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ENCONTRO 18 

A RESSURREIÇÃO DE JESUS 

PREPARAR 

• Sandálias. 

• Pão para ser partilhado. 

• Evangelho segundo São Lucas 24, 13-35. 

1. SINAL DA CRUZ 

2. ACOLHIDA 

O catequista ou o coordenador acolhe cada um e motiva para a partilha.  

• Como foi a experiência de tentar viver melhor a esmola, o jejum e a 

oração, proposta no último encontro? 

• O que foi possível realizar? (Dialogar) 

Hoje vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo.  

• O que as pessoas   dizem que existe depois da morte?  

• Vida, ou nada? O que é ressurreição? (Partilhar sobre a proposta do 

último encontro) 

• O que mais se repete nas respostas? (Dialogar) 
 

Catequista ou o coordenador: Vamos conversar sobre os símbolos deste 

encontro: sandália e pão. A sandália recorda o calçado usado pelos viajantes da 

antiguidade. A sandália lembra o caminhar, representa a grande caminhada dos 

discípulos para ir ao encontro de Cristo, reconhecido ao partir o pão, e o retorno 

para anunciar o Cristo ressuscitado. O pão recorda a presença de Jesus na 
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Palavra e na Eucaristia. Ele é o alimento de quem viaja neste mundo rumo à casa 

do Pai. 

3. ORAÇÃO 

Senhor Jesus, tu recebeste do Pai o espírito da vida nova, para que de ti, 

entregue à morte por nosso amor, recebêssemos também nós a força do 

consolador. O encontro contigo, ressuscitado dos mortos, mudou o coração 

e a vida das primeiras testemunhas da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a 

encontrar-te, para que, assim, nos deixemos transformar pelo anúncio da tua 

ressurreição e possamos participar da tua alegria na vida eterna. Vem, Senhor 

Jesus. 

4.  

5.  

 

4. LEITURA - São Lucas 24, 13-35. 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Em que dia os discípulos caminham? 

• O que eles conversam? 

• Como estão seus olhos? 

• O que Jesus pergunta? 

• O que eles respondem? 

• O que eles falam sobre Jesus? 

• O que eles esperavam de Jesus? 

• O que Jesus disse a eles? 

• O que disseram a Jesus quando chegaram perto do povoado? 

• O que fez Jesus quando se sentou à mesa com eles? 

• O que eles disseram uns dos outros? 

• Para onde foram depois? 

• O que os apóstolos confirmaram? 

• Destacar palavras ou frases importantes. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

Catequista ou coordenador: Ler itens do número 08 a 10, na página 140, 

meditando sobre o que a Palavra nos diz? 
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6. DIALOGAR 

Ler pausadamente os itens dos números 11 e 12, na página 141, e 

conversar: 

• E você, tem participado todas as semanas da missa ou da celebração 

em sua comunidade? Por quê? 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

Ler o item de número 12, página 143 - Catecismo da Igreja Católica, n. 

643. 

 A Semana Santa 

• Ler de forma partilhada, do número 14 a 19, páginas 142 e 143.  

 

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Rezemos juntos, suplicando que o Senhor permaneça conosco. 
 

Ficai conosco, Senhor Jesus, porque vem caindo a noite: sede nosso 

companheiro de viagem, confortai os nossos corações e fortalecei nossa 

esperança, para que, juntamente com nossos irmãos e irmãs, vos 

reconheçamos na palavra, na Eucaristia e na fração do pão. Vós que sois 

Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém! 

 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista ou coordenador: Durante a semana, reflita sobre o 

significado de crer na ressurreição de Jesus que vence a morte. Trata-se 

de uma reflexão existencial, pois todos somos mortais e nem sempre 

compreendemos bem o sentido da vida que inclui a morte. Pode ajudar a 

sua reflexão a seguinte frase de uma oração da Igreja:  

Aos que a certeza da morte entristece, a promessa da 

ressurreição consola. 

10. PARA APROFUNDAR 
 

• Fazer a leitura do parágrafo, página 144 - POR QUE A DATA DA 

PÁSCOA MUDA?  

 


