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ENCONTRO 2 

CRER EM DEUS 

PREPARAR 

• Dois cartazes: um com a palavra FÉ e outro com a palavra DEUS.   

• Primeira Carta de São João 4, 7-16 

 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista ou coordenador acolhe à todos. Colocar os dois cartazes em 

lugar de destaque. 

1. Conversar sobre a reflexão pessoal a partir das questões: 

• Quando procuro a fé? 

• O que ela pode me oferecer? 

• Quem é Deus para mim? (Dialogar) 

2. Verificar as respostas das entrevistas propostas no encontro passado. 

• Quem é Deus para você? 

• Quem é Jesus para você? 

• Quais as conclusões que chegamos ao ver as diversas respostas? 

(Dialogar) 
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3. ORAÇÃO  

Catequista ou o coordenador motiva a oração partir da leitura do número 3, 

página 25.  

Concede-nos, ó Pai, a alegria de reconhecer-te onipotente no amor, que 

saibamos admirar a tua capacidade de iniciar sempre amando, como 

começaste na primeira manhã da criação do mundo e que continuarás a 

amar até o último pôr do sol, quando o universo inteiro será tua pátria, e 

todos viveremos em ti. Amém. 
 

4. LEITURA – Primeira Carta de São João 4, 7-16. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

a. Reconstruir o texto.  

b. Destacar palavras ou frases importantes. 

c. Quais os aspectos novos deste texto que não apareceram nas 

respostas das pessoas entrevistadas?  

d. Se tivéssemos que definir Deus a partir deste texto bíblico, o que 

diríamos? 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 08 a 10, páginas 25 e 26, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

O catequista e ou coordenador motiva o diálogo: 

• Diante do que lemos: o que é ter fé?  

• Quais os limites do ato de crer? Por que crer não é um confiar cegamente?  

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Ler o número 12, página 26, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 34.  

Catequista  ou o coordenador: 

a) Como afirmar que o ser humano contém “sementes de eternidade”? 

b) Em que sentido os humanos e o mundo têm uma abertura para Deus? 
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 9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista e ou coordenador: Em silêncio, coloca-se diante de Deus e peça o dom 

de amar e conhecer seu amor que se manifesta no mundo e nas pessoas. 

Reconheça que Deus o ama antes mesmo de que você nascesse.  

Senhor, meu Deus, minha única esperança, faze que, cansado, não deixe de te 

procurar, mas procure o teu rosto sempre com ardor. Dá-me a força de procurar, 

tu que te fizeste encontrar e me deste a esperança de cada vez mais te encontrar. 

Diante de ti está minha força e minha fraqueza; conserva aquela, cura. Diante de 

ti está minha ciência e a minha ignorância; onde me abriste, acolhe-me quando 

entrar; onde me fechaste; abre-me quando eu bater. Faze que me lembre de ti, que 

te entenda, que te ame. Amém. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Durante a semana, reflita: 

• Percebo que há um desejo de infinito dentro de mim? 

• Como reconheço que Deus existe? 

• A expressão Deus é amor é a mais perfeita definição sobre ele. Como sinto 

isso em minha vida? Sinto-me amado por Deus? 

Buscar notícias: identificar três sinais de recusa do amor de Deus no mundo. Se 

possível, com imagens ou notícias veiculadas pelas mídias.  

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS página 28.  

 

 

 


