
ENCONTRO 27 

O VALOR DO MATRIMÔNIO 

PREPARAR  

Um par de alianças 

Gravuras de famílias com crianças, jovens, adultos e idosos  
 

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. MEDITAÇÃO -assistir o vídeo sobre o tema (cf.  as páginas 77-78) 

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e das páginas 77-78 no 

item: A PALAVRA NOS DIZ) 



a. Quem aproximou de Jesus? 

b. O que eles pediram a Jesus? 

c. O que Jesus perguntou? 

d. O que os fariseus responderam? 

e. O que Jesus disse sobre aqueles que Deus une? 

6. SÍMBOLO  

Observe as alianças 

O esposo e a esposa usam no dedo uma aliança. Esta é abençoada no 

dia de seu matrimônio e cada um a coloca no dedo da outra pessoa 

amada com as seguintes palavras:“ Recebe esta aliança em sinal de meu 

amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém”. 

Os anéis de metal são sinais de uma aliança marcada no coração. Mesmo 

que o casal troque, perca ou tire a aliança do dedo, nada pode apagar o 

juramento sagrado que fez diante de Deus, pois Deus é amor, e quem 

ama permanece em Deus.  

Essa fidelidade deve ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, 

em todos os dias da vida deles. 

Alguém poderia achar isso algo difícil de garantir por toda vida, mas 

ninguém deve casar se não for por amor. E amor não acaba. A paixão 

pode acabar, mas o amor não. O casamento supõe uma decisão de amor.  

Converse sobre isso com sua família.  

 

7. ORAÇÃO - ver página 78 
 

8. ATIVIDADE  

Baixe no seu celular ou computador a música do Pe. Zezinho, “Oração da 

Família”.  

Convide sua família e ouçam juntos  a música. Pergunte para eles sobre o 

que mais lhes chamou atenção na música?  

(tirar uma foto e enviar ao catequista) 

9. CONTEMPLAÇÃO  

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 

 


