
ENCONTRO 11 

 O QUE É A IGREJA CATÓLICA? 

PREPARAR 

Gravura do rosto de Jesus e uma foto da Igreja paroquial ou da comunidade 
 

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- ATOS DOS APÓSTOLOS 2, 42-47 
 

4. RESPONDER  

a. Como eram os primeiros cristãos? 

b. Em que perseveravam? 

c. O que faziam diariamente? 

d. Como eram todos os que abraçavam a fé? 



 

 

5. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 32-33) 

Sublinhar o que achar mais importante. 

 

6. SÍMBOLO 

Observe a gravura do rosto de Jesus e a foto de sua Igreja.  

A Igreja é o povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, a caminho do Reino 

que Jesus anunciou e o Pai preparou. A Igreja foi fundada por Jesus Cristo, 

que durante sua vida chamou os doze apóstolos, fazendo de Pedro o 

primeiro papa, e lhes ordenou que anunciassem o Evangelho a toda criatura. 

 O que a gravura de Jesus e a imagem de sua Paróquia lhe diz sobre o 

encontro de hoje? 
 

 

7. ORAÇÃO - página 33 

Faze, ó Pai, que nos sintamos membros da igreja cuja a cabeça é teu Filho 

Jesus e que saibamos viver em comunidade como irmãos e irmãs, reunidos 

na força do Espírito Santo. Amém.  

8. ATIVIDADE 

A Igreja, enquanto família de Deus se reuni em templos ou casas; portanto o 

templo material poderia ser chamado “a casa da igreja”, porque é onde se 

reúnem os batizados para louvar o Senhor. 

Olhando para a imagem da sua igreja, procure responder: 

1. O que é ser Igreja? 

2. Quem é a Igreja? 

3. Por que a Igreja é mais do que o lugar onde os cristãos se encontram 

para rezar? 

 

(enviar as respostas ao seu catequista) 

 

9. CONTEMPLAÇÃO 

 

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  


