
 

ENCONTRO 14 

JESUS ENTRA EM JERUSALÉM 

PREPARAR 

• Papel e canetas ou lápis coloridos para fazer um desenho. 
 

 

1. SINAL DA CRUZ  

 

2. 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. 
 

3. LEITURA- LUCAS 19,28-38 
 

4. MEDITAÇÃO- Ler na página 49 o parágrafo: JESUS É UM REI DIFERENTE 
 

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura da página 49 

 

a. Para onde Jesus foi com os discípulos e o que pediu a eles? 



b. O que fizeram os discípulos? 

c. Como Jesus entrou na cidade de Jerusalém? 

d. O que a multidão fez? 

e. Por que todos aclamavam Jesus? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 50 
 

7. ATIVIDADE  

• Recordar que no tempo de Jesus as pessoas estenderam seus mantos 

no chão para formar um tapete onde Jesus passou. Da mesma forma 

vamos criar no nosso papel o desenho de um tapete para homenagear 

Jesus. 

• Escreva na folha palavras ou frase que expressem que tipo de rei é Jesus. 

 
 

8. VIVER O BATISMO É FAZER PARTE DO POVO DE REIS 
 

Muitos anos antes de Cristo, o povo de Israel, ao dar posse ao novo 

rei, não colocava uma coroa na cabeça dele, mas derramava óleo, sinal que 

estava preparando para a missão de governar o povo com justiça. Todos 

tivemos a cabeça ungida com óleo no dia de nosso Batismo. A Igreja 

recorda, com esse gesto, que somos um povo de reis, reinamos com Cristo 

para tornar este mundo mais justo, fraterno e pacífico. Somos o povo do 

rei Jesus que nos faz reis do amor, para viver como ele viveu. 

 

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/cic-eucaristia1-deezer 

encontro 14. 

 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

