
ENCONTRO 7 

O CASAMENTO EM CANÁ 

PREPARAR 

Imagem de Maria; jarra com água e dois copos, um pouco  de pó de para suco 

sabor uva e açúcar. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ORAÇÃO INICIAL 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 – JOÃO 2, 1-10 
 

4. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico  e das página 31 no item: 

“FAÇAM TUDO O QUE JESUS DISSER”!) 

a. Onde foi o casamento? 

b. O que faltou na festa? 



c. O que Maria disse? 

d. O que fez Maria?  

e. E o que fez Jesus? 

(enviar as respostas para o catequista) 
 

5. MEDITAÇÃO – ler nas páginas 31 e 32 
 

6. SÍMBOLO  

Contemple a imagem de Maria. Veja, ela recorda a presença da Mãe de Jesus na 

Igreja e na nossa vida. Ela está atenta à falta de alegria em nossos dias e pede 

ao Filho que devolva o vinho da alegria e da festa a todos nós. A intercessão de 

Maria é muito querida pelos cristãos, especialmente através da oração da Ave- 

Maria.  

Reze uma Ave Maria.  

Faça uma história em quadrinhos com a Ave Maria e envie para o catequista. 

 

7. ATIVIDADE  
 

Com a água transformada em vinho, queremos que você perceba as 

diferenças que há entre o velho e o novo, entre os sabores, relacionando-os 

com o Antigo e o Novo Testamento. 

a) Coloque a água no primeiro copo e tome, sinta o sabor natural; 

b) Em seguida, coloque o pó de suco de uva e açúcar no segundo copo e 

depois coloque a água sobre o copo, observe a transformação e saboreie 

com alegria esta transformação.  
 

8. ORAÇÃO – ver página 35 
 

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 deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 7 

https://www.deezer.com/us/album/45921032

