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ENCONTRO 8 

DEUS-PAI CRIADOR 
 

PREPARAR 

• Pedra. 

• Água. 

• Terra. 

• Plantas e flores. 

• Figura de um animal. 

• Espelho. 

• Livro do Gênesis 1,1-28. 

 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

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

em plataforma digital. Verificar como foi realizada a tarefa de localizar 

textos na Bíblia. Auxiliar em caso de necessidade. (Tempo para verificação) 

O Creio inicia-se com a afirmação de fé de que Deus-Pai é o criador de tudo 

o que existe. A fé cristã afirma que a vida vem de Deus. Ele é a origem de 

tudo o que existe. Em nossos dias, o que as pessoas sabem sobre a origem 

do mundo e do universo? (Dialogar) 

As pessoas observam a natureza e percebem a obra de Deus? Ou a correria 

do cotidiano dificulta esta reflexão? Como você explica a existência do 

universo, a criação do tempo, a vida e as diversas espécies que existem? 

(Dialogar) 
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3. ORAÇÃO  
 

Ó tu, que estás acima de tudo! Poema algum pode celebrar-te, palavra 

alguma pode exprimir-te. És inefável, mas tudo o que se diz procede de ti! 

Todos os seres te celebram: os que falam e os que permanecem mudos. O 

universal desejo e o gemido de todos os serem aspiram por ti. Tudo o que 

existe te invoca. Todo ser que sabe ler teu universo eleva para ti um hino 

de silêncio. Tudo o que subsiste, subsiste em ti. O impulso do universo para 

ti se precipita. Tu és a única palavra de todos os seres, és cada um deles e 

não és nenhum. Não és solitário e não és conjunto; possuis todos os nomes. 

Como te chamarei?  

 
 

4. LEITURA – Gênesis 1,1-28. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 
 

a. Reconstruir o texto. 

b. Destacar palavra ou frase. 

c. Que palavras mais se repetem no relato? 

d. Como termina o texto? 

 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 08 a 11, página 71, meditando sobre o que 

a Palavra nos diz.  
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

Diante dos símbolos deste encontro (pedra, água...) vamos contemplar e 

refletir: 

• Por que Deus criou tudo o que existe? 

• Qual o papel do ser humano na criação? 

• Que podemos dizer sobre a relação entre todas as coisas criadas? 

 

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Ler o número 13, página 72, o parágrafo do Catecismo da Igreja 

Católica, n. 239. 
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Catequista ou coordenador: 

Nosso sinal é a cruz de Cristo. Este é o sinal do Cristo Salvador. Ele se realiza 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos aprender como traçar 

corretamente este sinal que nos identifica: 

 

                              

Agora vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, 

usando a mão direita. 

Em nome do Pai (tocando na testa) 

E do Filho (tocando no peito) 

E do Espírito Santo (tocando no ombro 

esquerdo e depois no direito) 

Amém. (tocando novamente no peito) 

 

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou o coordenador: São Francisco viveu no século XIII, na Itália. 

Ele tinha profundo amor pela pessoa humana e pela natureza. Seu amor a 

Jesus Cristo se traduzia no respeito e no encanto pela natureza. Rezemos 

juntos o Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis – página 74. (se o 

encontro foi presencial rezar conforme o livro propõe Lado a e Lado B, se 

for on-line propor rezar de forma espontânea, um verso cada um) 
 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Deus sempre quer o nosso bem e conta conosco para cuidar do jardim que 

criou: o nosso planeta. Em casa durante a semana, vamos pensar em 

atitudes que podemos ter para contribuir com Deus na preservação do 

planeta. Vamos partilhar com o grupo estas atitudes. (Exemplo: Economizar 

energia, água, descartar corretamente o lixo, produzir menos lixo. Diminua 

o uso de embalagens que não podem ser recicladas). 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo: Criação e evolução, páginas 75 e 76.  

 

 


