
ENCONTRO 7 

DEUS NÃO ABANDONA A CRIAÇÃO   

PREPARAR 

• Imagens de pessoas destruindo a vida e  notícias sobre a força do mal no 

mundo  

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- GÊNESIS 6, 5-8 

O mal entrou no mundo de forma estranha. A serpente provocou a 

desobediência. Com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas se afastaram 

de Deus. Muitos anos atrás, porém, viveu uma família de Noé que se manteve 

amiga de Deus. Deus não queria ver mais tanta maldade no mundo e decidiu 

lavar tudo com grande enchente para destruir o que o mal tinha feito.  

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 28, o parágrafo: DEUS NUNCA DESISTE DE 

NÓS 



5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 25) 

a. Segundo o texto, o que Deus percebeu em relação ao comportamento 

humano? 

b. Como ficou o coração de Deus? 

c. O que Deus decidiu fazer, então? 

d. Alguém foi salvo? Quem? 

e. O que entender por “encontrar graça diante de Deus”? 

(enviar as repostas para os catequistas) 
 

6. ORAÇÃO – página 29 
 

7. ATIVIDADE  

Mesmo que a humanidade não cumpra a sua parte em colaborar com Deus 

no cuidado com as coisas criadas, Deus nunca desiste de ajudar e salvar o 

ser humano.  Vamos olhar para esta gravura, meditar  e partilhar com a 

família ou o catequista: 

• O que as pessoas estão fazendo e por quê? 

• Qual são os males e pecados que ofendem a Deus?  
 

8. VIVER O BATISMO- A ÁGUA QUE FAZ NASCER VIDA NOVA 

Sabemos que Batismo é “mergulho”. Por isso é preciso água. Durante 

o Batismo, há uma oração longa de benção da água. A oração recorda tudo 

o que Deus fez para nos salvar. Há alguns trechos que recordam o nosso 

encontro. Vamos rezar. 
 

Ó Deus, ao longo da história da salvação, tu te serviste da água para nos 

fazer conhecer a graça do Batismo. Já na origem do mundo, teu Espírito 

pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. 

Nas águas do dilúvio, prefiguraste o nascimento de uma nova 

humanidade, de modo que a mesma água sepultaste os vícios e fizesse 

nascer a santidade.  
 

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 7. 

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

