
 

ENCONTRO 4 

DEUS CRIOU O CÉU E A TERRA   

PREPARAR 

• Argila ou massa de modelar 

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 2, 4-10 

Deus criou tudo o que existe e continua acompanhando a sua criação. A 

criação é o começo de tudo para falar de Deus e do seu amor. A fé da Igreja 

ensina que o autor de toda a vida é Deus, mas não tem a preocupação de 

explicar como o mundo foi mudando e evoluindo. A Igreja não explica a 

evolução nem o surgimento de novas espécies de animais e plantas. Quem 

faz isso é a ciência. A fé nos fala que a vida teve sua origem em Deus.  

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 19, o parágrafo: DEUS CRIOU TUDO O QUE 

EXISTE 



 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 19) 

a. O que este trecho da Bíblia conta? 

b. Como tudo foi criado? 

c. Como Deus modelou o ser humano? 

d. O que ele soprou nas narinas do humano? 

e. O que Deus plantou? 

f. Quem ele colocou no jardim? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

 

6. ORAÇÃO – página 20  
 

7. ATIVIDADE  

Deus nos fez do barro, foi ele quem pensou e fez tudo o que existe. Vamos 

pegar a argila ou a massa de modelar e fazer uma obra que represente a 

criação de Deus. Ao fazer, procure contemplar a ação de Deus ao criar tudo 

o que existe, sobretudo, o ser humano. Nós somos feitos segundo a 

imagem e semelhança de Deus.  
 

8. VIVER O BATISMO- GLÓRIA 

Quem é batizado pode perceber o amor de Deus em sua vida. 

Reconhece que Deus tudo criou nos ama muito. Pense em alguma obra da 

criação que você mais gosta. E agora vamos agradecer a Deus. Para 

agradecer a Deus, por ter-nos criado, podemos rezar a oração do Glória. 

Glorificar  é louvar, engrandecer, falar do brilho de Deus neste mundo: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 

agora e sempre. Amém!  

 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

• Como cuidar melhor da natureza, nossa Casa Comum? 

 

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

encontro 4. 

 

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

