
ENCONTRO 17  
CRISTO VENCE A MORTE 

PREPARAR 

• Flores e velas 

• Imprimir as tiras de cartazes com as frases 

• TIRAS DE CARTAZES COM AS FRASES 
 

1. Por que levamos flores ao cemitério? 

2. Qual o significado das velas na oração para os mortos? 

3. Por que o católico não pode crer na reencarnação? 

4. Por que não podemos dizer que Deus quer a morte? 

5. Vamos nos reencontrar no céu? Como será? 

6. Existem fantasmas? 

7. A Igreja permite a cremação? 

8. Podemos no comunicar com os mortos? Por quê? 

 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ORAÇÃO INICIAL 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- TESSALONICENSES 4,13-14 
 



4. RESPONDER   

a. No texto bíblico o que São Paulo diz que “não quer”?  

b. Quem acredita na ressurreição de Jesus, crê também que ... 

c. O que a igreja católica rejeita? 

d. Vamos nos encontrar na vida eterna? Como? 

e. Por que levamos flores ao cemitério? 

f. Qual o significado das velas na oração pelos mortos?  

g. Por que o católico não pode ser na reencarnação 
 

 (enviar as respostas para o catequista) 
 

5. MEDITAÇÃO 
 

6. SÍMBOLO - Flores e velas  

Observemos estes símbolos: velas e flores. Como eles podem recordar o 

nosso carinho pelos falecidos? 

Flores: O costume de levar flores recorda que a fé dos cristãos é 

marcada pela esperança da feliz ressurreição. Enfeitar os túmulos 

expressa saudade, gratidão, homenagem, mas, acima de tudo, fé na 

ressurreição. 

Velas: Neste mundo, quem viveu e amou é chama que não se apaga. 

Seu testemunho fica como uma luz acesa no coração de quem continua 

a caminhada. Este é o significado das velas acesas nos túmulos. As velas 

renova nossa fé na luz da ressurreição que esperamos.  
 

7. ORAÇÃO- ver na página 54 
 

8. ATIVIDADE 

• Colocar sobre a mesa os diversos cartões com as perguntas que foram 

preparadas. Convide sua família para jogar com você. Embaralhar os 

cartões.  

• Pedir que cada pegue um cartão sem ver a questão.  

• Responder a pergunta que está no cartão.  

• Se alguém não souber, o catequizando pode ajudar.  

• Reze por alguém da sua família, que já está na Vida Eterna.  
 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 

 


