
ENCONTRO 10 

JESUS CURA OS DOENTES  

PREPARAR  

Caixa de medicamento e gravuras de pessoas doentes 

 

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 – MARCOS 1, 29-34 

4. RESPONDER  

a. Ao sair da sinagoga, para onde Jesus foi e com quem? 

b. Como estava a sogra de  Simão? 

c. O que ele fez  para ela? 

d. O que Jesus fez aos doentes do seu tempo? 

   ( enviar as respostas para o catequista)  



 
 

5. MEDITAÇÃO – Ler as páginas 40-41 
 

Sublinhar o que mais lhe chamou atenção no texto.  
 

6. SÍMBOLO  

Diante de nós temos uma caixa de medicamento e gravuras de pessoas 

doentes. Isso nos recorda o amor de Jesus pelos doentes e o cuidado 

que nós temos que ter com quem está enfermo. 

Você conhecer algum doente? Já rezou por ele? 

 

7.  ORAÇÃO – ver na página 15 
 

8. ATIVIDADE  

A missão de Jesus é anunciar o Reino, curar, salvar  e libertar as pessoas 

de todos males. Muitas gente vinham até Ele e ele curava todos.  Marque em 

sua bíblia os verbos que aparecem no texto que revelam o carinho de Jesus 

por aquela mulher doente. 

• Aproximou: Jesus se torna próximo de quem sofre 

• Tomando-a pela mão: Jesus dá atenção especial àquela doente, 

toca-a com a mão; 

• Levantou-a: Jesus levanta os caídos. 

Os que esses verbos nos ensinam?  

(enviar a resposta ao catequista) 

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 deste encontro acesse: 

https://www.deezer.com/us/album/45921032 e localize o encontro 10  

https://www.deezer.com/us/album/45921032

