
ENCONTRO 4  

 JOÃO BATISTA PREPARA O CAMINHO 

PREPARAR 

Imprimir ou desenhar sinais de trânsitos: indicando “Pare”, “Curva à direita/esquerda”. 

Papel e canetas coloridas  

 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ORAÇÃO INICIAL 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- LUCAS 3, 10-16 
 

4. MEDITAÇÃO -Ler as páginas 22 e 23 
 

5. RESPONDER:  

a. Por que João é chamado de batista?  

b. Que tipo de mudança João pedia as pessoas? 

c. O que João pediria hoje?  

(enviar as respostas para o catequista) 

 



6. SÍMBOLO  

Observe os sinais de trânsitos que indicam uma mudança de direção. Costumamos usar 

termos “dobrar à esquerda ou à direita”, quando queremos referir-nos a mudar de direção 

no trânsito. O termo correto é conversão: conversão à direita e conversão à esquerda. Que 

é, portanto, conversão? É mudança de direção. Em nossa vida, também, estamos numa 

constante conversão. 

• Que tipo de mudança João pedia às pessoas? 

• O que João pediria hoje? 

 

7. ORAÇÃO- ver na página 23 
 

8. ATIVIDADE  

As placas de trânsito indicam o que pode e o que não pode ser feito pelos 

motoristas. 

Crie novas placas a partir do que João nos orienta para fazer na vida. Coloque essas 

placas no seu quarto. Seja bem criativo. Veja o exemplo abaixo 

 

 

(tire uma foto e envie para o catequista) 

 

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 deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 4  

https://www.deezer.com/us/album/45921032

