
ENCONTRO 11 

 ENXERGAR O SOFRIMENTO DOS OUTROS 

PREPARAR 

Crucifixo,  

Uma folha em branco  

Canetas coloridas  
 

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 – MARCOS 5,25-34 
 

4. RESPONDER  

a) De que sofria a mulher? 

b) O que ela queria e dizia? 

c) O que ela fez? 



d) Como Jesus reagiu? 

e) O que disseram os discípulos? 

f) Como a mulher se apresentou a Jesus? 

g) O que então Jesus lhe disse? 

 

5. MEDITAÇÃO – ler nas páginas 35 e 36 
 

6. SÍMBOLO – Crucifixo 
 

 

Observe o Cristo Crucificado.   

• Como podemos entender que Jesus tenha curado tanta gente e 

acaba aceitando o sofrimento mais cruel da crucifixão? 

• Para refletir e guardar e no coração: Somente o amor faz entender 

a dor da cruz e da morte. Em Cristo, tudo é curado, liberto e salvo. 

Sem Cristo, tudo fica reduzido ao sofrer sem razão. A cruz sem 

Cristo é vazia. A dor sem Cristo é uma tortura. A morte sem Cristo é 

um absurdo.  
 

 

7.  ORAÇÃO – ver na página 36 
 

8. ATIVIDADE 
 

Escrever de um lado da folha a palavra Dor e no outro lado a palavra 

Amor.  

Depois relacionar a palavra DOR com um sofrimento e a Palavra AMOR 

com o sentido amoroso deste sofrer. 

(Tirar uma foto e enviar ao catequista) 
 

 

9. CONTEMPLAÇÃO 
 

Telefonar ou enviar  uma mensagem para alguém da sua família ou 

amigos que esteja doente neste momento, ou tenha passado por algum 

sofrimento nos últimos dias, para que, acreditando no amor de Deus, com 

paciência fortalecida e esperança renovada superem a doença e/ou 

sofrimento, contando como foi a tua experiência ao teu catequista pelas 

redes sociais. Basta dizer: Desejo saúde e paz para você. Que Deus 

abençoe sua vida! 

 


