
ENCONTRO 2 

 O MUNDO E O TEMPO DE JESUS 

PREPARAR 

Imprimir ou desenhar os  12 cartões com os nomes abaixo.  
 

 

Judeia 

 

 

Belém 

 

 

Mar da 

Galileia 

 

 

Aqui Jesus nasceu 

 

Galileia 

 

 

Nazaré 

 

 

Rio Jordão 

 

Aqui Jesus 

morreu e 

ressuscitou 

 

Samaria 

 

 

Jerusalém 

 

 

Mar Morto 

 

Aqui Jesus viveu 

 

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 -LUCAS 2, 41-52 



4. RESPONDER – (a partir da leitura do texto bíblico e da página 12 no item: Jesus no 

Templo de Jerusalém) 

a. Para onde iam todos os anos os pais de Jesus, e para quê?  

b. Quando Jesus foi com eles? 

c. O que aconteceu quando os pais voltaram de viagem? 

d. O que fizeram, então? 

e. Qual foi a reação de Jesus? 

f. E a reação dos pais? 

g. Como Jesus crescia? 

(enviar as respostas para o catequista)  
 

5. MEDITAÇÃO- ler as páginas 12-13  

Sublinhar duas frases que mais lhe chamaram a atenção. 
 

6. SÍMBOLO 

Observe o mapa de Israel no tempo de Jesus. Está na página 12.  

A terra de Jesus, na época, chamava-se Palestina, e hoje é o Estado de Israel.  

Para conhecer melhor essa região faça uma leitura atenta na página 14 do livro (Mapa 

da Israel) 
 

7. ORAÇÃO- ver na página 15 
 

8. ATIVIDADE 
 

Faça um jogo com os cartões preparados com os nomes de lugares do país de Jesus. 

Para esse jogo convide mais uma pessoa para participar com você. 

Coloque todos os cartões sobre a mesa. 

Um participante faz as perguntas e o outro encontra o cartão com a resposta certa. 

Ganha quem acertar mais a localização do cartão. 

As perguntas são: 

1. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? 

2. Qual o nome da cidade onde Jesus viveu com Maria e José? 

3. Em qual cidade Jesus foi crucificado? 

4. Onde Jesus foi batizado? 

5. Onde Pedro costuma pescar? 

6. Qual o mar que não tem peixes? 

7. Em qual região do país ficava a capital de Israel? 

8. Em qual região do país fica o mar da Galileia? 

9. Em qual região do país Jesus morou mais tempo? 
 

9. CONTEMPLAÇÃO  

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propôs? 
 

10.  Para ouvir e cantar a música deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 2 

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

