
ENCONTRO 14 

 A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS 

PREPARAR  

Imagem do Crucificado 

Vela  

Imprima o cartaz com a palavra: Ressurreição 

 

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 – 1º  CORÍNTIOS 15, 35-40 

 

4. RESPONDER  

 

a. Quais as duas perguntas que São Paulo faz no início deste texto? 

b. Qual a resposta que ele dá? 



c. Como ele relaciona a morte e a semente? 

d. O que ele fala sobre a carne? 

e. O que ele afirma sobre corpos terrestres e corpos celestiais? 

(enviar as respostas para o catequista) 

 

5. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 39-40) 

 

6. SÍMBOLO  

Diante da imagem do Crucificado e da vela, verificar o significado da morte e 

da vida. A luz da vela aquece e ilumina. A vida nova em Cristo destrói as 

trevas da morte.  

Na ressurreição:  

 Jesus entra na sala onde estão todos os apóstolos, mesmo com as 

portas fechadas. 

 Jesus pede pão e peixe para comer, para não pensarem que ele é um 

fantasma. 

 Jesus aparece e deixa Tomé tocar suas chagas da cruz. 

 Jesus caminha com os discípulos de Emáus e ceia com eles, etc  
 

7.  ORAÇÃO – ver página 40 
 

8. ATIVIDADE  

Com base na palavra Ressurreição, e em tudo o que foi visto nesse encontro, 

responder:  

a) O que não é ressurreição? 

b) O que é ressurreição? 

c) Perguntar aos familiares o que significa a ressurreição?  
 

(enviar as respostas ao catequista) 

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 


