
ENCONTRO 13 

JESUS ACALMA O MAR 

PREPARAR 

• Papel para fazer barcos e escrever mensagens 
 

 

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- MARCOS 4,35-41 

 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 46 o parágrafo: JESUS É DEUS CONOSCO 

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 46) 
 

 

a. Quem foi para o barco? 

b. O que aconteceu na viagem? 

c. O que é que os discípulos disseram ao acordar Jesus? 



d. O que aconteceu com o mar e o vento? 

e. O que disse Jesus aos discípulos? 

f. O que disseram os discípulos sobre Jesus? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 47 
 

7. ATIVIDADE  

Nossa vida parece um mar: às vezes esta calma, outras vezes agitada. Para 

navegar, é preciso um barco. Esse barco é a Igreja, onde Jesus está para 

acalmar as tempestades.  

Agora faça um barquinho de papel, dentro do qual coloca alguns pedaços 

de papel na forma de cartões onde está escrito: Não te perturbes, Jesus 

está sempre contigo. Podes distribuir os cartões entre as pessoas da sua 

família. 

 

8. VIVER O BATISMO É RENUNCIAR AO MAL 

Vimos, no encontro de hoje, que Jesus vence o mal. Ele também 

vence o mal que há no nosso coração. O batizado pode, com Jesus, vencer 

as tentações que nos impedem de ser bons. Quando fazemos a renovação 

das promessas do Batismo, a primeira coisa que dizemos é que 

renunciamos ao mal, respondendo as seguintes perguntas: 

- Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? 

Resposta: Renuncio 

- Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? 

Resposta: Renuncio 

- Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio 

do pecado? 

Resposta: Renuncio 
 

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 acesse: http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer 

encontro 13. 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

