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Caminho para o céu
Virtude: Obediência

A obediência (do latim obedire = obedecer), pode ser definida como um

comportamento de alguém que se coloca na posição de escuta. O termo obediência,

tal como a ação de obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser

puramente passiva ou exterior ou, pelo contrário, provocar uma profunda atitude

interna de resposta.

São João Paulo II, na encíclica Veritatis Splendor nos ajuda entender melhor o que

seria a virtude da Obediência lado a lado no nosso caminhar com Deus: “O bem

consiste em pertencer a Deus, obedecer-Lhe, caminhar humildemente com Ele,

praticando a justiça e amando a piedade”. O cristão, na escuta da Palavra, em

obediência à voz de Deus, na caminhada de fé, vai discernindo entre o bem e o mal,

construindo sua vida em comunhão com Deus, como afirma São Paulo aos Filipenses

1,10: “com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e

irrepreensíveis para o dia de Cristo”.

Um dos modelos que mais podemos encontrar a virtude da obediência, além do

nosso Senhor Jesus Cristo, é Nossa Senhora, ela é um modelo total de obediência

através da sua fé, Maria se fez totalmente obediente as palavras do nosso Deus. “Eis

aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).

Trazendo a virtude da obediência para os dias atuais, podemos ver que vivemos em

uma sociedade permissiva, onde na grande maioria das pessoas, essas centralizam-

se nos bens-materiais, sendo sua maior fonte de prazer, sem se preocupar com o

significado do passado e do futuro, se torna muito fácil colocar em dúvida todo e

qualquer papel de uma autoridade.
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Frente a todas as dificuldades de evidenciar a obediência e seu valor, é preciso

ensinar as crianças a pensarem antes de atuar, principalmente nas consequências de

suas ações. O desenvolvimento da virtude da prudência e uma série de capacidades -

especialmente a capacidade crítica, colocarão as crianças em melhores condições

para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o bom e o mau, entre

uma autoridade que deve ser obedecida e um manipulador que busca fins alheios à

melhora pessoal.

A vivência da obediência desde pequenos é necessária, só assim poderemos

compreender o que essa virtude é, como ela age no nosso ser e como ela tem a

capacidade de nos libertar de muitos males que podem ser colocados pelo mundo

nos nossos caminhos. A obediência apoia a fortaleza e a perseverança.

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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*Leia mais em: Canção Nova nova.com).co

Livro: A Educação das virtudes A-educaçã

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/o-que-e-obediencia-para-o-cristao/
file:///C:/Users/veron/OneDrive/Ã�rea%20de%20Trabalho/FormaÃ§Ã£o%20Olharzinho/A-educaÃ§Ã£o-das-virtudes-humanas-e-suas-avaliaÃ§Ãµes-CÃ³pia-2.pdf
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Prática Sugerida

• Durante essa quinzena, teremos duas tarefas diárias:

✓ Imprimir o “Mural da Obediência”, que está na próxima página e colar

em um lugar de fácil acesso. Todos os dias leia com seu (a) filho (a) e

assim ele irá memorizando aos poucos. Incentive-o na prática da

obediência em atos concretos, específicos e diários.

✓ Sugerimos que a cada dia que seu filho (a): “Receber uma ordem e

cumprir com prontidão e responsabilidade, sem buscar desculpas,

refletindo sobre a importância da obediência” marque um “X” na

tabela indicada e, ao final, a família pode combinar entre si uma

premiação simbólica, caso consiga atingir o objetivo.

✓ Não perca também a oportunidade de assistir ao vídeo abaixo com seu

filho!
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Turminha da Graça- É melhor Obedecer
https://www.youtube.com/watch?v=2lwN4aKkxHQ&t=177s

Veja com seu (a) filho (a):

Se preferir, você pode também acessar o vídeo através do QR Code!

Baixe o aplicativo: “QR Code” e aproxime a câmera do celular no

código aqui disponibilizado.

https://www.youtube.com/watch?v=2lwN4aKkxHQ&t=177s
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Mural da Obediência

SER OBEDIENTE É SER RESPONSÁVEL E

PENSAR NAS CONSEQUÊNCIAS DAS MINHAS

PRÓPRIAS AÇÕES.

SEREI OBEDIENTE, CUMPRINDO COM

PRONTIDÃO AS ORDENS DOS MEUS PAIS,

SEM DESCULPAS.

seg ter qua qui sex sab dom
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Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

Oração do Angelus
O Anjo do Senhor anunciou a Maria

R. E ela concebeu do Espírito Santo.

Ave Maria…

Eis aqui a serva do Senhor.

R. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.

Ave Maria…

E o Verbo se fez carne.

R. E habitou entre nós.

Ave Maria…

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.

R. Para que sejamos dignos das promessas 

de Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, como vos pedimos, 

a vossa graça em nossos corações, para que, 

conhecendo, pela anunciação do Anjo, a 

encarnação do vosso Filho, cheguemos, por 

sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. 

Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

como era no princípio agora e sempre. Amém. 

(3x)

TRAVA-LÍNGUA

Olha o sapo dentro do saco,

O saco com o sapo dentro,

O sapo batendo papo,

E o papo soltando vento.

ADVINHAÇÃO

O que é o que é?

Da um pulo e se 

veste de noiva.

R: Pipoca
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Contemplação

• O que você está vendo nesta imagem?

• O que te chama mais atenção?

• O que tem debaixo da cama?

• O menino foi obediente?

• A atitude do menino foi certa ou errada? Por quê?

*Imagem retirado da página: Imagens contemplativa/amp/

pdf –

https://americangallery.wordpress.com/2011/09/28/dick-sargent-1911-1978/amp/
https://drive.google.com/file/d/1F3O4_1i5gKbEiutp3nmHiLY3wNP9h-J_/view
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Olá Filhos e Filhas,
Hoje nós vamos falar de uma virtude muito importante para todos nós! A virtude da
Obediência!
Um grande exemplo de obediência é a nossa querida Mãezinha do céu, que com grande
prontidão disse seu SIM responsável e fiel ao pedido de Deus em ser a mãe do Salvador,
dizendo ao arcanjo São Gabriel na anunciação: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra”. Maria foi obediente até o fim e através da sua obediência veio
Jesus, e da obediência de Jesus a Deus que nos trouxe a Salvação e o Amor.
Muitas das vezes ser obediente é um pouco difícil não é mesmo? E nem sempre queremos
fazer o que nossos pais ou até os nossos professores nos pedem, mas precisamos saber que
obedecendo estamos seguindo o caminho certo e que estas pessoas só querem nos ajudar
a crescer e ser boas pessoas, pensando em nosso futuro e no nosso bem-estar. Ser
obediente também é pensar nas consequências das nossas ações, é ser responsável com
nossas obrigações e com o próximo, pensando no bem de todos.
Falando de obediência, lembrei do que aconteceu com meu primo Tadeu no aniversário
dele de 8 anos. Minha tia Filomena comprou para colocar no bolo de aniversário uma vela
super legal de Dinossauro com o número 8, que até fazia o som do Dinossauro quando
acendia.
Meu primo estava muito curioso e queria muito acender a vela antes, mas minha tia disse:
“Tadeu, não pode acender a vela antes, pois a vela irá acabar, o som vai estragar e ainda
pior você vai se queimar, é preciso da ajuda de um adulto para acender a vela”.
Mas quem disse que meu primo ouviu? Quando ninguém estava por perto, ele pegou a
vela, o fósforo e acendeu, foi então que todo mundo ouviu o som do dinossauro misturado
com o berro do Tadeu. Meu primo tinha queimado já metade da vela, o som do dinossauro
tinha estragada ficando com um remix muito doido e o pior de tudo meu primo ficou com
uma bolha enorme de queimadura, latejando no dedão.
Isso tudo aconteceu porque ele não foi obediente e não pensou na consequência de sua
desobediência, passou seu aniversário com o dedão enfaixado e a vela do seu bolo tivemos
que improvisar usando a vela do São Benedito da Vovó.
Crianças, às vezes é difícil obedecer, mas vale a pena e é por um bem maior. Coloquem em
seus corações e pensamentos, quando obedecemos somos responsáveis e deixamos todos
que nos amam muito felizes, principalmente Jesus Cristo e Nossa Senhora.

Até a próxima! 
Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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Aprendendo com o Paciollinho
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Desenho para colorir

*Desenho retirado da página: Tia Paula Limeira
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Atividade: Oratório de Nossa Senhora
Maria é o modelo perfeito de Obediência a Deus, deu seu SIM fiel e 
fecundo, fazendo a santa vontade do Pai, dizendo: “Eis aqui a serva

do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lucas 1,38)

Imprima o desenho abaixo, pinte bem bonito, corte ao longo das 
bordas e dobre nas linhas indicadas pelas setas. Depois levante-o e 

coloque-o seu oratório da “Anunciação do Anjo a Nossa Senhora” na 
prateleira ou no altar.

*Desenho retirado da página: catholicinspired–

Dobre aqui Dobre aqui

https://drive.google.com/file/d/1F3O4_1i5gKbEiutp3nmHiLY3wNP9h-J_/view
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Atividade: Sequência Temporal 

Vovó Maria pediu ajuda de sua neta para fazer o jantar. Larissa 
como uma menina obediente, ajudou sua avó.

Numere as figuras na ordem correta dos acontecimentos.

*Desenho retirado da página: didaktica



Equipe de Formação Olharzinho

Atividade:  
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Amanhã o Renan terá uma prova de Matemática e seu pai pediu para 
que ele estudasse antes de jogar bola e andasse de skate. Vamos 

ajudar o nosso amigo Renan a ser obediente? Para ajudá-lo, encontre a 
linha que ligue o Renan e os livros.
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Leitura em voz alta
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*Retirada do Livro: Livro das Virtudes para Crianças.pdf –

https://drive.google.com/file/d/1F3O4_1i5gKbEiutp3nmHiLY3wNP9h-J_/view
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Leitura em voz alta
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Desenho livre
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Ao final das duas semanas, represente neste espaço como foram as
atividades ajustadas para praticar a Virtude da Obediência. Pode ser
desenho, pintura, colagem, foto... solte a imaginação! Depois nos envie uma
foto do que você fez para que possamos arquivar na nossa “Galeria”!

Para aqueles que já sabem escrever registre aqui o que você aprendeu com
essa formação e que ainda não sabia. Estamos curiosos para saber!


