
ENCONTRO 1 

NOSSA FÉ NOS REUNIU 
PREPARAR 

Vela ou lanterna do celular (luz símbolo da fé) 

Um copo de água adoçada; um copo de água salgada 

 

1. SINAL DA CRUZ  
 

2. ORAÇÃO 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- CARTA AOS HEBREUS 11, 6-12  
 

4. RESPONDER 

a. O que significa o ato de crer? 

b. O que você sentiu quando estava no escuro? 

c. Em que ou em quais pessoas, você acredita? 
 

(enviar as repostas ao catequista) 

 



5. MEDITAÇÃO - assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 8-9)  

 

6. SÍMBOLO- LANTERNA DO CELULAR 

Existem momentos da vida em que estamos sem a luz, estamos na escuridão 

e não podendo ver o que acontece ao nosso entorno, ficamos indefesos e 

vulneráveis. Você já passou pela experiência de caminhar no escuro? Qual foi 

a sensação? Você já meditou sobre a importância da luz? Quanta tristeza é 

ficar sem a luz, não é verdade? Estamos acostumados a ter sempre a luz 

elétrica, e, quando a perdemos por algum “apagão”, logo reclamamos.  

Sendo assim, inicie a experiência de ficar num local escuro. Caminhe por ele, e 

procure perceber quais os sentimentos e dificuldades que surgiram em você. 

Após acenda a lanterna. Observe que os sentimentos e obstáculos ficaram 

mais fáceis de serem enfrentados, que a insegurança, o medo deixam de 

existir.  

7. ORAÇÃO – página 9 
 

8. ATIVIDADE  

Nem tudo que parece é! Pegue os dois copos, um com água e açúcar e outro 

água e sal (deve fazer que ambos se pareçam em tudo). Em seguida, convide 

um familiar para observar os dois copos e pergunte qual contém água doce e 

qual água salgada sem experimentar, apenas observando.  

Depois, diga para beber de um dos copos, e você dirá que contém água doce. 

Se a pessoa beber, é porque confiou, deu fiança às suas palavras. Deu crédito 

a você. Teve fé no que você disse, mesmo sem ela saber exatamente qual era 

o copo com água doce. 

Isso também é fé, dar crédito a quem conheceu e experimentou. Na fé cristã, 

cremos em tudo o que os apóstolos ensinaram, porque eles viram, ouviram e 

aprenderam diretamente de Jesus. Muita gente que despreza esse 

ensinamento assim procede porque não aceita a palavra de quem 

experimentou o encontro com Jesus. 

 

9. CONTEMPLAÇÃO 

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  


