
ENCONTRO 7  

SEDE DE VIDA EM FAMÍLIA 

PREPARAR 

Imagem ou quadro da Sagrada Família de Nazaré, par de alianças, 

cartões com as palavras: Amor, Fidelidade, Filhos, Pai, Mãe, 

Casamento, Aliança, Juramento.  

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 – MARCOS 10,2-9 

4. RESPONDER 
 

a) Quem se aproximou de Jesus? Para quê? 

b) O que eles pediram a Jesus? 

c) O que Jesus perguntou? 



d) O que os fariseus responderam? 

e) O que Jesus disse? 

f) O que Jesus falou sobre os que Deus une? 

Enviar respostas ao catequista 

 

5. MEDITAÇÃO – ler nas páginas 23 e 24 
 

6. SÍMBOLO – Alianças 

Observe a Aliança. Mais do que dois aros de metal, as alianças são 

símbolo do amor. O anel chamado de “aliança” é uma lembrança do 

pacto entre o esposo e a esposa. Seu formato circular simboliza a 

eternidade, porque o círculo não tem fim. O amor é eterno, não conhece 

fim. Os noivos colocam, um anel do dedo um do outro, as alianças, que 

simbolizam a união e a fidelidade que assumiram diante de Deus e da 

Igreja. Mesmo que se perca a aliança, se retire do dedo, ou seja trocada, o 

pacto, o compromisso de fidelidade não pode se perder nem se retirar: é 

para sempre, foi um juramento sagrado celebrado entre o esposo e a 

esposa, diante de Deus.  

 O que você aprendeu de novo, com este texto?  

Enviar a sua reflexão para o catequista  

 

7.  ORAÇÃO – ver página 24 
 

8. ATIVIDADE 
 

Convite sua família e distribua os cartões entre eles. Diante da palavra 

que está no cartão, refletir e partilhar: 

 O que significa essa palavra para você? 

 Você acha que as pessoas valorizam o que essa palavra significa? 

Por quê? 

 O que poderia ser diferente? 

Gravar áudio ou vídeo com as respostas e enviar ao catequista 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro?  

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 


