
Encontro 22 

QUEM VAI ATIRAR A PRIMEIRA PEDRA 

PREPARAR 

Pedra, papel, canetas e fita adesiva 
 

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 8, 3-11 
 

4. RESPONDER  
 

a. Quem levou a mulher pecadora até Jesus? 

b. O que disseram para Jesus? 

c. O que eles queriam de Jesus? 

d. Qual a atitude e a resposta de Jesus? 

e. O que aconteceu com os doutores da lei e os fariseus? 

f. Como foi o diálogo de Jesus com a mulher? 

(enviar  as respostas ao catequista) 



 

5. MEDITAÇÃO – ler as páginas 77-78 
 

 

6. SÍMBOLO  

Observe o símbolo da pedra: Na Bíblia, a pedra é símbolo de construção. 

Ela tanto pode ser um motivo para tropeçar como para construir. Tudo 

depende da intenção que se tem. Pode ser objeto para ferir. Pode ser 

também base para uma casa bem construída. Num gramado, as pedras 

atrapalham até o corte da grama. Mas, num jardim, as pedras colocadas 

no caminho enfeitam. Veja que tudo depende da intenção e da colocação 

das pedras. Tudo indica, portanto, que as pedras podem ter uma lado 

negativo e um lado positivo. Tudo depende de como as utilizamos.   

• Como a pedra está relacionada com o Evangelho do encontro de 

hoje? 

 

7. ORAÇÃO – ver na página 78 

 

8. ATIVIDADE  

Olhando para a pedra mais uma vez, diga para que ela serve, procurar 

entender o que de positivo e negativo  se pode aprender.  

Escreva numa folha de papel atitudes que possam machucar as pessoas, 

fazer bolinhas e atirar no vidro da janela, depois desamassar e colar na 

pedra. E agora? É possível jogar? O que aconteceria?   

 

 

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/cici-eucaristia2-

deezer, encontro 22 
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