
ENCONTRO 22  

 REPARTAM O PÃO 

PREPARAR  

Um pão  

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 - MARCOS 6, 34-44 
 

4. RESPONDER 

a. O que Jesus viu ao sair do barco? 

b. O que ele fez então? 



c. O que os discípulos disseram a Jesus? 

d. O que Jesus respondeu para eles? 

e. O que Jesus fez com dois peixes e cinco pães? 

f. Quanto sobrou? 

(enviar as respostas para o catequista) 

 
 

5. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 64-65) 

 

6. SÍMBOLO  

Observando o símbolo do pão, refletir:  

1. De que as pessoas tem fome hoje? 

2. Quais os outros tipos de pobreza  que existem além da fome de 

pão? 

3. Como podemos repartir com elas um mundo melhor? 

 

7. ORAÇÃO -ver página 65 

 

8. ATIVIDADE  

A partilha, na prática, gera multiplicação. São muitas as pessoas que se unem 

em solidariedade aos que tem fome. O pouco de cada um, se torna muito 

para quem recebe. Mas existem também pessoas que tem dificuldade em 

partilhar, Por quê?. O que podemos partilhar além do pão? O tempo, o 

material escolar  etc.? Você é convidado a fazer uma doação (alguns 

alimentos e/ou roupas ...) a uma pessoa necessitada.  

Partilhar  com alguma pessoa que fez parte da sua história e que esteja 

distante, uma sugestão de texto bíblico ou um telefonema. 

 

(tirar uma foto do seu gesto concreto e enviar para o catequista) 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 


