
 

ENCONTRO 10 

JOÃO BATIZA JESUS 

PREPARAR 

• Memorizar o hino do Glória da missa 

• Uma jarra com água e copos  
 

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- MATEUS 3,1-17 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 37 o parágrafo: BATISMO É MERGULHO 
 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 37) 

a. Onde João vivia? 

b. O que ele anunciava recordando as palavras do Profeta Isaías? 

c. Quais eram os seus hábitos? O que comia? Vestia? 



d. O que ele dizia sobre o Batismo com água? 

e. Como João reagiu ao ver Jesus, que desejava ser batizado? 

f. Como foi o Batismo de Jesus? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 38 
 

7. ATIVIDADE  

Observar a água que está no jarro e conversar com quem estiver próximo 

em casa ou com seu grupo de catequese: 

• O que é a água? Onde encontramos? Para que serve? 

• É possível viver sem ela? 

• Por que o Batismo está relacionado à água (por que significa 

mergulho?) 
 

Em seguida cada um desenha no livro o seu Batismo, como se fosse uma 

foto, e escreve o que sabe sobre este momento. Onde foi, quem eram os 

padrinhos, quem estava presente.... caprichar na água que foi derramada 

na cabeça. Ao final, colocar de forma bem bonita a frase: Eu sou filho muito 

amado por Deus. 
 
 

8. VIVER O BATISMO – EM NOME DO PAI DO FILHO E DO ESPÍRITO 

SANTO 
 

Jesus foi batizado por João nas águas do rio Jordão. Nós fomos 

batizados na Igreja com água. Quando fomos batizados, foi derramada 

água em nossa cabeça e foram ditas as seguintes palavras: “(nome), eu te 

batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 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 10. 

 


