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Com o batismo, Jesus dá início a sua missão. O cumprimento de sua missão 

custou-lhe a vida. O poder, a ganância e a vaidade cegam as pessoas. Jesus, 

porém, não desistiu de sua obrigação. Com clareza cumpre sua missão até o 

fim. Foi para isso que o Pai o enviou. 

Ao longo de sua vida, colocou-se 

contra o que era injusto. Era amigo 

de todos, recuperou a saúde de 

muitos doentes, valorizou a vida. 

Não aceitou as leis injustas do seu 

tempo e sempre defendeu as 

pessoas. Isso foi criando raiva, 

inveja e dificuldade com as 

autoridades da época. Por isso 

queriam acabar com ele.  

  

  
 

Providenciar um crucifixo ou cruz, uma imagem de coração para o gesto do beijo da cruz.  

 

 Encontro em família deve iniciar fazendo o sinal da cruz cantando Em Nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo..., lembrando que Deus Pai é Pai, Filho e 

Espírito e nos ama como filhos e filhas. 

 Conversar sobre o significado das imagens e realidades presentes na letra do 

canto Seu nome é Jesus Cristo, que você pode assistir no youtube no seguinte 

link https://youtu.be/OwvYtpCqySU.  

 Existem sinais de morte de cruz, de sofrimento em nossas famílias, na 

comunidade e na sociedade de hoje? Quais são? 

 

 
 
 

 

 

 

Leitura do texto bíblico: Lucas 22,54-23,27. 

 

 

• Para pensar: O que esses sofrimentos retratados nas figuras têm a ver com 

o sofrimento de Jesus? 

 

Encontro 29 

Jesus amigo de todos, sofre perseguição até ser morto. 

Momento de acolhida e oração 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 
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• Para responder:    

o A Perseguição e tortura sofrida por Jesus continuam presentes no 

mundo de hoje? Onde observamos?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Contemplar em silêncio e ver na cruz o sofrimento de Jesus. 

Pense e responda: Por que Jesus foi pregado na cruz? 

 

 

 

Querido Jesus, por amor a cada um de nós e ao mundo todo, aceitaste ser 

preso e torturado. Obrigado por tanto amor! Que eu aprenda a fazer o bem 

aos outros. Hoje, te peço pelas muitas pessoas que estão sofrendo: 

doentes, principalmente neste tempo em que estamos vivendo de 

pandemia, abandonados, torturados, mas sobretudo, pelos que estão 

sofrendo injustamente, caluniados, condenados por um mal que não 

fizeram. Eu te peço um mundo de amor e de paz para todos. Amém, 

   
 

 

 

• Combinar com a família um momento rezar e contemplar os 

quadros da Via-Sacra, se possível. 

• A partir do tema trabalhado neste encontro, conversem em 

família o que entenderam do encontro, depois partilhem com 

catequistas. 

• Observar onde a cruz de Jesus está presente na sua casa, nas 

ruas, no bairro, na comunidade. Depois, registre nas redes 

sociais e com seu ou sua catequista. 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai... 

Vamos repetir juntos: Como Jesus fez, queremos fazer também.  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 

Oração 


