
ENCONTRO 15  

 JESUS FAZ VIVER 

PREPARAR 

Faixas de panos ou ataduras 

O catequista prepare um vídeo ou áudio sobre tema (cf. livro do catequista 

páginas 106-108: a Palavra nos faz refletir)  

 

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 - JOÃO 11,1-45 

 



4. RESPONDER   

a. O que a aconteceu com Lázaro?  

b. Como Marta reagiu? E Maria? 

c. Como Jesus se revela? 

d. Como Jesus devolve a vida a Lázaro? E o que ele ordena? 

e. O que é ressurreição? 

f. Você crê na ressurreição?  

(enviar as respostas para o catequista) 
 

5. MEDITAÇÃO- (assistir o vídeo sobre o tema (cf. livro páginas 47 e 48) 
 

6. SÍMBOLO- Pedras 
 

Observe as pedras, leia o texto e reflita: recorde que uma pedra separava 

Lázaro do mundo dos vivos, Era a pedra do sepulcro do cemitério. 

Também uma pedra foi colocada no sepulcro de Jesus. A pedra foi 

removida da sepultura de Cristo na manhã de Páscoa. Essa pedra pode 

simbolizar tudo o que impede de termos acesso ao mundo da felicidade 

eterna que Jesus prometeu.  
 

 

7. ORAÇÃO -  ver na página 48 e 49  
 

8. ATIVIDADE 

• Com as faixas ou ataduras, amarrar as mãos, os pés e a boca de alguém 

de sua família. Desafie essa pessoa a caminhar, falar e pegar algum 

objeto. 

• Depois retire as faixas e ataduras e reflita: Como você se sentiu estando 

impedido de caminhar, falar e pegar algo? O que significa estar 

paralisado? Mas o que significa confiar em Jesus, mesmo diante das 

ataduras que a vida nos coloca? 

• Escrever um parágrafo, completando a frase: Creio na vida eterna. 

Depois da morte, eu espero... 

(enviar as respostas para o catequista) 
 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 

 


