
ENCONTRO 2  

 DEUS NOS AMA 

PREPARAR 

Imagem (foto/gravura/desenho) de um coração 
Imprimir o cartaz com as palavras: Deus; Fé e Amor. – ver anexo a esse 
encontro 
 
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 4,7-16 
 



4. MEDITAÇÃO – ler nas páginas 11 e 12 

 

5. SÍMBOLO - Coração  
 

O coração é o símbolo do que temos no mais profundo do nosso ser. 

Muito mais do que a mente, o coração expressa carinho, cuidado, 

dedicação e amor. É por isso que, na Igreja,  temos devoção ao Sagrado 

Coração de Jesus, o que recorda o infinito amor de Deus por nós.  

 Por que o coração é símbolo do amor? 

 Quando se usa coraçãozinho nas redes sociais ou num desenho, o 

que queremos expressar?  
 

6. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e das páginas 11-12 no 

item: A PALAVRA NOS FAZ REFLETIR) 
 

a. De onde vem o amor? 

b. Quem conhece Deus? 

c. Em que consiste o amor? 

d. Marcar em sua bíblia uma palavra ou frase que mais lhe chamou a 

atenção. 

e. Se tivéssemos que definir Deus a partir de tudo o que vimos hoje, 

o que poderíamos dizer? 

(Enviar suas respostas ao catequista)  
 

7.  ORAÇÃO – ver na página 12 
 

8. ATIVIDADE 

Observe a imagem do coração e as palavras: Deus, Fé e Amor.  

 Qual a relação dessas palavras com o coração? 

 Escrever com cada Palavra uma frase do que aprendeu no encontro de 

hoje. Exemplo: Deus nos ama 

 

(tirar uma foto e envie ao catequista como atividade deste encontro) 

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  


