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1. Anak dapat menyebutkan makna
dan contoh sesama di sekitar
hidupnya

2. Anak dapat menyebutkan
pentingnya memperhatikan
sesama di sekitarnya

3. Anak dapat mempraktekkan
tindakan kasih kepada sesama



• Mengamati
perbedaan

Pengalaman 
Iman

• Membaca dan 

memaknai kisah
keselarasan hidup
yang diajarkan
St.Paulus
•(Luk 14: 12-14) 

Refleksi Iman • Mengumpulkan
makanan, minuman, 
vitamin, obat-
obatan, masker, 
sabun cuci tangan, 
hand sanitaizer, 
pakaian layak pakai

• Mendoakan dan
mengamalkan kasih
kepada sesama yang 
membutuhkan cinta
dan kepedulian kita

Sikap Hidup 
Baru

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

experience learning, pemberian tugas



Aku diberkati

Sepanjang hidupku diberkati

Dari bangun pagi hari

Siang berganti malam

Aku diberkati

Kakek kakek, nenek nenek

Tante tante, om om

Pemudanya, pemudinya

Semua diberkati Tuhan

(Dinyanyikan 2x)



Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin

Tuhan Yesus, Engkau mengasihi semua orang. 
Ajarilah kami mengenali sesama kami dan

mengasihi mereka seturut teladan-Mu. Amin,

Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin











Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia: 

“Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan

malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau

saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-

tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya. 

Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-

orang miskin, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta

Dan Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai

apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan

mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar.”



Hadir bagi Sesama

Cinta dan Peduli
kepada sesama

Hidup menjadi
indah dan 
bermakna



Menerima dan mau berteman dengan 
sesama dengan segala kondisinya

Bukan dengan perkataan saja.
Mari kita melakukan dengan Tindakan kasih dan
peduli kepada sesama yang kita kenal dan yang 

tidak di kenal



TELADAN HIDUP YESUS dan ORANG-
ORANG KUDUS menjiwai kita semua

untuk mengembangkan sikap :

CINTA KASIH MENGHARGAI

Kepada SESAMA di sekitar kita

PEDULI





Susunlah kata-kata itu menjadi kata yang 
dapat dibaca dan mempunyai arti

1. M e s a s a : ___________________

2. L e p u d i : ___________________

3. i s a k h : ___________________

4. A t i n c : ___________________

5. T a l e n a d : ___________________

6. S e u y s : ___________________



SITUASI YANG DAPAT DILAKUKAN

TEMAN DI RUMAH YANG SEDANG SAKIT

SEORANG IBU TUA TIDAK MENDAPAT 

TEMPAT DUDUK DI GEREJA

SESAMA DI SEKITAR RUMAH KESULITAN 

MAKAN

IBU KECAPEKAN MENGERJAKAN BANYAK 

PEKERJAAN DI RUMAH

AYAH KESULITAN MEMBAWA BUKU

YANG BANYAK

SEORANG BAPAK BERPAKAIAN LUSUH 

DAN KOTOR



Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin

Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran sesama di 
sekitar kami. 

Kami mau menghargai dan mencintai sesama kami 
dengan sikap peduli dan kasih. Karena Engkau telah
memberikan contoh nyata mengasihi sesama. Amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan RohKudus…Amin



MENGASIHI LEBIH SUNGGUH

Mengasihi sesamaku lebih sungguh (2x)

Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku

Mengasihi sesamaku

Lebih sungguh


