
Encontro 26  

 JESUS RESSUSCITOU 

PREPARAR 

Materiais para confeccionar um círio pascal: Uma vela grossa, alfinetes, desenho 

de uma cruz e as letras A e Z e os números do ano em curso. 

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- LUCAS 24, 1-6 
 

4. RESPONDER  
 

a. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus? 

b. Como estava a pedra? 

c. Como reagiram ao perceber a falta do corpo de Jesus? 



d. Quem lhes apareceu? O que disse? 

e. O que elas fizeram? 

(enviar  as respostas ao catequista) 

5. MEDITAÇÃO - ler as páginas 89-90 
 

 

6. SÍMBOLO – Círio Pascal  

 

A palavra “círio” vem do latim “cereus”, de cera, o produto das abelhas. O 

Círio mais importante é o que é aceso na Vigília Pascal como símbolo de 

Cristo – Luz, e que fica sobre uma elegante coluna ou candelabro enfeitado. 

Jesus é a luz do mundo. 

 

7. ORAÇÃO – ver na página 90 
 

8. ATIVIDADE  

Confeccionar um Círio Pascal com a ajuda da família, procurando saber o seu 

significado. Usando a vela e colocando uma cruz no centro da vela que lembra a 

cruz de Jesus Cristo, ontem e hoje princípio e fim. Os números do ano ao redor 

da cruz: número 2, ‘’A Ele o tempo’’, 0, ‘’a eternidade’’, 2, ‘’a glória e o poder’’ e 

1, ‘’pelos séculos. Amém’’. Os alfinetes como grãos de incenso. Acima da cruz, 

‘’Por suas santas chagas’’, no meio da cruz, ‘’suas gloriosas chagas’’ abaixo, ‘’o 

Cristo Senhor, à esquerda, ‘’nos proteja’’, à direita, ‘’e nos guarde. Amém!’ 

 

(tire uma foto e envie ao catequista) 

 

9. CONTEMPLAÇÃO  

 

• O que aprendi de novo nesse 

encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro 

nos propõe? 

 

10. Para ouvir e cantar a música acesse: 

http://bit.ly/cici-eucaristia2-deezer, encontro 26 

 

 

 

http://bit.ly/cici-eucaristia2-deezer

