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 São Paulo, na carta aos Colossenses (1 , 15-20), diz que tudo o que existe 

foi criado em Jesus e nele todas as coisas tomam sentido. 

A pessoa humana, a natureza, os 

acontecimentos e o universo fazem parte 

de Cristo.  

Há, pois, uma unidade de amor, que 

inicia em Jesus, se liga com todo o 

universo e se realiza plenamente em 

Jesus Cristo.  

Tudo o que Deus fez, Ele realizou por 

amor.   

 

 

 

  
 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em 
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai 
é Pai, Filho e Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 

O Deus, tu amas cada um de nós com carinho. Nos criastes para sermos 
amigos. Criastes para nós um mundo bonito. Ajuda-nos para que nós 
nos amemos e cuidemos do mundo bonito que nos destes. As águas 
puras dos rios, as árvores, os campos verdes, os animais, as aves, a mãe-
Terra. Ajuda-nos a preservar e proteger tudo o que fizestes e impedir 
que seja destruído, Amém. 

 

 
 

 Leitura do texto bíblico: Gênesis 1 − 2,4a. 
 
 

9° encontro – Jesus e a criação do Pai 
Marlos Matos 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Oração 
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Por que Deus criou as coisas bonitas que temos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Música: Todos escutar e se der cantar a música Herdeiros do futuro - 
Toquinho no Youtube.  https://youtu.be/YGvTMvP-0Cs  
 
 
 
 
 

• Cada um faz uma oração de agradecimento, de compromisso e de 
pedido. 

• Repetir juntos estas frases: 
o Deus nos ama tanto que nos deu um mundo bonito. 
o Deus ama cada um de nós como filhos. 
o O mundo criado por Deus é bom. 
o Homem e mulher são imagem de Deus. 
o Devemos amar a Deus como ele nos ama. 
o A humanidade deve cultivar e preservar a vida e o planeta. 
o Não podemos estragar o que Deus criou com tanto amor. 
o E Deus viu que tudo era bom. 

 
 

 

 Assumir uma tarefa ou atitude de respeito e de cuidado com o 
meio ambiente, que os ajude a amar o que Deus criou para nós. 
 Fazer alguma coisa para melhorar na própria casa. O que? 

 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai...  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

3 – Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

https://youtu.be/YGvTMvP-0Cs

