
 

ENCONTRO 22 

MOISÉS E A PÁSCOA 

PREPARAR 

• Papel, tesoura, cola, materiais diversos para elaborar uma história em 

quadrinhos. 

 

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 - ÊXODO 14,21-25 

 

4. MEDITAÇAO- Ler nas páginas 73, os parágrafos: A LIBERTAÇAO DO EGITO 

E A PÁSCOA JUDAICA  
 

5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura na página 73) 



 

a) Que gesto fez Moisés sobre o mar? 

b) O que aconteceu com o mar e o vento? 

c) O que fizeram os filhos de Israel? 

d) O que aconteceu com os egípcios? 

e) O que o olhar de Deus causou? 

f) O que disseram os egípcios? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ATIVIDADE 
 

Com os materiais e a ajuda família, fazer uma história em quadrinhos 

representando a leitura de Êxodo 3, 1-1, o diálogo de Deus com Moisés e a 

sarça ardente, enquanto ouve e canta a música do encontro 22. Enviar foto 

ao catequista. 
 

7. VIVER O BATISMO É SER LIVRE DA ESCRAVIDÃO 

No Batismo, a água tanto é morte que destrói o pecado quanto é vida 

que renova tudo. A oração sobre a água é um resumo de toda história da 

Bíblia vista coo Páscoa, isto é, como passagem. Vejamos um trecho da oração 

de benção da água batismal:  

 

“ Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar Vermelho a pé enxuto 

para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do 

Batismo”. 

 

8. ORAÇÃO FINAL – página  74 

 

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 22. 

 

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

