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 Ressuscitar não é viver de novo. É 

muito mais do que isso: é entrar na 

eternidade da vida verdadeira. É 

passar pela vida terrena, passar pela 

morte corporal e ir ao encontro de 

Deus, onde está a felicidade.  

Jesus ressuscita para nos abrir, 

definitivamente, esse caminho que 

leva à intimidade com Deus. 

Superando todas as limitações 

humanas e terrenas, e a pior delas, que é a morte, Jesus, na sua 

ressurreição, nos tornou herdeiros do Reino de Deus. 

 

  

  
 

Providenciar uma vela para ser acesa.  
 

 Acender a vela enquanto se canta. 

Meu coração me diz: O amor me amou, E se entregou por mim! Jesus 

ressuscitou! 

Passou a escuridão, o Sol nasceu 

A vida triunfou: Jesus ressuscitou! 
 

 
 

 

 

 

 

Leitura do texto bíblico: João 20,1-10. 
 
 

 

 Em família, encenar o fato da ressurreição. 

 O que a Palavra de Deus diz para nós? 

Encontro 30 

O amor venceu! Jesus Ressuscitou! 

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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 Quais são os sinais de vida, de ressurreição que acontecem entre 

nós? Faça uma lista. 

 Quando nós somos anunciadores de Jesus ressuscitado em casa, na 

comunidade, no trabalho e na escola? 
 

 

 

 

 

 

Ó Deus, que pela vossa ressurreição devolvestes a alegria ao mundo, 

nós vos pedimos, concedei a todos nós a graça de vivermos alegres e 

como irmãos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 
   

 

 

 

 Escreva: O que significa ressuscitar? Para ler no próxirno encontro. 

 Ler na Bíblia o texto do encontro de hoje com a família e responder: 

o Jesus venceu a morte e caminha conosco. Eu acredito? 

o Quais são os sinais de morte do nosso tempo? 

o Como podemos vencê-los? 

o Como manifestamos que caminhamos com Jesus? 

 

Se poder e tiver segurança, visitar alguma pessoa doente da 

comunidade, partilhando com ela a alegria da ressurreição de Jesus. 

 

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

Vamos repetir juntos:   

Cristo nossa Páscoa foi imolado. Aleluia! 

Glória a Cristo rei, ressuscitado. Aleluia! 

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

Compromisso 

Oração 


