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ENCONTRO 8 

UMA JOVEM CHAMADA MARIA 

PREPARAR 

• Imagens ou quadros de Nossa Senhora  

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- LUCAS 1, 26-38 

Maria não compreende como poderia ser mãe sem viver com um homem. O 

anjo respondeu-lhe que seria mãe pela ação do Espírito Santo. Para Deus nada 

é impossível. Isso mostra que Jesus é humano porque o filho de Maria, e é 

também divino porque é Filho de Deus e não de um homem. Ela foi a mãe de 
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Jesus e, como Jesus é Deus que veio a esta terra, Maria é chamada de Mãe de 

Deus.  
 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 31 o parágrafo: A MÃE DE JESUS CRISTO  

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 31) 

a. Quem foi enviado a Nazaré? 

b. Para quem ele foi enviado? 

c. O que o anjo disse a Maria? Como ela reagiu? 

d. Que notícia o anjo deu a Maria? 

e. O que ela perguntou? 

f. Qual foi a resposta do anjo? 

g. No final do diálogo, qual foi a decisão de Maria? 
 

(enviar as repostas para os catequistas) 
 

6. ORAÇÃO – página 32 (o catequista grava um áudio ou vídeo explicando o 

rosário e a oração do terço. 
 

7. ATIVIDADE  

Observar a imagem de Nossa Senhora e conversar com a família sobre os 

títulos diferentes e nomes diversos para mesma pessoa: Maria, a Mãe de 

Jesus. Uma breve parábola para ajudar no entendimento: 

 

Muitos nomes para a única mãe de Jesus e nossa. 

Um dia, uma mulher perguntou para sua vizinha: 

-Não entendo por que há tantas Nossas Senhoras: Fátima, Lourdes, Aparecida ... Umas 

são representantes de um jeito, outras, de outro; uma são brancas, e outras são negras. 

Como entender que é uma só? 

A vizinha respondeu: 

- É simples. Você se chama Júlia, mas seu filho a chama de mamãe, seu esposo a chama 

de querida, sua mãe a chama de filha, no mercado, a chamam de freguesa, eu a chamo 

de vizinha. São muitas formas de se dirigir a você. Cada um tem um olhar sobre a mesma 

pessoa. Assim ocorre com Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Uns a veem com a cor de 

seu povo, outros colocam roupas típicas de sua região, mas todos sabem que ele é 

Maria, a Rainha do céu e da terra.  
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8. VIVER O BATISMO- A AVE-MARIA 

O Batismo é nos aproxima de Cristo, nos faz participar de uma grande 

família, que é a Igreja. Nessa família, há uma mãe querida: a Mãe de Jesus. 

Jesus quis que sua mãe fosse também nossa mãe.  

Vamos aprender a rezar para que ela nos leve para mais peto de 

Jesus. Para a oração da Ave-Maria, vamos usar as primeiras palavras do anjo 

Gabriel: “Ave, Maria, cheia de graça de Deus!” o “ave” é uma saudação para 

Maria: Viva! Salve! 

 

Ave, Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós 

entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa 

Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de 

nossa morte. Amém! 

 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

• Rezar uma dezena do terço com a família.  

 

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

encontro 8. 

 

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

