
ENCONTRO 8 

 O QUE SIGNIFICA DIZER QUE JESUS ESTÁ Á DIREITA DO PAI? 

PREPARAR  
 

Uma bacia com água 
Pedaço de pão e um copo com vinho 
Imprimir os cartazes com as palavras: subir, céu, sentar à direita, ascensão, 
Jesus, Deus. ( Ver anexo do encontro 8)  
 

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 - ATOS DOS APÓSTOLOS 1, 8-11 

 



3. RESPONDER   

a. O que diz Jesus aos apóstolos? 

b. Onde os apóstolos serão testemunhas de Jesus? 

c. Após sua fala, o que acontece com Jesus? 

d. Para onde se dirigiu o olhar dos apóstolos? 

e. O que os dois homens vestidos de branco disseram aos 

apóstolos? 

(enviar as respostas para o catequista)  

 

4. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 25-26) 

Sublinhar as palavras que mais lhe chamaram atenção 
 

5. SÍMBOLO – Bacia com água, pão e vinho 

 

Após a Páscoa, Jesus apareceu aos discípulos por quarenta dias. Após 

esse período, Jesus desaparece dos olhos dos discípulos e volta para o 

Pai. Onde ele passa a ser encontrado agora? Nos Sacramentos da 

Igreja.  

Observe os símbolos: 

 O que eles lembram?  

 Quais sacramentos estão ligados? 

 

6. ORAÇÃO- página 26 
 

7. ATIVIDADE 

 

Observar os cartazes com as respectivas palavras e sobre cada palavra escrever 

uma frase relacionada com o encontro sobre a ascensão de Jesus. 
 

(tirar foto e enviar para o catequista) 

8. CONTEMPLAÇÃO 

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 
 

 


