
ENCONTRO 7 

CRISTO RESSUSCITOU DOS MORTOS? 

 

PREPARAR 

Vela (círio), água e um pano branco 
 

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 - JOÃO 20, 1-10 

3. RESPONDER   

a. O que fez Maria Madalena no primeiro dia da semana? 

b. Como estava a pedra do túmulo? 



c. O que ela disse? 

(enviar as respostas ao catequista) 

 

4. MEDITAÇÃO- assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 22-23) 

Sublinhar o que mais lhe chama atenção.  

 

5. SÍMBOLO - Círio pascal, água benta, vela, toalha branca (Numa folha 

branca confeccione uma cruz) 

Os símbolos representam a Páscoa, a ressurreição. A vela (acesa) representa a 

luz do Cristo Ressuscitado, princípio e fim de tudo; a água representa a vida 

nova, e a toalha branca representa a ressurreição e lembra a cor litúrgica da 

Páscoa.  

A cruz vazia, representa que Cristo venceu TUDO, inclusive a morte, por nós! 

Essa é a verdadeira Páscoa, JESUS CRISTO VIVE!!! 

7 . ORAÇÃO - Página 23 

Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque pela tua cruz, o mundo foi salvo 

da mentira e da morte. Ensina-nos a viver na verdade, na justiça e na 

bondade, mesmo quando somos perseguidos. Que possamos amar como tu 

nos amaste. Amém! 

8. ATIVIDADE 

Procure na Bíblia Mateus 28, 6 e escreva o versículo na cruz que você 

confeccionou em papel.  

Envie a  foto da cruz  para o catequista  

9. CONTEMPLAÇÃO 

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 


