
ENCONTRO 17 

JESUS RESSUSCITOU 

PREPARAR 

• Bíblia e canetas coloridas. 
 

 

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 24,13-33 
 

4. MEDITAÇÃO- Ler nas páginas 57- e 58  o parágrafo: JESUS RESSUSCITOU 
 

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura das páginas 

57-58) 
 

a. Para onde caminhavam os dois discípulos? 

b. Sobre o que conversaram? 

c. Quem se aproximou deles e o que perguntou? 

d. O que Jesus foi explicando para eles ao longo do caminho? 



e. Quando chegaram ao povoado, o que fez Jesus? 

f. O que eles pediram? 

g. O que fez Jesus na mesa? 

h. O que aconteceu com Jesus depois? 

i. O que Jesus disse a um discípulo ao outro? 

j. O que fizeram depois? 
 

(enviar as repostas aos catequistas) 
 

6. ORAÇÃO – página 59 
 

7. ATIVIDADE  

Com a bíblia aberta do texto de Lucas 24, 13-33 procure no caça palavras 

as palavras que aparecem no texto bíblico e pinte com as canetas coloridas 

 
 

8. VIVER O BATISMO É PARTICIPAR DA MISSA 

Os viajantes de Emaús mudaram de vida depois que encontraram com 

Jesus vivo.  Deixaram a tristeza, voltaram para Jerusalém, animaram-se e ficaram 

com o coração cheio de alegria. Eles correram para avisar os outros sobre o que 

tinha acontecido.  

O caminho de Emaús ocorre especialmente quando celebramos a 

Eucaristia, quando vamos à missa. Em cada domingo, participamos desse 

encontro.  

E você, tem participado todos os domingos na missa ou acompanhado 

pelas redes sociais? Ajude sua família a participar e ou acompanhar pelas redes 

sociais, todos os domingos desse encontro com Jesus que nos fala e nos 

alimenta. 

 

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 17. 

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

