
 

ENCONTRO 12  

 JESUS ENSINA A AMAR OS INIMIGOS 

PREPARAR 

Recortes de jornal ou notícias da internet sobre guerra, terrorismo, ódio, 
assalto; imagem do crucifixo e imprimir a cartela com o jogo da oração 
pela paz.  

 
 



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, 43-48 

4. RESPONDER  

a. Qual é o mandamento antigo que Jesus cita? 

b. Qual é nova ordem que ele dá? 

c. E que se   tornam aqueles que amam os inimigos? 

d. Como se percebe que Deus ama a todos? 
 

( enviar as respostas para o catequista)  

 
 

5. MEDITAÇÃO – ler as páginas 46-47 

 

Em um contexto social marcado pela 

aumento significativo da agressividade 

nos relacionamentos se percebe o 

afastamento e diminuição de gestos de 

amizade e se criando por outro lado um 

ambiente de inimizade, brigas e xingamentos. 

 Jesus ensinou aos seus seguidores que em situação como estas devemos 

“Amai nossos inimigos e orai por eles...”  

6. SÍMBOLO-  A PAZ VENCE OS CONFLITOS 

Observando as imagens e reportagens sobre o força do mal  que pode 

dominar as pessoas. Junto as imagens temos a imagem de Jesus na cruz. Ele 

viveu o que ensinou sobre o perdão ao rezar pelos seus assassinos: “Pai, 

perdoai-os, eles não sabem o que fazem”.  



• Diante de todo mal que percebemos no mundo, como entendemos 

esse mandamento? Por que é tão difícil perdoar?  

• O que é preciso compreender para ser capaz de perdoar sem limites, 

como Jesus fez? 

 
 

7. ORAÇÃO – ver na página 47 

 

8. ATIVIDADE- JOGO COM A ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 

Recortar de revistas e jornais quatorze imagens ou figuras de conflitos na 

sociedade atual.  

Convide os membros de sua família para jogar com você. Distribuir os cartões 

com a oração de São Francisco. A cada imagem ou figura de conflito se deve 

colocar uma frase da Oração de São Francisco, correspondente à situação,    

demonstrando como um seguidor de Jesus Cristo deve agir diante das 

situações de conflitos. Lembrando sempre o que Jesus ensinou aos discípulos 

“Amem seus inimigos e rezem por eles” (Mt 5, 44).  

 

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.youtube.com/watch?v=wc3eOC7u90M  e localize o encontro 12  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wc3eOC7u90M

