
Encontro 25  

 JESUS MORRE NA CRUZ 

Preparar 

Cruz, imagens de guerra, ódio e violência, 04 Prendedores e cola para 

confeccionar uma cruz. 

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- MARCOS 15, 33-39 

 

4. RESPONDER (a partir da leitura do texto bíblico e das páginas 86-87 no 

item: O REI NA CRUZ) 
 

a. Que horas começou a escuridão, enquanto Jesus estava na cruz? O que 

Jesus gritou? 

b. O que deram de beber a Ele? 

c. O que aconteceu depois que Jesus deu um forte grito? 

d. O que disse o centurião ao soldado romano? 

(enviar  as respostas ao catequista) 

 

 

5. MEDITAÇÃO – ler as páginas 86-87 
 

 

 

6. SÍMBOLO  

 

Observe a cruz e as fotos de guerras e tragédias.  

A cruz é símbolo de morte e de esperança: de morte, porque é algo já 

conhecido universalmente como tal, e de esperança para os que creem 

em Cristo, que nada pela sua morte nos promete e garante a vida eterna.   

Fotos de guerras e tragédias são sinais atuais de morte e também um 

apelo para despertar em nós a esperança de um mundo diferente.  

• Quais são as cruzes da humanidade que estão associadas ao 

sofrimento de Cristo?  

 

(escreva numa  folha, tire  foto e envie ao catequista)  
 

7. ORAÇÃO – ver na página 87 

 

 

 

 



 

8. ATIVIDADE  
 

Confeccionar uma cruz com prendedores e colocar em seu quarto. 

Desmontar os prendedores e usando só a madeira, monte uma cruz, 

colando sobre uma folha de papel ofício. 

 
 

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/cici-eucaristia2-deezer, 

encontro 25 

 

 

 

http://bit.ly/cici-eucaristia2-deezer

