
 

ENCONTRO 25 

O EXÍLIO: LONGE DE CASA 

PREPARAR 

• Mochila, papéis e caneta 

 

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 - 2 REIS 24,8-16 

4. MEDITAÇAO- Ler na página 82-83 o parágrafo: O POVO ESQUECE A 

ALIANÇA E É EXILADO 

5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura nas páginas 82-

83) 

a) O que fez o rei Jeconias  igual ao seu pai? 



b) Quem marchou contra Jerusalém? 

c) O que fez então, o rei Joaquim com sua família e o povo? 

d) O que fez Nabucodonosor com os tesouros? 

e) Quem foi levado exilado? 

f) Quem ficou na terra prometida? 

 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ATIVIDADE 

Se tivéssemos que viajar para morar em um lugar muito distante, o que 

deveríamos colocar em nossa mochila?  

Escrever nos papéis o que é importante levar e colocar os papéis na mochila. 

Em seguida retirar os papéis da mochila e escolher apenas cinco coisas para 

levar. No exílio não era possível levar tudo, só o principal. Fazer esta atividade 

e ouvir a música do encontro 

7. VIVER O BATISMO É TER UM LAR: A IGREJA 

Nós também fomos exilados da vida em Deus, quando os primeiros pais 

pecaram. Adão e Eva, como representantes da raça humana, caíram do 

paraíso, quando desobedeceram a Deus. Nós herdamos esse exílio. O Batismo, 

porém, nos leva de volta para nossa casa. A Igreja é o nosso lar. Aqui não 

somos estrangeiros, Deus é nosso Pai, e todos somos irmãos da única família. 

O sentimento de unidade se dá na comunidade, na Igreja. É muito importante 

participar da nossa paróquia ou comunidade, para não ficarmos isolados, fora 

da alegria de viver na família de Deus.  

8. ORAÇÃO FINAL-página 83 

 

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 25. 

 

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

