
 

ENCONTRO 19 

JACÓ: PAI DE DOZE FILHOS 

PREPARAR 

• A árvore elaborada no encontro anterior, papel, tesoura, canetas 

coloridas. 

• Cartela com os nomes dos doze filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá, 

Isaacar, Zabulon, José, Benjamim, Dá, Neftali, Gad e Aser.   

 

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 25,29-34 
 

4. MEDITAÇÃO- Ler nas páginas 63-64 o parágrafo: A HISTÓRIA DE JACÓ 
 



5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura das páginas 63-

64) 

a) O que Jacó estava fazendo? 

b) De onde veio Esaú e como chegou e o que pediu? 

c) O que Esaú pediu? 

d) O que Jacó respondeu? 

e) Como respondeu Esaú? 

f) O que Jacó exigiu de Esaú? 

g) Quando Esaú jurou, o que fez Jacó? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ATIVIDADE 
 

Hoje completamos a árvore de Abraão. Vamos desenhar, recortar e 

pendurar na árvore os  nomes de cada um dos doze filhos de Jacó. 
 

 

7. VIVER O BATISMO É PERTENCER À FAMÍLIA DE CRISTO 

Jacó formou uma grande família. Nós somos a família de Cristo, o povo 

de Cristo. A Igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus. Quando fomos 

batizados, entramos para esta família de Jesus. Se alguém mudar de cidade 

ou de país, poderá encontrar sempre uma igreja, onde os seguidores de 

Jesus, os batizados daquela região, se reúnem. É muito importante reunir-

se na Igreja aos domingos para um encontro com a família de Cristo.  

8. ORAÇÃO FINAL- página 65 

 

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 19 

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

