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ENCONTRO 09 

ABRAÃO, O PAI DA FÉ 
 

PREPARAR 

• Sandálias. 

• Cartaz com a palavra FÉ. 

• Livro do Gênesis 22,1-18. 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos com alegria mesmo que seja 

em plataforma digital. Partilhar como se realizaram os gestos de cuidado 

da Criação e preservação da natureza. (Dialogar) 
 

Alguém já ouviu falar de Abraão, pai de Isaac? O que sabemos sobre ele? 

(Dialogar).  
 

Abraão é considerado o pai da fé dos judeus, dos cristãos e dos 

muçulmanos. Ele recebeu uma revelação divina profetizando que ele seria 

pai de uma grande nação, mais numerosa que as estrelas que há no céu. 

Conhecer Abraão e sua família é entrar em contato com as origens da fé no 

Deus único verdadeiro. Somos herdeiros dessa fé, que em Jesus Cristo se 

realiza e se consuma da forma mais plena possível. Rezemos ao Senhor 

nosso Deus que chamou Abraão e, hoje, nos convida a caminhar com ele:  
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3. ORAÇÃO  

 

Continuamente, recebo a vida das Tuas mãos. Esta é a minha verdade e a 

minha alegria. Continuamente, os meus olhos se voltam para Ti e eu vivo 

do Teu olhar, Tu, meu Criador e minha Salvação. Ensina-me no silêncio de 

Tua presença, a compreender o mistério da minha existência. E que eu 

existo através de Ti e diante de Ti e para Ti. Amém. 
 

 

4. LEITURA – Gênesis 22,1-18. 

 QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são as personagens deste texto? 

• Onde o relato ocorre? 

• Quais são as ações de Abraão? 

• Qual é a fala de Isaac?  Quais são as falas do anjo do Senhor? 

• Por que Abraão se tornou o pai de uma grande nação? 

• Reconstruir o texto. 

 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 09 a 11, página 79, meditando sobre o que Palavra 

nos diz.  
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

 Observando os símbolos deste encontro: sandálias e a palavra "fé", o que 

significa crer em Deus como fez Abraão? 
 

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Ler o número 13, página 80, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, n. 

146-146. 
 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou Coordenador: Como Abraão, supliquemos a força de Deus para 

caminharmos com fé nas estradas da vida: 

 

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 a minha fraqueza: 
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conserva aquela, cura esta. Diante de ti está a 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 

• Ler o parágrafo o item número 15, página 81. Reflita e comente, a 

partir de sua experiência, as seguintes frases: 

• A fé está ligada à escuta. 

• Deus dirige-lhe a Palavra, revela-se como um Deus que fala e o chama 

pelo nome. 

• A fé é a resposta a uma Palavra que interpela pessoalmente, a um tu 

que nos chama pelo nome. 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

Ler o parágrafo na página 82 - PAI DE UMA GRANDE NAÇÃO. 

 

 

 

 


