
 

ENCONTRO 15 

A ÚLTIMA CEIA 

PREPARAR 

• Um  pão para ser partilhado 

• Suco de uva 
 

 

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- LUCAS 22,14-20 
 

4. MEDITAÇÃO - Ler na página 52 o parágrafo: NA MISSA JESUS NOS 

ALIMENTA COM SEU CORPO E SANGUE 

 
 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 52) 



a. No texto, onde estão Jesus e os apóstolos? 

b. O que estão fazendo? 

c. O que Jesus disse sobre a ceia? 

d. O que é o pão que Jesus distribui? 

e. Por que é preciso fazer isso? 

f. O que lembra a ceia? 

g. O que dizia a multidão? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 53 
 

7. ATIVIDADE  
 

 

• Convide sua família, coloque no centro na mesa o pão uma jarra de 

suco preferencialmente de uva. Faça a encenação da passagem do 

texto bíblico para sua família, tire uma foto e envie para seu 

catequista. 

 
 

8. VIVER O BATISMO  - O PRIMEIRO SACRAMENTO DO CRISTÃO 
 

O Batismo é o primeiro sacramento da vida Cristã.   Os outros dois 

são Crisma e Eucaristia. Na catequese, estamos fazendo um caminho: 

primeiro aprofundamos o sacramento que já recebemos: O Batismo. No 

próximo ano, nos prepararemos para participar da Comunhão Eucarística e 

depois seguiremos no caminho para a Crisma. Uma pessoa completa a sua 

iniciação cristã quando percorre esse caminho no qual recebe os três 

sacramentos: no Batismo somos lavados, na Crisma somos fortalecidos e 

na Eucaristia somos alimentados. Sempre é obra de  Cristo por meio de sua 

Igreja. 

 

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 acesse: http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer, 

encontro 15. 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

