
ENCONTRO 12  

 ENXERGAR O DIREITO DE NASCER 

PREPARAR 

Fotos de recém nascidos, imagem ou quadro de Nossa Senhora e o 

menino Jesus 

Pesquisar na internet história de Santa Gianna Beretta Molla. 

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 – DEUTERONÔMIO 30, 15-20ª 
 

4. RESPONDER   

a) O que Deus coloca diante de nós? 

b) O que é preciso fazer para ter a vida? 



c) O que acontece com quem escolhe se desviar? 

d) O que devemos escolher? 

e) Quem é nossa vida? 

(enviar as respostas para o catequista) 

5. MEDITAÇÃO – ler nas páginas 38 e 39 

 

6. SÍMBOLO – Fotos de recém nascidos 
 

Observe a foto de bebês. A vida é um dom de Deus. Cada criança que 

vem a este mundo é um presente de Deus para a humanidade, pois 

Deus continua a revelar seu amor que não se esgota. Todos tem direito 

de nascer. Um bebê é sempre um sinal de alegria e esperança numa 

casa. Mesmo em condições difíceis, como em caso d enfermidade, um 

bebê sempre é mensagem de vida que tende a vencer a morte. O que 

mais as imagens dos bebês comunicam na luta contra o aborto? 

 

(Escrever ou gravar o áudio da resposta e enviar ao catequistas)  

 

7.  ORAÇÃO – ver na página 39 

 

8. ATIVIDADE 

Escrever um resumo da história de Santa Gianna Beretta Molla e enviar ao 

catequista.  

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

• O que aprendi de novo nesse encontro?  

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 


