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ENCONTRO 25 

ÁGUA PARA QUEM TEM SEDE 

PREPARAR 

• Jarra com água. 

• Evangelho segundo João 4, 5-30.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

• Partilhar como está o caminho de fé de cada um dos membros do grupo. 

• Como está sendo a participação na vida da comunidade, nas 

celebrações, na vida de oração, e como cada um se sente ao ter que 

confrontar seu estilo de vida com o Evangelho de Jesus?  (Dialogar) 

• Verificar quem já memorizou o Ato de Contrição. 

  

3. ORAÇÃO  

Catequista ou o coordenador motiva a oração a partir da leitura do número 4 das 

páginas 195 e196. 

 

Senhor Jesus, ao pedir à samaritana que te desses de beber, Tu lhe davas o 

dom de crer. E, saciada sua sede de fé, lhe apresentaste o fogo do amor. 

Concede-nos a fé e o amor que saciam nossa sede de felicidade sem fim 

que somente em Ti podemos encontrar. Amém 
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4. LEITURA – São João 4, 5-30  

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

a. Onde ocorre a cena do relato? 

b. Quem são as personagens? 

c. Quais são as falas? 

d. O que impede o diálogo? 

e. O que é anunciado? 

f. Como a situação muda completamente? 

g. Reconstruir o texto.  

h. Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens do número 08 a 12, páginas 196 e 197, meditando sobre  o que 

Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

O catequista e ou coordenador motiva o diálogo a partir do número 13 a 16, 

páginas 197 e 198. 

• Quais são os vários ídolos aos quais também nos voltamos para saciar a 

nossa sede de felicidade? 

• Quando confiamos e acabamos desiludidos? 

• De que temos sede realmente? 

(partilhar reflexões) 

O catequista e ou coordenador motiva o diálogo a partir do número 17 a 20, 

páginas 198 e 199. 

• O que ele nos pede? 

• Que mudanças e opções ele propõe? 

• Quais as nossas resistências? 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 21, página 199, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

n. 516.  
 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou o Coordenador: Cada um pode fazer sua prece espontânea 

relacionado sua vida com o diálogo de Jesus com a samaritana. O que essa 

passagem nos faz dizer a Deus? 
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Dar tempo para as preces espontâneas. 

  Em seguida. Todos rezam:   

Senhor Jesus, que fostes ao encontro da samaritana para oferecer-lhe a água que 

sacia a sede, concedei que sejamos capazes de acolher a vossa presença em 

nossas vidas, vencendo os ídolos que nos seduzem e abandonando todos os 

descaminhos que nos desviam de vossa estrada. Que este tempo de purificação 

e iluminação de nosso itinerário nos torne dignos  para sermos reconhecidos 

como cristãos. E assim sejamos anunciadores da vossa alegria a tantas pessoas 

sedentas em nosso tempo. Vos pedimos, Filho amado do Pai que vive e reina na 

unidade do Espírito Santo.  Amém. 
 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Preparando ou renovando o Batismo 

Catequista ou Coordenador:  

Durante a semana, procuremos identificar quais ídolos que procuram nos seduzir 

para um caminho diferente do Evangelho.  

Reflitamos também sobre nossas frustrações e perdas por buscar caminhos que 

nos afastaram de Deus e da verdade. 

Enfim, procuremos meditar o quanto Jesus Cristo já revelou como o nosso modo 

de vida poder ser diferente, especialmente para ser coerente com um estilo de 

vida cristão. O que preciso abandonar e o que preciso optar? 

Para quem já foi batizado, esta reflexão nos ajudará a fazer o exame de 

consciência para a celebração da penitência.  

ESCRUTINIOS  

Nos próximos três encontros, vamos participar de três ritos chamados Escrutínios . 

Desde o início do Cristianismo, aqueles que deveriam ser iniciados na fé cristã 

participavam de celebrações nas quais a comunidade reza e pede a Deus que 

acompanhe aqueles que na Páscoa receberão os sacramentos. São chamados 

escrutínios porque  “escrutinar” é sondar, é verificar as motivações mais profundas para 

seguir Jesus. Junto com os escrutínios é realizada uma oração de proteção contra o 

maligno. Essa oração é chamada de exorcismo menor, pois pede ao Senhor que não 

deixe cair em tentação nem ser seduzido pelo inimigo aquele que está se preparando 

para viver mais intimamente com Cristo. Nesses momentos, os padrinhos serão 

convidados a participar.  

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo: CONHECER A JESUS, páginas 201 e 202.  


