
ENCONTRO 11  

A FELICIDADE QUE JESUS PROPÕE 

PREPARAR 

Imprimir ou confeccionar cartões para o JOGO DAS BEM-AVENTURANÇAS 

“Felizes os pobres 
 
 

“... Porque deles é o Reino dos céus.” 

“Felizes os que choram” 

 
 

“... Porque serão consolados.” 

“ Felizes os mansos” 

 

 

“... Porque receberão a terra em 
herança.” 

“Felizes os que tem fome e 
sede de justiça 

“... Porque serão saciados.” 

“Felizes os misericordiosos” 

 
“... Porque alcançarão misericórdia.” 

“Felizes os puros de coração” “... Porque verão a Deus.” 
“ Felizes os que promovem a 

paz” 

 

“... Porque serão chamados filhos de 
Deus.” 

“ Felizes os que são 
perseguidos por causa da 

justiça” 

“... Porque deles é o Reino dos céus.” 



1. SINAL DA CRUZ 

2. ORAÇÃO INICIAL 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 5, 1-12 

 

4. RESPONDER  

 

a. Onde Jesus está e o que ele vê? 

b. Quem se aproxima de Jesus? 

c. Quem é feliz para Jesus?  

   ( enviar as respostas para o catequista)  

 

5. MEDITAÇÃO – Ler as páginas 43-44 

 

6. SÍMBOLO  

O que este encontro faz pensar sobre novo jeito de perceber a felicidade?   

   ( enviar a resposta para o catequista) 

7. ORAÇÃO – ver na página 15 

 

8. ATIVIDADE - JOGO DAS BEM-AVENTURANÇAS  

Convide sua família para fazer o jogo dos cartões. Misturar todos os cartões e distribuir 

entre os membros de sua família. Cada um deverá procurar o cartão que corresponde à 

sua bem-aventurança. O objetivo é memorizar as bem-aventuranças. Os cartões podem 

ser trocados, criando-se outra forma de interação. 

(tirar uma foto e envie a sua catequista) 

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 deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 11  

https://www.deezer.com/us/album/45921032

