
ENCONTRO 23 

 SERVIR A DEUS OU AO DINHEIRO?  

PREPARAR  

Fotos de crianças com abundância de alimentos  

Fotos de crianças famintas 

Algumas moedas 

Papel e canetas coloridas 

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 - MATEUS 6, 24-33 
 

4. RESPONDER  

a. Por que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro? 

b. Com que não devemos  nos angustiar? 



c. A vida vale mais do que .... 

d. O que é preciso buscar em primeiro lugar? 

 

5. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 67-68) 
 

Sublinhar o que mais lhe chamou atenção 

 

6. SÍMBOLO  

 “Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e 

os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no 

céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e 

roubam”. (Mt 6,19-20) 

Observando os símbolos, percebe-se que são grandes as diferenças na 

sociedade injusta em que vivemos: alguns têm em excesso, outros não tem o 

mínimo. Deus quer que todos tenham vida e vida plena: a graça de Deus nos 

é dada de presente. As coisas de Deus e as pessoas não se compram com 

dinheiro: é dom para todos. Diante de Deus ninguém pode privar o irmão a 

não ter direito à alimentação, saúde, educação e dignidade. Tem gente que 

esquece dos outros e fecha os olhos para o sofrimento alheio. Deus nosso 

Pai não aceita essa atitude de quem esquece dos outros.  

7. ORAÇÃO – ver página 68 

 

8. ATIVIDADE  

Para entrar no céu e ser feliz aqui na terra é preciso ter outro tipo de 

moeda que o dinheiro não consegue comprar. Usando a folha em 

branco, desenhe moedas e escreva nelas um valor que jamais passará. 

Por exemplo: solidariedade. 

(tirar uma foto e enviar ao catequista) 

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  


