
ENCONTRO 14 

O REINO DE DEUS 

PREPARAR 

Uma coroa de rei (feita de papel), sandálias e duas folhas de papel para fazer 

dois cartazes, 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 – MATEUS 11, 2-11   

4. RESPONDER  
 

a. Quais os sinais que Jesus usou para apresentar o Reino de Deus? 

b. Como a Igreja continua a missão de Jesus na apresentação do Reino? 



c. O que Jesus disse às multidões sobre João? 

 

( enviar as respostas para o catequista)  
  

5. MEDITAÇÃO - ler na páginas  52 e 53 

 

6. SÍMBOLO  

Observe os símbolos, leia o texto e reflita: 

As sandálias eram usadas pelos profetas que saiam de suas terras para 

anunciar o Reino de Deus, com o passar dos tempos se tornaram o sinal 

dos missionários que deixam tudo para seguir o rei Jesus. Já a Coroa é 

símbolo da realeza deste mundo, porém com Jesus a coroa ganhou um 

sentido diferente ele, Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos pelos 

homens que não entenderam suas palavras de amor mais Deus o coroou 

com a Coroa da glória eterna.  

 

7. ORAÇÃO – ver na página 53 
 

8. ATIVIDADE 

Neste encontro Jesus apresentou o Reino de Deus como um lugar de 

alegria e muita paz. Na oração do Pai Nosso mencionamos o querer fazer 

parte deste Reino. Escreva a frase referente ao Reino de Deus em uma 

folha e abaixo escreva três característica importante pra você que Jesus 

revelou neste encontro.  

(enviar para seu catequista) 

9. CONTEMPLAÇÃO 

 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 
 

10. Para melhor compreender o Reino de Deus assista o vídeo abaixo 

com as pessoas que estão próximas a você, porém antes faça a 

pergunta a todos. Se o Reino de Deus é de felicidade o que nós 

precisamos hoje para sermos felizes?  Após acesse o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=P-F90uraZ0I 

https://www.youtube.com/watch?v=P-F90uraZ0I

