
ENCONTRO 2 

JESUS ESTÁ NO MEIO DE NÓS  

PREPARAR 

• Crucifixo  

• Cartaz com a estampa de Jesus Cristo e a frase para completar: ter fé em 

Jesus, para mim é ...  

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- ATOS 10, 37-42 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 12 o parágrafo: O QUE NOS CONTARAM 

SOBRE JESUS  

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 12) 

a. Quem está falando nesse texto? 

b.  Sobre quem fala e o que está dizendo? 



c. Quem é Jesus e o que ele fez quando andou sem seu país? 

d. Como mataram Jesus?  

e. O que aconteceu no terceiro dia?  

f. O que Deus mandou proclamar? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 13  
 

7. ATIVIDADE  

1. Contemple   o Crucifixo 

• O que este Crucifixo me diz? 

 2. Observe o cartaz com a estampa de Jesus Cristo e completar a frase: Ter fé 

em Jesus, para mim é ..... 

• Depois de ouvir Pedro falar sobre Jesus, responder: Quem é Jesus 

para mim?  
 

8. VIVER O BATISMO - SINAL DA CRUZ 
 

No dia do Batismo, antes de nossos pais e padrinhos traçarem o sinal 

da cruz em nossa cabeça, forma proclamadas as seguintes palavras: Nosso 

sinal é a cruz de Cristo. Por isso, vamos marcar estas crianças 

com o sinal do Cristo Salvador. Assim, nós as acolhemos na 

comunidade cristã. 

Vamos traças  sobre o nós o sinal da cruz. Em nome do Pai 

(tocando a testa), do Filho (tocando o peito) e do Espírito 

Santo (tocando o ombro esquerdo e depois o direito). 

Amém! (tocando o peito) 
 

 

 

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 2. 

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

