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ENCONTRO 14 

A ALEGRIA DO REINO DE DEUS 

PREPARAR 

• Recortes de jornais, revistas, ou imagem da internet com pessoas 

sorrindo. 

• Cartaz com a palavra FELICIDADE, a ser colocado no centro do 

grupo desde o início do encontro. 

• Evangelho segundo São Mateus 5,1-12. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos, verificando: Como 

refletimos sobre a importância do amor de Deus que ama todas as pessoas 

a ponto de se tornar humano para nos aproximar ainda mais dele, e como 

isso implica nosso ser e agir neste mundo, enquanto seguidores de Jesus? 

(Dialogar) 
 

 Observando as imagens e a palavra FELICIDADE que está no centro do 

encontro de hoje, vamos refletir, com o olhar sobre o mundo hoje: 

• O que as pessoas entendem ser a felicidade?  

• Como se demonstra felicidade na sociedade? 

• A felicidade pode ser comprada? 

• Um pobre, um doente, alguém que sofre, pode ser feliz? 

Rezemos, para viver a plena felicidade. 
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3. ORAÇÃO  
 

Senhor, queremos acolher a proposta de vida que tu nos apresentas. Faz 

que entendamos que tuas palavras pedem para praticarmos o bem e 

cuidarmos das pessoas. Senhor, inspira-nos a atacar a causa do mal, a 

fazer uma mudança em nosso modo de querer, de pensar e de agir, para 

fazermos parte dos bem-aventurados. Amém. 
 

 
 

4. LEITURA – Mateus 5, 1-12 

O QUE A PALAVRA DIZ? 
 

• Onde Jesus está e o que ele vê? 

• Quem se aproxima de Jesus? 

• Quem é feliz para Jesus?  Quais as promessas para os felizes? 

• Reconstruir o texto. 

• Destacar palavra ou frase. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

 

• Leia os itens de número 07 a 11, da página 113 até 115, meditando sobre o 

que Palavra nos diz.  
 

6. DIALOGAR - Partindo do texto meditado 

Diante do que as pessoas e diante do que Jesus propõe como felicidade: 

• Há diferenças? Há semelhanças?  

• O que Jesus nos faz entender? 

• O que as pessoas precisam aprender sobre a felicidade em Jesus? 

• Como em sua vida essa felicidade que Jesus propõe pode ser 

acolhida? 
 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

Leia na página 115, o item de número 13. Catecismo da Igreja Católica, n. 

1723.  
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9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Rezemos a oração da Paz. Muitas vezes atribuída a São Francisco, na 

verdade é provavelmente do ano de 1912 e foi publicada pela primeira vez 

na França. Embora não seja da autoria do Santo de Assis, tem expressões 

que recordam a vida e o jeito de ser de Francisco. 

 

Senhor! Fazei de mim um instrumento da vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o amor. 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 

Onde houver discórdia, que eu leve a união. 

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. 

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.  

Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Onde houver erro, que eu leve a verdade. 

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 

O Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado; 

compreender, que ser compreendido; 

amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe. E perdoando que se é perdoado. 

E é morrendo que se vive para a vida eterna. 

 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Nos próximos dias, observe que a alegria do Reino acontece onde as 

pessoas vivem o que Jesus ensinou. Se for possível, visite uma obra de 

caridade em sua comunidade paroquial ou bairro. Acompanhe o trabalho 

que é realizado e colabore para sentir a alegria de servir. Anote suas 

impressões. 

 

11. PARA APROFUNDAR 
 

Faça a leitura do texto da página 117 – CUIDADO COM A TRISTEZA 

INDIVIDUALISTA. 

 

 


