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Objetivos: 

 Descobrir que a vida é um caminho que estamos dispostos a percorrer. 

 Reconhecer que a vida nos chama ao encontro pessoal, com Deus, com os outros, com a 

natureza. 

 Valorizar aquelas coisas (pessoas, acontecimentos, momentos) que nos ajudam a abrir 

caminhos e a encontrar o verdadeiro sentido da vida. 

Duração: 1 a 2 encontros. 

Motivação: Primeira Atividade: distribuir os calendários... 

Com o calendário na mão, se faz uma contemplação grupal do mesmo. Depois fazemos as seguintes 

perguntas: 

 De quem serão as mãos? 

 De onde serão? 

 Por que colocaram assim as mãos? 

 O que significa para você a palavra 

“encontro”? 

 

Desenvolvimento: 

A seguinte atividade é para o grupo completo. Todo o grupo se coloca formando um círculo, em um 

espaço amplo. Cada membro deverá tapar os olhos com um lenço. A dinâmica consiste em que 

todos vão passeando pelo espaço disponível. Quando a catequista disser a palavra “ENCONTRO”! 

Cada membro deverá alcançar um companheiro, apalpá-lo e tentar reconhecê-lo. Uma vez que 

esteja seguro de que é a pessoa que tem em mente, se destapam os olhos para comprovar se 

acertou ou não. Repete-se a dinâmica quantas vezes se achar necessário. 

No final da dinâmica refletimos sobre esta experiência: 

 Como você se sentiu ao estar com os olhos tapados? 

 Você achou difícil reconhecer o teu par? 

Material: Lenços, fundo musical, espaço amplo. 

 

Segunda atividade: 

Presentamos um mural com uma paisagem e um caminho desenhado sem pintura. Este caminho 

representa o caminho de nossa vida. Uma vida que não sabemos o que nos acontecerá, com que 
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pessoas nos encontraremos, que pessoas nos acompanharam ou com que dificuldades nos 

encontraremos. Mas todas estas interrogações não devem nos impedir de sonhar e avançar em 

nosso caminho. 

Perguntas: 

1. O que você quer ser quando crescer? O que você deseja para sua vida? Como te vês quando 

sair da escola?  

2. Que pessoas você gostaria que te acompanhassem? Deus te acompanha?  

Deixamos um tempo para que pensem sobre as perguntas. Convidamos as crianças a fecharem os 

olhos e pedimos que elas imaginem seu caminho de vida e as pessoas que querem que estejam 

presentes. Logo, as respostas se escrevem nos papéis coloridos: 

Azul: a primeira pergunta. 

Amarelo: a segunda pergunta.  

Os papéis azuis se pregam em um lado do caminho e os amarelos no 

outro, depois de partilhar as respostas no grupo grande ou em 

duplas. 

Para concluir, pintamos o desenho entre todos. 

 

Materiais: 

Mural, papéis azuis e amarelos, durex, canetas, lápis de cor, giz de cera, canetinhas hidrocor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


