
ENCONTRO 9 

O NASCIMENTO DE JESUS   

PREPARAR 

• Imagens do presépio 

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- LUCAS 2, 1-7 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 34 o parágrafo: JESUS É O MENINO DEUS   

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 34) 

a. Por que José e Maria precisaram viajar? 

b. Eles saíram de Nazaré e foram para onde? 

c. O que aconteceu quando eles estavam na cidade, então? 



d. Ao nascer o Menino Jesus, como Maria cuidou dele? 

e. Por que o Menino foi deitado numa manjedoura? 

(enviar as repostas para os catequistas) 
 

6. ORAÇÃO – página 35  

 

7. ATIVIDADE  

Montar o presépio, convide sua família para ajudar você. Cada um escolhe 

uma peça do presépio. Á medida que coloca o personagem no presépio lê 

o texto correspondente.  

• Entronizar a imagem de Maria 

 

Certo dia, uma jovem de Nazaré recebeu uma mensagem  do céu convidando-a para 

ser a mãe de um menino muito especial. O nome da jovem era Maria, noiva de José, 

e seu filho deveria chamar-se Jesus.  

 

• Entronizar a imagem de José. 

O carpinteiro José não conseguiu entender o que aconteceu com sua 

noiva. Numa noite, porém, sonhou que um anjo lhe dissera para cuidar 

do filho de Maria, porque ele seria um menino muito especial. Sem 

entender tudo, mas confiando em Deus, José assumiu o filho e cuidou 

do menino.  

• Entronizar a imagem do Menino Jesus  

Quando nasceu o filho de Mari, deram-lhe o nome de Jesus, que 

significa “ Deus salva”. Em Jesus, Deus se fez um de nós, veio morar 

em nosso meio para nos libertar de todo mal e abrir o caminho da 

salvação papa toda a humanidade. 

 

• Entronizar a imagem dos pastores e das ovelhas 

Os pastores eram empregados que cuidavam das ovelhas. Na noite 

do nascimento de Jesus, foram avisados pelos anjos que o Salvador 

havia nascido em Belém. Eles visitaram Jesus e anunciaram a todos 

a grande notícia.   

 

• Entronizar as imagens dos magos 

Do Oriente vieram sábios que viajaram guiados por uma estrela  chegaram 

até o Menino-Deus. Quando chegam diante de Jesus, ajoelham-se em sinal 

de adoração e oferecem seus presentes: ouro-presente digno 

dos reis; incenso- recordando que o menino é Deus; e mirra- 

perfume usado em funerais e para curar feridas, que recorda 

que o menino, apesar de ser rei e Deus, deverá sofrer e morrer, 

mas que isso trará a salvação da humanidade.  

 

 



 

8. VIVER O BATISMO- HINO DE GLÓRIA 

No Batismo, recebemos a luz e a força de Jesus. No dia em que Jesus 

nasceu, os anjos cantaram o Glória. Na missa, cantamos ou rezamos esta 

bela oração. Procuremos memorizar: 

 

Glória a Deus nas alturas,/ e paz na terra aos homens por 

Ele amados./ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso./ nós Vos louvamos,/ nós Vos 

bendizemos,/ nós Vos adoramos,/ nós Vos 

glorificamos,/ nós Vos damos graças, por vossa imensa 

glória./ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,/ Senhor 

Deus,/ Cordeiro de Deus,/ Filho de Deus Pai. Vós que 

tirais o pecado do mundo,/ tende piedade de nós./ Vós 

que tirais o pecado do mundo,/ acolhei a nossa súplica./ 

Vós que estais à direita do Pai,/ tende piedade de nós. 

Só Vós sois o Santo./ só Vós, o Senhor./ Só vós sois o 

Altíssimo./ Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo, na glória 

de Deus Pai. Amém! 

 

 

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 9. 

 

 

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

