelas camisetas cujas 

mangas já estão curtas. 

•Mostramos o copo de vidro com a semente já germinado. 

Veem esta semente? Esta semente  eu já a coloquei aqui há uns dias… e de dia e noite a semente  foi germinando, 

crescendo… e não parará de crescer se eu for mantendo o algodão molhado. Se colocar ela na terra pode se tornar 

um bela árvore frondosa, depende também da semente, umas crescem mais outras crescem menos.  As nossas vidas 

também são assim, todos os dias crescemos um pouco mais um pouco mais… e crescemos de dia e de noite. Mas 

para além das pernas, dos braços, dos cabelos,… que crescem. Que mais cresce em nós? (dar espaço para respostas) 

•Crescem também os dons que Deus nos dá, cada um tem um dom para desempenhar  a serviço do reino de Deus. 

Esses Dons podemos colocar em forma de serviço em diferentes pastorais. As  mãos de cada  um  serão folhas da 

Árvore Vocacional, cada mão representa um Dom de Deus que se manifesta pelo Espírito Santo. 

No final do encontro o catequista cola as mãos na árvore que se juntarão as folhas com os nomes das pastoris e 

movimentos. 

 


