
 

ENCONTRO 18 

ABRAÃO: HOMEM DE FÉ 

PREPARAR 

• Um vazo, areia, um galho de árvore, pedaços de papel e caneta ou lápis 

coloridos ou imprimir a folha com o desenho da árvore. 

• Cartela com os nomes: Abraão e Sara; Isaac e Rebeca 
 

 

1. SINAL DA CRUZ  
 

2. ORAÇÃO 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- GÊNESIS 12,1-3 
 

4. MEDITAÇÃO -Ler na página 61 o parágrafo: A FAMÍLIA DE ABRAÃO 
 

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 61) 
 



a. O que Deus pediu a Abraão? 

b. Para onde ele deveria ir? 

c. O que Deus prometeu a Abraão? 

d. O que acontecia com as famílias da terra a partir de Abraão? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

 

6. ORAÇÃO – página 62 
 

7. ATIVIDADE  
 

• Vamos fazer a árvore da família de Abraão. O objetivo dessa atividade é 

perceber como a família de Abraão cresceu conforme a promessa de 

Deus. 

• Colocar o galho no vazo, encher de areia (ao encher de areia tente 

recordar o que a areia lembra na história de Abraão.  

• No tronco, colocar um papel com o escrito: “Abraão e Sara”. 

• No galho, colocar um papel em que estará escrito: Isaac e Rebeca (filho 

e nora de Abraão). 

• No próximo encontro, continuaremos a fazer a árvore.  
 
 

8. VIVER O BATISMO – TER FÉ É CONFIAR 

Quando você foi batizado, era um bebê. Uma criança ainda não tem 

fé, mas ela pode recebê-la. A fé nos é dada por Deus, e isso exige uma 

resposta de nossa parte. Por isso reconhecemos Deus como Criador e Pai, 

como fez Abraão. Sabemos que Deus nos deu a vida, aqui na terra através 

de nossos pais, e que o Batismo nos faz participantes da vida em Deus, 

através de Jesus. No Batismo, ganhamos as sementes de uma nova vida, 

que será vida para sempre no céu. Ter fé é esperar e confiar nas promessas 

que Deus faz, como fez com Abraão. 
 

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 acesse: http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer, 

encontro 18. 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

