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ENCONTRO 10 

MOISÉS: DEUS LIBERTA E SALVA 
 

PREPARAR 

• Imprimir ou escrever os Dez Mandamentos. 

• Livro do Êxodo 3,1-15. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos com alegria mesmo que seja 

em plataforma digital. Partilhar a reflexão sobre a fé proposta como tarefa 

do último encontro. 

Hoje conheceremos como a família de Abraão foi parar no Egito. Lá os 

descendentes de Jacó se tornaram escravos e do meio desse povo Deus 

escolheu alguém para coordenar a libertação. O que você já ouviu falar 

sobre José do Egito, Moisés, Mar Vermelho e os Dez Mandamentos? 

(Dialogar) 

3. ORAÇÃO  
 

Senhor, como Moisés, coloco-me, agora, diante da Sarça Ardente do teu 

Amor. E abro diante de ti o tapete da minha vida! Aqui estou, com minha 

fragilidade, pobreza, minhas sombras e luzes! Mesmo assim, confias em 

mim e me chamas a ouvir tua voz e caminhar contigo. Eu te agradeço por 

tanto amor! Queima em mim tudo que não é bom. Fecunda meu ser com 

teu Santo Espírito, para que minha pessoa e minha vida te sejam agradáveis. 

Assiste-me em minhas tristezas e frustrações, recebe minhas alegrias e 

realizações! Ajuda-me a ser uma bênção para todos. Amém. 
 

 

4. LEITURA – Êxodo 3,1-15. 
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 O QUE A PALAVRA DIZ? 
 

• Onde está Moisés nesse texto e em que trabalha? 

• Como o Senhor aparece? 

• O que disse o Senhor a Moisés? 

• Qual a reação de Moisés? 

• O que disse o Senhor sobre a situação dos israelitas? 

• O que pede a Moisés? Como ele reage? 

• Como Deus responde à pergunta sobre o seu nome? 

• Destacar palavra ou frase. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens dos números 07 a 15, página 85 até 87, meditando sobre o que 

Palavra nos diz.  
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

Vamos recordar os fatos que marcaram a trajetória da família de Jacó (Israel), 

desde sua chegada ao Egito até o tempo do deserto no Sinai.  

• Por quais etapas eles passaram? 
 

7. O QUE A IGREJA NOS ENSINA? 

• Ler o item 17, página 87, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, nn. 

2056 e 2057. 
 

Catequista e ou coordenador: 

Os Dez Mandamentos 

Catequista ou coordenador: Procuremos conhecer e memorizar os dez 

mandamentos. Observemos que os três primeiros se referem ao amor e os 

sete restantes se relacionam ao amor ao próximo. 

1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 

2. Não tomar seu santo nome em vão. 

3. Guardar domingos e festas. 

4. Honrar pai e mãe. 

5. Não matar. 

6. Não pecar contra a castidade. 

7. Não furtar (não roubar). 
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8. Não levantar falso testemunho (não mentir). 

9. Não desejar a mulher/homem do(a) próximo(a). 

10. Não cobiçar as coisas alheias. 

 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Rezemos a partir da oração que Moisés dirige a Deus, suplicando perdão 

ao pedir o favor divino. 

Senhor, como Moisés, teu servo, sentimos que podemos contar com teu 

favor, e por isso, te pedimos, caminha conosco! Como o povo do Antigo 

Israel, muitas vezes também temos cabeça-dura, e por isso perdoa nossas 

culpas e nossos pecados, conduz nossa vida para a felicidade que só se 

completa em ti. Ensina-nos a acolher os teus mandamentos, que são 

verdade e vida. Dá-nos tua paz e a tua bênção. Amém. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Leia Êxodo 20,1-21, procurando meditar sobre os mandamentos 

dados à Moisés. Anote o que lhe chamar a atenção. 

• Memorize os Dez Mandamentos. 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

Leia na página 89, o parágrafo: GUARDAR O DOMINGO. 

 


