
ENCONTRO 27 

O MESSIAS ESPERADO 

PREPARAR 

• Imagem do menino Jesus, papéis, tesoura, canetas coloridas. 

 

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 - MATEUS 11, 2-6 
 

4. MEDITAÇAO- Ler na página 88, o parágrafo: O NOVO POVO DE DEUS: OS 

CRISTÃOS 

 

5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 88) 

a) Onde estava João? 



b) Quem ele enviou para falar com Jesus? 

c) O que mandou perguntar? 

d) O que Jesus respondeu? 

e) O que o Messias Jesus fazia aos cegos, paralíticos, leprosos, surdos, 

mortos, e pobres? 

f) Quem é feliz para Jesus? 
 

(enviar as repostas para os catequistas) 

 

6. ATIVIDADE 

Colocar a imagem do menino Jesus no centro da mesa. Ele é centro da nossa 

vida, da Bíblia e da história. Tudo aponta para Ele. Com os papéis fazer setas 

que apontem para Jesus e escrever nas setas nomes de pessoas ou grupos do 

Antigo Testamento que esperavam pelo Messias, desde Abraão, até os profetas 

e cantar a música deste encontro. 

7. VIVER O BATISMO É RENOVAR NOSSO COMPROMISSO COM CRISTO 

Quando renovamos as promessas do Batismo, declaramos que o cremos 

em Jesus. O batizado faz parte da comunidade dos seguidores de Jesus. Nós 

dizemos publicamente que nele está a salvação para todos. Na celebração de 

encerramento de nossa etapa de catequese, vamos renovar as promessas do 

nosso Batismo. Passamos todo tempo desta etapa conhecendo o sacramento 

que recebemos quando éramos bebês; agora podemos renovar tudo o que 

naquele dia nossos pais prometerem em nosso nome.  

 

8. ORAÇÃO FINAL- página 90 

 

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 27. 

 

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

