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ENCONTRO 27 

VIDA PARA CRER  

PREPARAR 

• Faixas de panos ou ataduras.  

• Pedra. 

• Evangelho segundo João 11, 1-45.  

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

• Partilhar que reflexão foram feitas a partir do Evangelho da cura do cego 

de nascença. Qual a aplicação dessa passagem em nosso cotidiano? 

• Durante a semana sobre o tema do encontro anterior: Jesus e a 

samaritana. Que experiência de oração e vida essa passagem propiciou-

nos? (Dialogar) 

Catequistas ou Coordenador: fazer a leitura dos itens do número 2 e 3, página 

217 e 218. 

• O que nos impede de caminhar nesta vida? Como sentimos a força da 

morte em nossa experiência? (Dialogar) 

3. ORAÇÃO  

Rezemos juntos:  
 

Senhor Jesus, ao devolver a vida ao teu amigo Lázaro, fizeste que Marta, 

sua irmã, compreendesse que tu és a Ressurreição  e a vida. Todo aquele 

que crê em ti, mesmo morto, viverá. Ajuda-nos a desatar tudo o que nos 
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impede de caminhar com fé na ressurreição; assim viveremos 

comprometidos neste mundo com esperança no Reino que virá. Amém. 
 

 

 

 

 

 

4. LEITURA – São João 11, 1-45. 

 O QUE A PALAVRA DIZ? 

• O que aconteceu com Lázaro e como Jesus reagiu? 

• Como ocorre a decisão de Jesus de ir ao encontro de Lázaro e o que 

acontece? 

• Como se realiza o diálogo entre Jesus e a Marta? 

• Como se realiza o diálogo entre Jesus e Maria? 

• Como Jesus devolve a vida a Lázaro e como se conclui o relato? 

• Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens do número 07 a 16, página 219 até 221, meditando sobre  o 

que a Palavra nos diz.  

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• E como essa passagem relaciona-se com o Batismo enquanto dom e 

resposta?  

• Como a cura do cego leva-nos a encontrar Jesus: a luz da vida? 

• Como isso se refere ao caminho que estamos trilhando? 

(Partilhar reflexões) 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 17, página 221, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 

nn. 994-995. 
 

9. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou Coordenador: Cada um pode fazer preces espontâneas a partir 

da necessidade de pedir a Deus que superemos as tumbas e as faixas que nos 

prendem de buscar  o caminho da Verdade e da Vida que encontra somente em 

Jesus.   

(Se encontro for presencial, dividir o grupo em dois lados para a oração de 

Santo Ambrósio conforme o livro, página 222). 

(Se o encontro acontecer na modalidade on-line, interagir com os 

participantes, solicitando rezar de forma espontânea a oração de Santo Ambrósio 

conforme o livro, página 222). 
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10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

Durante a semana: 

• Procuremos identificar de quais túmulos e escuridão o Senhor nos pede 

para “sairmos”. 

• Reflitamos também sobre quais ataduras precisamos nos livrar para 

podermos caminhar como seguidores de Jesus. 

• Enfim, procuremos meditar o significado do gesto de devolver a vida a 

Lázaro. Como isso se  relaciona com nossa vida pessoal e social? 

 

11. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo: O PAPA FRANSCICO REFLETE SOBRE A SAÍDA DE LÁZARO 

DO TÚMULO, páginas 223 e 224.  

Atenção para os próximos compromissos!  

 

 

TERCEIRO ESCRUTÍNIO 

Ocorrerá no dia ____________________________ às ______________________________ horas 

na comunidade __________________________________________________________________ .  

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL  

Ocorrerá no dia ____________________________ às ______________________________ horas 

na comunidade _________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO DO BATISMO, DA CRISMA E DA EUCARISTIA 

Ocorrerá no dia ____________________________ às ______________________________ horas. 

na comunidade ___________________________________________________________________ . 

 


