
ENCONTRO 16 

JESUS FOI CRUCIFICADO 

PREPARAR 

• Um crucifixo  

• Papel e caneta para escrever a causa da morte de Cristo: INRI 
 

 

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- JOÃO 19,25-30 
 

4. MEDITAÇÃO- Ler nas páginas  54 e 55 o parágrafo: JESUS MORREU POR 

AMOR 
 

 

5. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura das páginas 

54-55) 

a. Quem estava aos pés da cruz? 

b. O que Jesus disse à mãe? 



c. O que Jesus disse ao discípulo? 

d. O que deram para Jesus beber? 

e. Quais foram as últimas palavras de Jesus? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ORAÇÃO – página 56 
 

7. ATIVIDADE  

• Olhando para o crucifixo que está na mesa, observe que há duas 

partes na cruz: uma horizontal e outra vertical. A vertical recorda a 

união do ser humano com Deus. A horizontal indica que é preciso 

estender os braços para ajudar quem está ao nosso redor. Usando o 

material que temos, cada um fará uma cruz, caso não a tenha. A cruz 

é o sinal do nosso compromisso de amar Deus sobre todas as coisas 

e ao próximo como Jesus amou.  

• No cartão, escreva causa da morte de Cristo, INRI, que a abreviação 

em latim de Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jesus Nazerenus, Rex 

ludaeorum (Jesus Nazareno, rei dos Judeus) 
 

8. VIVER O BATISMO – SANGUE E ÁGUA DA CRUZ 

Antes de tirar o corpo de Jesus da cruz, os soldados ferira, seu lado 

direito, furando-lhe o peito. A Bíblia diz que do seu lado aberto jorrou 

sangue e água. A Igreja viu nesse sinal dois sacramentos: sangue da 

Eucaristia e água do Batismo. Provavelmente o sangue saiu do coração, 

perfurado pela lança, e a água saiu dos pulmões, também perfurados. Mas 

o sentido da Eucaristia e do Batismo nos ajuda a perceber que Cristo se deu 

todo a nós por amor. Na benção da água do Batismo, há algumas frases 

que recordam isso. Reze com atenção. Chame alguém de sua família para 

rezar com você.  

Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito 

Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança fez correr 

sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: “ide, fazei 

todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo”.  
 

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 16. 

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

