ENCONTRO 12
JESUS ENSINA A REZAR: O PAI-NOSSO
PREPARAR

•

Pão para ser partilhado

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- MATEUS 6,9-15
4. MEDITAÇÃO- Ler na página 43 o parágrafo: OS SETE PEDIDOS DO PAI
NOSSO
5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 42 e
43)
a. O que diz a oração de Jesus sobre o Pai?

b. Como se refere ao pão?
c. O que fala sobre as ofensas
d. O que diz sobre as tentações e o mal?
(enviar as repostas para os catequistas)
6. ORAÇÃO – página 44
7. ATIVIDADE
Observe o símbolo (pão), recordar junto com sua família:
• As muitas pessoas que estiveram envolvidas até o pão chegar na sua
mesa. Escreva no seu livro a lista desde o agricultor até a chegada na
sua mesa.
• Também é o pão que a oração do Pai Nosso pede: o pão do trabalho
e o pão da partilha. Ninguém pode negar comida a alguém que
precisa. O pão depende do trigo e quem faz crescer o trigal é o
criador, e ele não cobra pela chuva e nem pelo sol.
• Agora partilhe o pão com sua família.
8. VIVER O BATISMO É CHAMAR DEUS DE PAI
No final do Batismo, antes da benção, reza-se o Pai-Nosso, a oração
que Jesus ensinou aos apóstolos. Quem é batizado pode chamar Deus de
Pai, porque Jesus é nosso irmão e nos ensinou a ter esta familiaridade com
Deus. Aprendemos também que o melhor pedido que um cristão pode
fazer é: seja feita a vossa vontade! Sim, nós rezamos para que tudo seja
feito aqui, na terra, conforme o desejo de Deus.
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 12.

