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ENCONTRO 4 

JESUS CRISTO É O CAMINHO 

PREPARAR 

• Cartaz com a palavra JESUS. 

• Cartaz com a palavra CRISTO. 

• Evangelho segundo Marcos 8, 27-29. 

• Na Bíblia, marcar o texto do Evangelho segundo São João 1, 1-5, em 

seguida os versículos 9 a 11 e, finalmente, o versículo 14.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

• Partilhar a questão do encontro passado: Como acolhemos o amor de 

Deus que cura feridas que o pecado deixa em nós? (dialogar) 

3. ORAÇÃO  

Catequista ou o coordenador motiva a oração a partir da leitura do número 2, 

das páginas 34 e 35.  

Cristo, tu és o único salvador, nada pode existir sem ti. Onde tu não estás, 

há trevas. Tu és a luz do mundo. Onde tu não estás, há confusão, ódio e 

pecado. Tu és a vida, o mestre, o amigo, o bom pastor. Tu és o fundamento 

da paz. Tu és a presença do mundo. Tu deves ser nosso modelo, nosso ideal 

e nossa força.  Amém 
 

4. LEITURA – Marcos 8, 27-29 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 
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a. Reconstruir o texto.  

b. Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 07 a 10, páginas 36 e 37, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

O catequista e ou coordenador motiva o diálogo:  

• Qual a diferença entre os termos Cristo e Jesus? Como eles expressam a 

verdade sobre a Pessoa do nosso Salvador? 

• O que você aprendeu de novo neste encontro?  

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 12, página 36, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 436.  
 

13. Completar os cartazes. 

Catequista ou o  coordenador: Neste encontro temos dois cartazes: um com  a 

palavra JESUS e outro com a palavra CRISTO. Vamos completar cada um deles, 

escrevendo ou partilhando o significado de cada palavra. 

(Dar tempo para a partilha) 

14. As imagens de Jesus.  

• Ler o parágrafo número 14, página 37 (ler os versículos). 

DIALOGAR 

Vamos responder a partir do texto: 

a) Quem é o Verbo? 

b) Onde estava o Verbo? 

c) O que fez o Verbo? 

d) Por que o mundo não o reconheceu? 

e) Quem não recebeu? 

f) O que significa dizer que o Verbo se fez carne?  

g) Quem é o Verbo feito carne? 
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9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou o coordenador: Em silêncio meditar sobre o significado de Jesus 

Cristo para a humanidade.  

(Pausa para a oração pessoal) 

Meu Jesus, quero a vós servir e não encontro o caminho. Quero fazer o bem e não 

encontro o caminho. Quero a vós encontrar e não encontro o caminho. Quero a vós 

amar e não encontro o caminho. Ainda não vos conheço, meu Jesus, porque não 

vos procuro. Procuro-vos e não vos encontro. Vinde até mim, meu Jesus. Nunca vos 

amarei se não me ajudardes, meu Jesus. Cortai as minhas amarras se desejardes, 

que eu seja vosso. Jesus, sede para mim Jesus.  Amém. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Durante a semana, reflita sobre o lugar de Jesus Cristo em sua vida. Há diversos 

caminhos na vida e a via de Cristo exige ser capaz de amar. 

No próximo encontro vamos discernir o que significa seguir Jesus. Para isso será 

preciso abandonar posturas, ideias e atitudes para acolher o Evangelho da vida.  

Não se trata apenas de ter fé, mas de viver na caridade e renovar a esperança de 

que só em Deus encontramos o sossego que tanto buscamos.  

Pense nisso: vamos conversar sobre a decisão de seguir Jesus Cristo.  

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 
 

• Ler o parágrafo: DEUS SE FEZ CARNE, página 39.  

 

 

 


