
ENCONTRO 11 

JESUS CONVIDA DISCÍPULOS 

PREPARAR 

• Rede de pesca, cartolina, fita adesiva, tesoura e lápis de cor ou caneta 

hidrocor. 
 

1. SINAL DA CRUZ  

 

2. ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS 
 

Nada te perturbe, Nada te espante, 

Tudo passa, Deus não muda, 

A paciência tudo alcança; 

Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta.  

Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. 

A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te 

espante. 
 

3. LEITURA- MARCOS 1,16-20 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 39 o parágrafo: SEGUIR JESUS NO CAMINHO 

DA VIDA 
 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 39) 



a. O que Jesus fazia pelo mar da Galileia? 

b. Quem ele viu primeiro e o que faziam? 

c. O que Jesus disse a eles? 

d. O que eles fizeram imediatamente? 

e. Quem Jesus viu em seguida? 

f. O que Jesus fez? 

g. O que aqueles pescadores fizeram? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 41 
 

7. ATIVIDADE  

Cristo nos chama a segui-lo. Somos peixes desta rede. Usando a cartolina, 

e tesoura, cada um desenha um peixe e escreve uma frase que se refira ao 

encontro de hoje e cola na cartela com a rede. Tire uma foto e envia para 

o catequista. 
 

 

8. VIVER O BATISMO É ANDAR COM DEUS 

Todo o batizado é solicitado a seguir Jesus. Tem uma vocação, um 

chamado. O que significa caminhar com Jesus? Fazer o que ele fez. Hoje 

também as pessoas precisam de amor, perdão, partilha e paz. Para andar 

com Jesus, é preciso querer bem a todas as pessoas, viver em 

comunidade, participar da Igreja, ajudar os mais fracos, especialmente os 

doentes, famintos, sem roupa(carentes), os que vivem sozinhos. Você, 

que é batizado, também pode pensar: como posso seguir Jesus quando 

estou na escola, na rua onde moro, em casa, com meus amigos e nos 

demais locais que frequento? 
 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

10. Para ouvir e cantar a música acesse: http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer, 

encontro 11. 

 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

