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ENCONTRO 13 

DEUS SE FEZ CARNE 

PREPARAR 

• Manjedoura. 

• Menino Jesus. 

• Se possível, montar o presépio. 

• Evangelho segundo São Mateus 1,18-24. 

 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos e verifica como foi a 

experiência de rezar o terço durante a semana. Perceber alegrias e 

dificuldades para recitar essa bela oração mariana. (Dialogar) 

Quando chega o Natal, de que as pessoas mais falam? Qual o lugar do 

nascimento de Jesus na festa de Natal em nossa cidade? Como a maioria 

das pessoas festeja esta data? (Dialogar) 

Rezemos, meditando o mistério do Deus eterno que se fez carne e habitou 

entre nós: 

3. ORAÇÃO  
 

Catequista/animador: O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

Todos: E ela concebeu do Espírito Santo. 

Catequista/animador: Eis a escrava do Senhor. 

Todos: Faça-se em mim segundo a vossa Palavra. 
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Catequista/animador: E o Verbo divino encarnou. 

Todos: E habitou no meio de nós. 

Catequista/animador: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus! 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Catequista/animador: Oremos. 
 

Oremos: Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas 

almas, para que nós, que pela Anunciação do Anjo conhecemos a 

Encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos 

conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 

 

4. LEITURA – Mateus 1,18-24 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são as personagens? 

• Quais são as falas deles? 

• Reconstruir o texto. 

• Destacar palavras e frases. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

 

• Leia os itens dos números 08 a 10, da página 107, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• O que significa para o ser humano saber que Deus se fez carne e 

habitou esta terra?  

• Aquele que fez o céu e a terra, e habita uma luz inacessível, desceu 

até nós e assumiu a condição humana.  

• O que ele nos diz com esse mistério? 
 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

Leia na página 108, o item 12. Catecismo da Igreja Católica, n. 423.  

O presépio 

Catequista e coordenador: 

Leia nas páginas 108 e 109, o item 13 sobre o presépio. Depois juntar as 

figuras e montar o presépio. 
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Advento e Natal 

Catequista e coordenador: 

Ler os itens 14 e 15, na página 109, sobre o Advento e Natal.  
 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Vamos ler o texto abaixo, de autoria do Papa Leão Magno, que inspira nossa 

oração: 

Leitor 1: Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos! 

Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida; uma vida que, 

dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com promessa da 

eternidade. 
 

Leitor 2: Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa 

da alegria é comum a todos, porque nosso senhor, vence dor do pecado 

e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar 

a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória; rejubile o pecador, 

porque lhe é oferecido o perdão; reanime-se o pagão, porque é 

chamado à vida. 
 

Leitor 3: "[...] Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que 

participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um 

comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de 

corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas 

e levado para a luz e o Reino de Deus".  
 

Catequista ou coordenador: Cada um pode destacar uma palavra ou 

frase que lhe chamou atenção no texto acima. 
 

Senhor Jesus, tu nos visitaste com teu amor. Tu és o maior presente do 

Pai para a humanidade. Olhando para tua imagem no presépio, vemos a 

grandeza do teu gesto de tornar-se um de nós. Tu desceste do céu para 

morar aqui na terra. Ajuda-nos a viver tudo o que nos ensinaste no 

Evangelho. Amém. 
 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Nos próximos dias, reflita sobre o significado do amor de Deus pela humanidade, a 

ponto de assumir a condição humana. Deus nos ama e deseja o bem para todos os seres 

humanos. Como isso pode mudar nossa forma de ver o mundo e tratar as pessoas? 
 

11. PARA APROFUNDAR 

Fazer a leitura dos textos da página 111 – QUANDO JESUS NASCEU? E OS 

MAGOS. 


