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ENCONTRO 17 

PAIXÃO E MORTE NA CRUZ 

PREPARAR 

• Crucifixo. 

• Cartaz com a sigla INRI. 

• Evangelho segundo São Lucas 23, 33-47. 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 

Catequista ou o coordenador acolhe a todos com alegria e convida para a 

partilhar a reflexão: 

• Quais os sinais do Reino de Deus e quais os sinais do antirreino que 

identificamos em nosso tempo? (Dialogar) 

Hoje vamos refletir sobre a morte de Jesus. 

• Para você, por que Jesus morreu? 

• O que você sabe sobre a morte da cruz de Cristo? (Dialogar) 

Catequista ou o coordenador: Fazer pausadamente a leitura dos números 3 e 

4, páginas 131 e 132, depois motivar para a oração.   
 

3. ORAÇÃO 

Teus membros estão cansados e esgotados, ó Senhor, e não aguentam 

mais o peso da cruz. Quiseste conhecer e experimentar esta nossa grande 

e comum miséria, que é o cansaço que debilita e faz sentir nossa 
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impotência. Obrigado Senhor, por esta piedosa solidariedade com nossa 

miséria! Obrigado, Senhor, por ter feito desta fraqueza uma fonte de 

expiação e salvação! Que eu sinta, como dirigidas a mim, as palavras de 

Santo Agostinho: “A força de Cristo te criou, a fraqueza de Cristo te 

redimiu”. Amém! 
 

 

 

 

4. LEITURA – São Lucas 23, 33-47. 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são as personagens? 

• Como são o cenário e o contexto do relato? 

• Reconstruir o texto. 

• Destacar palavras ou frases importantes. 

 

5. MEDITAÇÃO 

O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Ler os itens do número 08 a 12, páginas 133 e 134, meditando sobre o 

que a Palavra nos diz.  

 

6. DIALOGAR  

Para os cristãos, a cruz do Senhor é a verdadeira ”árvore da vida”. Diante dessa 

reflexão e observando o crucifixo que temos, vamos refletir: 

• Geralmente, onde encontramos ou usamos a imagem do Crucificado? 

• Porque a cruz não é um símbolo de morte para os cristãos? 

• Como entender que a cruz é o grande sinal do amor? 

• O que significa INRI? 
 

7. O QUE A IGREJA ENSINA?  

• Ler o número 14, página 134 e 135, o parágrafo do Catecismo da Igreja 

Católica, n. 574. 
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Quaresma: tempo de oração, jejum e esmola. 

Ler de forma partilhada, os itens do número 14 a 18, página 134 até 136.  

• Você já fez algum jejum? 

• Quando você costuma rezar? 

• O que você pensa sobre o sentido da esmola cristã? 
 
 

8. ORAÇAO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Em silêncio contemplemos a morte do Senhor. Procuremos meditar sobre 

o amor que ele tem por nós, a ponto de entregar sua vida, Recordemos quantas 

pessoas se associam aos sofrimentos de Cristo, carregando a cruz de cada dia. 

(Pausa para oração pessoal) 

Não vamos procurar-te nas alturas, ó Senhor, mas nessa história crucificada do 

homem, na qual tu entraste cravando nela a árvore da cruz, a fim de fermentá-

la para a meta prometida com a força contagiosa da tua ressurreição. Dessa 

história se faça contemporânea a tua Palavra, e ela traga o teu poder libertador, 

de rompimento para aquilo que está preso, de reconciliação para aquilo que 

está rompido. Vem, Senhor Jesus! 

 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA FAZ VIVER 

Ler os números 22 e 23, páginas 136 até 237 e motivar o diálogo. 

• Entreviste duas pessoas (um homem e uma mulher) e anote as respostas 

sobre as seguintes questões: 

a) Você acredita na ressurreição? 

b) O que é ressurreição? 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 

• Ler o parágrafo: A MORTE NA CRUZ, página 137. 

 


