
ENCONTRO 17  

 FESTAS E CELEBRAÇÕES DA IGREJA 

PREPARAR  

Papel e canetas coloridas, especialmente as cores verde, vermelho, amarelo e 

roxo. 
 

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 - ATOS DOS APÓSTOLOS 20, 7-12 
 

4. RESPONDER  

a. Em qual dia a comunidade estava reunida? 

b. Para que estavam reunidos? 

c. O que fez Paulo? 

d. O que aconteceu com o jovem Êutico? 

e. O que Paulo fez por ele? 

(enviar as respostas para o catequista) 



 

5. MEDITAÇÃO – assistir o vídeo sobre o tema (cf. Livro, páginas 48-49) 
 

6. SÍMBOLO  

Observe o calendário das festas da Igreja. Para os cristãos, o novo ano 

começa no 1º domingo do Advento que prepara o Natal e termina com 

a festa de Cristo Rei (no final de novembro).   Há dois grandes tempos: 

Natal e Páscoa ( cor branca ou dourada) , com dois respectivos períodos  

de preparação: Advento e Quaresma ( cor roxa) . Fora dessas épocas, há 

outro período chamado Tempo 

Comum (cor verde). Nas festas do 

Espírito Santo ou dos santos 

mártires, usa-se o vermelho. E 

também quando celebramos a cruz 

e a morte de Jesus usamos o 

vermelho. Observe o desenho e 

identifique as cores que marcam os 

Tempos na liturgia.  

 

7. ORAÇÃO – ver páginas 49-50 

 

8. ATIVIDADE  

Faça um desenho que recorde o ano litúrgico da igreja, identificando cada 

período com sua devida cor. A pesquisa na internet pode ajudar. Você pode 

representar o ano litúrgico como uma grande espiral, como consta acima.  

9. CONTEMPLAÇÃO  

 O que aprendi de novo nesse encontro? 

 Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

 


