
ENCONTRO 5 

SOMOS IMAGEM DE DEUS  

PREPARAR 

• espelho 

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- GÊNESIS 1, 26-28 

O texto que ouvimos nos conta sobre a criação dos seres humanos. 

Segundo esse relato da criação, nós fomos criados por último, depois das 

plantas e dos animais. Para essa última obra, Deus quis dar um sentido 

especial: quis que fôssemos filhas e filhos dele, parceiros com ele. A Bíblia 

fala de Adão, o primeiro homem, e de Eva, a primeira mulher. Esta é uma 

forma de contar que todo ser humano veio das mãos de Deus. A Bíblia não 

quer dizer que somente esses dois existiram no início. Ela apenas informa 

que eles foram criados com muito amor, e que os dois deveriam viver nesse 

jardim maravilhoso: o paraíso.   



4. MEDITAÇÃO- Ler na página 12 o parágrafo: DEUS CRIOU O SER 

HUMANO  

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e a leitura da página 22) 

a. O que Deus disse quando criou o ser humano? 

b. Com que palavras Deus abençoou o homem e a mulher? 

c. O que significa dominar os peixes, as aves e os demais animais? 

(Significa zelar e cuidar da natureza como um jardineiro e não explorar e 

destruir a vida do planeta) 

(enviar as repostas para os catequistas) 

 

6. ORAÇÃO – página 23 
 

7. ATIVIDADE  

O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Olhe no espelho, 

observe a beleza que Deus criou: você. Você é obra criada por Deus. Agora, 

escreva no seu livro:  

• “Como eu Sou?  

• O que é possível saber de mim olhando para minha imagem?  

• O que não está na imagem, mas faz parte de meu jeito de ser? 
 

8. VIVER O BATISMO- MERGLHO NA GRAÇA DE DEUS  

Deus nos ama tanto que nos fez parecidos com ele. Pelo Batismo, 

somos marcados para estar mais unidos a Jesus Cristo. Toda pessoa é 

amada por Deus. O maior presente que recebemos de Deus foi a vida. 

Outro grande presente é a vida em Cristo que nos é dada quando somos 

batizados. Batismo significa mergulho. No Batismo, mergulhamos na vida 

de Cristo. Quem é batizado pode perceber o amor de Deus em sua vida.  
 
 

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 5. 

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

