
ENCONTRO 9  

 ENCONTRO COM PADRINHOS E MADRINHAS 

PREPARAR 

Imagem do Círio Pascal, uma vela na casa do catequizando e outra 

na casa do padrinho, papel e caneta colorida; 

O Catequista acompanhe também esse encontro, pela rede social, 

combinar antes com o catequizando e família, qual aplicativo, usar.  

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 – ECLESIÁSTICO 6,5-17 



4. MEDITAÇÃO – Intercalar entre catequista, padrinhos e catequizando a 

leitura das páginas 28 e 29 
 

5. SÍMBOLO – Vela ou um Círio Pascal 

Acompanhe o áudio e reflita sobre o Círio Pascal 

 

6. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e das páginas 28-30  no 

item: A PALAVRA NOS FAZ REFLETIR)  

a. O que aumenta os amigos? 

b. Quantos amigos devemos ter, segundo o texto? 

c. E quantos confidentes? 

d. Que tipos de amigos o texto menciona? Como eles são? 

e. O que é um amigo fiel? 

f. Quem encontrou um amigo, encontrou um... 

g. Como associar o texto bíblico sobre o amigo à missão dos padrinhos e 

das madrinhas? 

 

7.  ORAÇÃO – ver na página 30 
 

8. ATIVIDADE 
 

a) Na folha de papel e com a caneta colorida, em sintonia com seu 

padrinho ou madrinha complete as frases: 

• Ser padrinho/madrinha é ...    

• Sou feliz por ser seu/sua afilhado(a) por que ... 

• Coloque o seu nome e de seu padrinho/madrinha no cartaz; 

• Compartilhe foto do cartaz pelo WhatsApp com o seu 

padrinho/madrinha e o catequista 

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 


