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01. PARA REZAR
Ambientação

Colocar no centro da sala uma pequena
árvore (planta) e ao lado se coloca a Bíblia.
Colocar uma imagem de Jesus, Maria e
José.
Na reunião anterior a essa, pedir para os
membros dos grupos trazerem num papel
os nomes de sua descendência. Na chegada, cada um coloca os nomes de sua
descendência junto a imagem de Jesus.

Lorem ipsum

04. PARA APROFUNDAR
Perguntas

a) Você se lembra qual é a sua origem?

Lorem ipsum

Oração:
Deus Pai misericordioso! Obrigado por nos
deixar fazer parte da sua família.
Obrigado por nos ter permitido amar e
seguir os passos do seu Filho Jesus.
Obrigado por tudo que criastes. Obrigado
por tudo que está na terra e no céu.
Obrigado por me fazer a sua imagem e
semelhança.
Quero rezar essa oração do Pai Nosso
porque te amo.
Pai Nosso....

02. PARA REFLETIR

Sentido da Vida

Todos os seres humanos têm sua linhagem histórica. Sem a linhagem histórica a
pessoa humana se sente desorientada e
muitas vezes acaba perdendo o sentido da
vida. Deus, desde o início da criação, quis
formar uma descendência. Jesus veio da
linhagem de Abraão e Davi. De Abraão até
Davi são 14 gerações; de Davi até o Exílio
da Babilônia são mais 14 gerações e do
exílio da Babilônia até Jesus são mais 14
gerações. Jacó era a última geração e foi o
pai de José, esposo de Maria mãe de
Jesus (Mt 1,1-17).

03. PARA MEDITAR
Iluminação biblica
Mateus 1, 1-17

Nesse mês da Bíblia, em especial, indicamos a leitura da iluminacação na própria
Bíblia da ambientação, bem como o acompanhamento desta pelos jovens com suas
Bíblias pessoais.

b) Quantas gerações você se lembra?
Partilhar no grupo.

05. PARA FAZER
Ação

Até a próxima reunião, cada membro do
grupo deve sentar com a família e falar da
descendência de Jesus e ao mesmo
tempo fazer memória histórica da descendência da sua família.
Lorem ipsum

06. PARA AGRADECER

Oração

SALMO 100 (oração de Davi).
“Gritai de alegria ao Senhor, toda a terra.
Adorai ao Senhor com alegria; apresentai-vos perante Ele com cânticos alegres.
Saiba que o Senhor é Deus. Foi ele que nos
fez, e nós somos Seus; somos o Seu povo,
as ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas
portas com ação de graças e pelos Seus
átrios com louvor; dai graças a Ele e louvai
o Seu nome”.
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