
ENCONTRO 2 

QUEM É DEUS? 

PREPARAR 

Cartaz com a palavra: “ DEUS”, se quiser pode imprimir o modelo do anexo 2.  

Pedaço de papel colorido.  
 

1. SINAL DA CRUZ  
 

1. 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. 

 

2. LEITURA- 1ª CARTA DE JOÃO 4, 12-16  
 

3. RESPONDER  
 

a. Quem viu a Deus? 

b. Quando Deus permanece em nós? 



c. Quem Deus nos deu? 

d. Quem o Pai enviou? 

(enviar as repostas ao catequista) 

 

4. MEDITAÇÃO - assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 10 e 11)  

Deus é amor. O amor é a essência de seu ser. Tudo que Deus faz vem de seu 

amor: por nós pela justiça, pelo bem, pela verdade. Deus ama todas essas 

coisas. O amor de Deus é tão grande e tem sua plena manifestação na 

entrega de seu filho Jesus Cristo. 

 

5. SÍMBOLO- Observe o cartaz com a palavra: Deus.  

O que o encontro de hoje falou sobre Deus? Quem é Deus para você? 

 

7 . ORAÇÃO  ( procure memorizar o Creio, caso você ainda não saiba) 

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus 

Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do 

Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao 

terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-

poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. 

Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 

na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

8 . ATIVIDADE         

Deus é amor. O símbolo do amor é o coração, pois ele representa nossa 

interioridade, nossa capacidade de amar e cuidar, ou nossa frieza e apatia. 

Um coração bom é um coração que palpita pelos outros para ser feliz.  

Vamos criar um símbolo para este encontro 

https://www.youtube.com/watch?v=G0epoBMaiGA 

Escreve no centro do coração que você fez: DEUS É AMOR. 

9 . CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

https://www.youtube.com/watch?v=G0epoBMaiGA

