
ENCONTRO 21 

A ESCRAVIDÃO NO EGITO 

PREPARAR 

• Papelão, papel, tesoura, revistas, cola, materiais diversos para fazer uma 

maquete do Egito, no tempo da escravidão do povo de Deus. 
 

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 - ÊXODO 1,6-14 
 

4. MEDITAÇAO- Ler nas páginas 67 o parágrafo: : MOISÉS SALVO DAS 

ÁGUAS  

5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura na página 70, o 

parágrafo: MOISÉS SALVO DAS ÁGUAS) 

 



a) O que aconteceu com o Egito depois que José morreu? 

b) O que aconteceu com os israelitas? 

c) Qual foi a decisão de rei? 

d) O que aconteceu com o povo de Israel? 

e) O que se decidiu então? 

f) Qual o trabalho dos israelitas? 

g) Onde trabalhavam? 

(enviar as repostas aos catequistas) 

6. ATIVIDADE 

 Com os materiais e a ajuda família, fazer uma maquete do Egito no tempo da 

escravidão, com desenhos, colagens, montagens, ruas, pirâmides, povo 

trabalhando, animais, etc..., filmar ou fotografar e mandar para o catequista. 

Enquanto realizam esta atividade, ouvir a música deste encontro e incluí-la na 

filmagem. 

7. VIVER O BATISMO É VENCER O MAL 

O batizado está livre da escravidão do pecado e do mal. Mas isso não 

impende de sermos atacados pelo mal, pela violência e pela injustiça. Quem é 

batizado deve procurar vencer as escravidões de hoje. Tanta gente fica presa 

só no dinheiro  , ao trabalho, e se esquece da família, dos amigos e de Deus. 

No dia de nosso Batismo, foi feita uma oração para que pudéssemos, desde 

crianças, vencer o mal. Veja como é a oração que se faz com a imposição das 

mãos  

Deus da vida e do amor, vós enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para nos 

libertar do pecado e da morte. Afastai destas crianças todo mal e ajudai-as a 

combater o bom combato. Como templos vivos do Espírito Santo, que 

manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 

 

8. ORAÇÃO FINAL- página 71 
 

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 21 

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

