
Komisi Kateketik
Keuskupan Agung Jakarta

ADVENT 2020

PERTEMUAN 1





PERTEMUAN 1



1. Anak dapat menyebutkan makna
dan contoh keberagaman

2. Anak dapat menyebutkan makna
dan contoh sikap Toleransi

3. Anak dapat mempraktekkan sikap
toleransi/inklusif



• Mengamati
perbedaan

Pengalaman 
Iman

• Membaca dan 

memaknai kisah
keselarasan hidup
yang diajarkan
St.Paulus
(1 Kor 1:10-17) 

Refleksi 
Iman

• Bermain “Tebak
Kata”

• Membuat
“Pelangi”

Sikap Hidup 
Baru

M E T O D E 
audio visual, gerak dan lagu, percakapan, membaca Kitab Suci, 

experience learning, pemberian tugas



Kasih Yesus

Indah, indah o indah

Kasih Yesus

Indah, indah o indah
Reff:

lebijh indah dari pelangi

Lebih indah dari bintang di langit

Lebih indah dari bunga di taman

O… YESUSKU



Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus…Amin

Tuhan Yesus, Engkau cinta semua anak. 
Engkau mengasihi semua orang. 

Ajarilah kami mengasihi setiap orang dengan
segala keberagaman yang Kau cipta. Amin.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus…Amin











Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,demi nama Tuhan kita Yesus
Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara
kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.

Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari
keluargaKloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku

maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata: Aku dari golongan
Paulus.Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku
dari golongan Kristus.  Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan

karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?

Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorangpun juga di antara kamu yang 
aku baptis selain Krispus dan Gayus, sehingga tidak ada orang yang dapat

mengatakan, bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanusaku
yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang 
yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi

untuk memberitakan Injil; dan itupun bukan dengan hikmat perkataan, supaya
salib Kristus jangan menjadi sia-sia.



Seia sekata

Bersatu

Sehati sepikir



Mewartakan INJIL
Perkataan dan Tindakan

baik OFFLINE maupun ONLINE

Bukan hanya dengan perkataan saja
Mari kita melakukan TOLERANSI



ROH KUDUS menjiwai kita semua
untuk mengembangkan sikap :

TOLERANSI INKLUSI

Menghadapi
KEBERAGAMAN  

PEDULI





Apakah ada yang menyebutkan kata yang 
sama?

Contoh : Anak mencari kata dari Huruf A, mungkin akan muncul kata ayam, 

apel, api, abu, ani, amal dll. Biasa akan muncul aneka kata yg berbeda2.



KEBERAGAMAN adalah Perbedaan

TOLERANSI adalah
cara kita menghargai perbedaan



Perhatikan Pelangi yang INDAH
karena terdiri dari berbagai

warna yang BERAGAM

Mau buat pelangi?

Siapkan piring
kertas & cat air 

aneka warna

Mari  berkreasi membuat
pelangi



Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus…Amin

Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga, 
tetangga, teman yang kami miliki. 

Kami mau bersikap toleransi, saling menerima
keragaman yang ada sebagai anugerah indah

yang Kau cipta. Amin.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus…Amin



Pelangi pelangi alangkah indahmu

Merah-kuning-hijau

di langit yang biru

Pelukismu agung, siapa gerangan?

Pelangi pelangi ciptaan TUHAN


