
ENCONTRO 8  

SEDE DE AMIZADE 

PREPARAR 

Cartaz com um coração e a frase: Não há maior amor do que dar 

a vida pelos amigos.  

Crucifixo, folha de papel e caneta colorida; 

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 – JOÃO 15,12-15 

4. RESPONDER  

a) Qual é o mandamento de Jesus? 

b) Qual é o amor maior? 

c) Quando somos amigos de Jesus? 



d) Por que Jesus não nos chama de empregados? 

e) Como Jesus nos chama? Por quê? 

Enviar respostas ao catequista 
 

5. MEDITAÇÃO – ler na página 26 
 

6. SÍMBOLO – Crucifixo 

 

Observando o crucifixo e a frase: Ninguém tem maior amor do que 

aquele que dá a vida por seus amigos, responda: 

 O que Cristo na cruz nos ensina sobre a amizade? 

 Como ele nos amou concretamente? 

 Enviar respostas ao catequista 

 

7.  ORAÇÃO – ver na página 27 

 

8. ATIVIDADE 

Observar o coração com a frase de Jesus: Não há maior amor do que 

dar a vida pelos amigos. Refletir e completar a frase: 

 Ser amigo é .... 

 Coloque o nome de seus amigos no cartaz; 

 Envie foto do cartaz pelo WhatsApp aos seus amigos e ao 

catequista, como agradecimento pela amizade. 

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro?  

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 

10.  ATÉ O PRÓXIMO ENCONTRO 

Convide seu padrinho ou madrinha para lhe acompanhar no próximo 

encontro via internet, cada um na sua casa. 


