
ENCONTRO 24 

A TERRA, OS JUÍZES E OS REIS 

PREPARAR 

• Uma caixa em forma de urna e papéis em forma de cédulas eleitorais. 

 

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 - I SAMUEL 8,1-9 

4. MEDITAÇAO- Ler na página 79, o parágrafo: O POVO QUER REIS- OS 

PRIMEIROS REIS DE ISRAEL 

5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura na página 79-

80) 

a) Quem Samuel constituiu juízes? 

b) Como eles agiam? 

c) O que os anciãos de Israel pediram a Samuel? 



d) Qual a reação de Samuel? 

e) Quando rezou, o que Samuel ouviu de Deus? 

f) Querendo reis, o povo estava rejeitando a quem? 

g) Qual o problema Deus vê no povo eleito? 

h) A quem eles serviam? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ATIVIDADE 

Hoje não pedimos que alguém escolha um governante para nós e derrame 

óleo sobre sua cabeça. Nós votamos para escolher o candidato que vai nos 

governar por um determinado período.  

Com a caixa fazer uma urna e junto com a família realizar uma votação, onde 

cada um coloca nas cédulas valores que deve ter alguém que queira governar 

o povo conforme a vontade de Deus. Abrir os votos para ver quais os valores 

mais votados. Durante a votação, ouvir a música deste encontro. 

7. VIVER O BATISMO É SER UNGIDO PARA A MISSÃO 

Vimos que Samuel colocava óleo na cabeça da pessoa que era escolhida 

para ser rei. Também no Batismo recebemos duas unções: A primeira é feita 

com óleo no peito, sinal de que a força de Cristo deve penetrar em nossa vida 

como o óleo entra em nosso corpo.  A segunda é feita na testa, com óleo 

perfumado, chamado óleo do Crisma. Essa segunda unção é feita junto com 

uma oração dizendo que Cristo é sacerdote, profeta e rei, e nós, o seu povo.  

Queridas crianças, pelo Batismo Deus Pai as libertou do pecado e vocês 

renasceram pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazem parte do povo de 

Deus. Que ele as consagre com óleo santo para que, inseridas em Cristo, 

sacerdote, profeta e rei, continuem sendo o seu povo até a vida eterna. 

8. ORAÇÃO FINAL-página 81 
 

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 24. 

 

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

