
ENCONTRO 25  

POR QUE NÃO JULGAR? 

PREPARAR  

Óculos. 

Imprima a cartela com os cartões com as palavras para o jogo proposto na 

atividade  

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 - MATEUS 7, 1-5 
 

4. RESPONDER  

a. O que Jesus diz? 

b. O que Jesus fala sobre o cisco no olho? 

c. O que Jesus sugere tirar 

 
 



5. MEDITAÇÃO – assistir  o vídeo sobre o tema (cf. Livro as páginas 72-73) 
 

6. SÍMBOLO  

Observando os óculos leia atentamente a história. 

Um homem morreu e, ao chegar ao céu, foi atendido por um anjo, que o orientou a esperar. 

Olhou uma porta na qual estava escrito: “Sala de Deus”. Como a sala estava vazia, ele entrou e 

viu que sobre a mesa  havia um par de óculos. Ficou admirado, pois, se aquela sala era de Deus, 

aqueles óculos era de Deus. Curioso, ficou se perguntando como Deus via através daqueles 

óculos. Percebendo que não havia ninguém por perto, arriscou colocar os óculos por 

curiosidade. Imediatamente viu, na terra, seu ex-sócio fazendo negócios, enganando um cliente. 

Ficou indignado com a atitude, pegou um banquinho de Deus e atingiu seu ex-sócio na cabeça, 

pensando “quem sabe assim ele aprende!” Logo Deus entrou na sala e perguntou ao homem o 

que fazia ali. O homem respondeu que o esperava. Deus disse: “Por acaso você usou os meus 

óculos? O homem respondeu: “Desculpe-me, mais fiquei curioso e usei”. Deus questionou: “E o 

que você enxergou com ele? O homem disse: “ Vi meu ex-sócio enganando um cliente”. Deus 

perguntou: “ E o que você fez?”. O homem respondeu: “Perdão, mas não aguentei e joguei o 

banquinho nele! Não suportei ver com clareza o erro e procurei ser justo”. Deus conclui: “Você 

acha justo bater em alguém? Você usou os meus óculos e viu o mundo como eu vejo, mas não 

agiu conforme a minha justiça. Para usar os óculos de Deus é preciso ter o coração de Deus”.  

 

Observando o símbolo deste encontro, os óculos, e tendo lido essa história, 

o que você aprendeu? 

 

(escrever a resposta e compartilhar com o catequista) 
 

7. ORAÇÃO ver página 73 

 

8. ATIVIDADE  

Convide sua família para participar do jogo proposto. Distribuir para cada um 

deles um ou mais cartões com um personagem bíblico. Em seguida, dispor na 

mesa os cartões com as características dele. Cada participante deve tentar 

relacionar seu personagem com a descrição, que nem sempre apresentará as 

características de heróis, mas de pessoas com aparência frágil, mas de coração 

grande.  

(tirar uma foto e enviar ao catequista) 
 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  


