
ENCONTRO 6 

A QUEBRA DA ALIANÇA  

PREPARAR 

• Imagens de pessoas cuidando da vida das pessoas e ou da natureza 
 

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 3, 1-7 

Deus é bom, tudo o que ele criou é bom. Mas o pecado é uma realidade 

visível para todos nós. Basta acompanharmos as notícias para ver a força 

que o pecado tem neste mundo. Mesmo a vida de cada um é marcada por 

egoísmo, afastamento de Deus, desrespeito aos outros e agressões à 

natureza. O mal não foi criado por Deus. O ser humano escolheu fazer 

livremente coisas que são contrárias ao amor e passou a prejudicar outras 

pessoas, provocando-lhes sofrimento. O pecado sempre causa desunião, 

nos afasta do amor e da comunhão com Deus.  



4. MEDITAÇÃO- Ler na página 25 o parágrafo: A DESOBEDIÊNCIA  

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 25) 

a. Quem aparece no jardim para tentar o ser humano representado por Eva? 

b. Era proibido comer os frutos das árvores do jardim? 

c. O que era proibido comer? 

d. Como a serpente convenceu Eva? 

e. O que Eva fez? 

f. O que aconteceu depois que Adão e Eva comeram o fruto ? 

(enviar as repostas para os catequistas) 
 

6. ORAÇÃO – página 26 
 

7. ATIVIDADE  

O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus e colocado no 

jardim para cuidar, zelar, proteger o mundo, nossa Casa Comum. Vamos 

olhar para esta gravura, meditar  e partilhar com a família ou o catequista: 

• Em que sentido essa pessoa que está fazendo o bem revela a beleza da 

imagem e semelhança de Deus?  

• Eu, nós cuidamos e zelamos das coisas que Deus criou e nos deu de 

presente para nosso bem viver em harmonia?  
 

8. VIVER O BATISMO- PEDIR PERDÃO 

Quando somos batizados, somos limpos, lavados das quebras que o 

pecado causou na humanidade. O Batismo nos dá uma vida nova para 

podermos viver melhor. Mas, ao longo da vida, podemos errar e nos afastar 

de Deus. Uma oração que nos ajuda a voltar e a pedir perdão ao Senhor é 

rezada durante a missa. Vamos aprendê-la:  

Senhor, tende piedade de nós!/ 

Cristo, tende piedade de nós!/ 

Senhor, tende piedade de nós! 

Nessa oração, pedimos que Deus tenha piedade, isto é, que ele, ao olhar 

para nossos erros, nos ajude a mudar nossa vida.  
 

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 6. 

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

