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ENCONTRO 30 

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO  

PREPARAR 

• Prato com sal. 

• Lâmpada. 

• Evangelho segundo São Mateus 5, 13-16.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

Catequista ou o Coordenador:  
 

• Recordemos como foi a reflexão proposta sobre a comunhão dos santos 

do último encontro. Quais as conclusões que retiramos da meditação 

pessoal? (Dialogar) 

• Estamos finalizando esta etapa da nossa formação cristã. Mas o cristão não 

deixa de crescer e aprofundar o sentido de sua fé. Todos somos chamados 

a ser sal e luz neste mundo. Olhando para os símbolos deste encontro: 

a) Quando usamos o sal? Para que serve? Sentimos quando falta sal na 

comida? (Dialogar) 

b) Quando usamos a luz? Onde colocamos as lâmpadas? O que sentimos 

quando ficamos no escuro? (Dialogar) 
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• Para ser sal e luz, rezemos:  

3. ORAÇÃO  
 

Senhor Jesus, tu és caminho, verdade e vida, Somos os teus seguidores e, 

confiando na tua palavra, queremos ser sal da terra e luz do mundo. 

Ilumina-nos para levarmos tua presença na família, na escola, na 

universidade, no trabalho e em todos os lugares onde estivermos. 

Queremos ser mensageiros de teu amor que não conhece limite e trabalhar 

para que todos tenham vida em abundância.  Amém. 
 

4. LEITURA – São Mateus 5, 13-16. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 
 

• O que o texto diz? 

•  Reconstruir o texto. 

• Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens do número 07 a 13, página 258 até 260, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• Quais as situações concretas em que experimentamos que falta sal e luz? 

• O que e como podemos iluminar as situações da vida e do mundo que 

carecem de uma nova postura para que todos tenham vida plena? 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 15, página 260, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 1942. 

Catequista ou o Coordenador:  

• Propor a leitura dos itens do número 16 a 19, páginas 260 e 261 e dialogar: 

• Sublinhe as palavras que mais chamam a atenção neste texto antigo? 

• Vamos partilhar o que sublinhamos. O que neste texto nos provoca a 

sermos fiéis no seguimento de Jesus? 
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9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 
 

Envia-me, Senhor, para onde quiseres, porque, se fui por ti enviado, tenho 

absoluta certeza de que tu -onde quer que eu esteja- me irás ajudar a 

cumprir a tua missão. Amém. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Ao concluir o tempo de nossos encontros de catequese e formação 

discipular cada uma reflita como dará continuidade ao seu crescimento na 

fé. 

• Recordamos a necessidade de manter vivas na memória as seguintes ideias: 

o Ter sempre os olhos fixos em Jesus Cristo. 

o Caminhar com e na Igreja, participando da comunidade paroquial. 

o Celebrar o mistério da fé semanalmente na comunidade. 

o Viver cada dia colocando o Evangelho como norma do ser e do agir. 

o Rezar todos os dias para que o Reino de Deus aconteça. 

o Testemunhar e anunciar a alegria de ser cristão a todos que pedirem 

as razões de nossa esperança. 
 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o último parágrafo: LEVAR O EVANGELHO A TODOS, página 262.  

 

 

 

ENVIO MISSIONÁRIO E ENTREGA DA CRUZ 

Ocorrerá no dia ________________________________ às ______________ horas 

na comunidade _______________________________________________________. 

 

 


