
ENCONTRO 20 

JOSÉ: O IRMÃO VENDIDO 

PREPARAR 

• Algumas moedas e uma folha de papel para escrever a palavra VIDA, 

pequenos cartões, canetas coloridas. 

 

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 - GÊNESIS 37,18-28 
 

4. MEDITAÇÃO - Ler na página 67 o parágrafo: A HISTÓRIA DE JOSÉ NO 

EGITO 

 

 



5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura das páginas 67) 
 

a) O que fazia José? 

b) O que os irmãos de José disseram ao ver que ele se aproximava? 

c) O que queriam fazer com ele? 

d) Qual foi a  ideia de Rúben? Por que ele não queria matar José? 

e) O que fizeram eles? 

f) O que apareceu entre eles? 

g) O que os irmãos de José fizeram com ele? Para onde o levaram? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ATIVIDADE 

Escrever na folha a palavra VIDA, coloque sobre a mesa junto com algumas 

moedas e escrever nos papéis coisas que o dinheiro compra e o que o dinheiro 

não compra. Partilhar com a família.  

7. VIVER O BATISMO É SE REVESTIR DE CRISTO 

José era filho preferido de Jacó, e, para mostrar esse carinho, Jacó deu-

lhe de presente uma roupa bonita: uma túnica colorida. 

Os batizados também são filhos muito amados por Deus. Para mostrar 

esse carinho de Deus, no dia do Batismo, recebemos uma veste branca, 

veste nova de quem foi batizado. Olhe a beleza da oração feita sobre a veste 

branca.  

Queridas crianças, vocês nasceram de novo e se revestiram do Cristo; 

por isso trazem a veste batismal. Que seus pais e padrinhos os 

ajudem, por sua palavra e exemplo, a conservar a dignidade de filhos 

e filha de Deus até a vida eterna. 

 

8. ORAÇÃO FINAL – página 68 
 

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 20 

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

