
ENCONTRO 1 

VAMOS CAMINHAR JUNTOS  

PREPARAR 

• Cartela com cartões coloridos no formato de coração com o nome de 

cada catequizando 

• Cartaz com a frase: Vamos caminhar juntos 

• Solicitar ao Catequizando para providenciar a lembrança do batismo  
 

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- JOÃO 13, 34-35 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 08 o parágrafo: JESUS NOS AMA    

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e do livro no parágrafo 08) 

a. Qual mandamento novo de Jesus que aparece no texto? 



b. Segundo o texto como devemos amar as pessoas? 

c. O que o texto recomenda para ser um amigo (discípulo) de Jesus?  

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 10 
 

7. ATIVIDADE  

1. Observe os símbolos (se for online aproximar na tela a cartela com os 

nomes e a frase vamos caminhar juntos, procure memorizar os nomes, 

identifique se há alguns que já são amigos da escola, e responder: 

• O que significa dizer: Vamos caminhar juntos 

• O que eu preciso fazer para que esta caminhada seja agradável?  
 

2. Olhando para a lembrança de batismo, recordar o dia de seu batizado, a 

Igreja onde foi batizado o padrinho e a madrinha. Durante a semana 

enviar uma mensagem para eles dizendo que você recordou e rezou por 

eles no encontro de catequese. 
 

8. VIVER O BATISMO- SOU BATIZADO! 

Esta etapa da catequese é feita com quem já foi batizado, mas ainda 

não conhece toda riqueza que recebeu com o sacramento do Batismo. Por 

isso, em cada encontro, vamos conhecer um pouco mais sobre o Batismo. 

Se  alguém do nosso grupo ainda não foi batizado poderá se preparar para 

receber o sacramento ao final desta etapa. 

Vamos completar (Livro do catequizando página 9) 

Dia do batizado _____________________________________________________________ 

Padrinho ____________________________________________________________________ 

Madrinha ____________________________________________________________________ 

Igreja onde foi batizado/a ___________________________________________________ 

Caso alguém não se lembre, pode pedir informações aos pais 
 
 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  
 

10. Para ouvir e cantar a música acesse: http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer, 

encontro 1 

 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

