
ENCONTRO 6  

 PORQUE JESUS FOI CRUCIFICADO? 

PREPARAR 

Crucifixo, tolha ou um pano roxo 
Imprimir os cartões para o jogo que estão no anexo deste encontro.  
 

1. SINAL DA CRUZ  

 

1.  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. 
 

2. LEITURA - LUCAS 23, 33-47 
 

3. RESPONDER  

a. O que fizeram no Calvário? 

b. Quem estava ao lado de Jesus na cruz? 



c. Como o povo reagiu a crucificação de Jesus? 

d. O que Jesus disse ao outro crucificado? 

e.  O que Jesus disse ao Pai? 

(enviar as respostas para o catequista)  

 

4. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 20-21) 

 

5. SÍMBOLO- Crucifixo, tolha roxa 

Observe o Crucifixo: geralmente vemos que, acima da cabeça de Jesus, 

aparece a inscrição INRI. São em latim, as letras iniciais do motivo da 

condenação de Jesus (no tempo de Jesus falava-se o latim no Império 

Romano). INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum: Jesus Nazareno Rei 

dos Judeus.  

Observe a toalha roxa: esta é a cor da Quaresma e indica penitência. A 

paixão e morte de Jesus Cristo são mais destacadas nas celebrações da 

Quaresma, que é um período de quarenta dias, da Quarta-feira de 

Cinzas até a Quinta-feira Santa.  

 

 O que esses símbolos ensinam para você? 

 
 

6. ORAÇÃO- página 21 

 
 

7. ATIVIDADE 

Convide sua família para fazer jogo proposto. Os cartões com as 

perguntas deverão estar virados com o texto para baixo. Inicia-se o 

jogo retirando os cartões da pilha e escolhendo alguém para responder, 

e assim sucessivamente até completar todos os cartões.  

(tirar uma foto e enviar para o catequista) 

 

8. CONTEMPLAÇÃO 

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 


