
RESUMO DO ENCONTRO DA CATEQUESE DE 23/3/13  

SEMANA SANTA 

 

Vídeo sobre a Páscoa com a história de Jesus desde sua entrada 

triunfal em Jerusalém até a Ressurreição, no final do encontro 

celebração com os principais momentos. 

Domingo de Ramos: 

- Entrada em Jerusalém(Mc11,1-11): Domingo de Ramos: o povo 

aclama Jesus, lembra de seus milagres, transformação da água em 

vinho, multiplicação dos pães, "dizem que é o Filho de Deus". Os 

poderosos sentem-se cada vez mais ameaçados, aumenta cada vez 

mais a ira e a inveja dos sacerdotes, doutores da lei, etc. 

- Jesus entra no templo e expulsa os vendedores (Mc11,15-19): 

mexe também com interesses econômicos, é a gota d'água para 

que os sacerdotes e doutores da lei queiram sua morte. 

Quinta-feira Santa: 

- Lava-pés (Jo 13,1-15) e instituição da Eucaristia (Mc14,17-25): 

na última ceia Jesus ensina seus discípulos a servir , e institui a 

Eucaristia. 

Sexta-feira Santa: 

- Jesus retira-se para rezar no Horto das Oliveiras e prevê que 

Pedro o negará (Mc14,26-41): a importância da oração - faremos 

nossa vigília na sexta-feira santa pela manhã, sobre Pedro, Jesus 

sabe de nossas limitações, mas confia que conseguiremos superá-

las. 

- Judas trai Jesus, Prisão, Paixão e Morte de Jesus (Mc 14,44-15): 

mostra o amor de Deus por cada um de nós; na cruz, Jesus pede 

que Deus perdoe o povo pois não sabem o que fazem: nosso Deus 

é misericordioso celebraremos na sexta-feira santa às 15h00 

 

Sábado Santo: 

- Jesus ressuscita e nos deixa a missão de divulgar o seu 

evangelho, ensinando o povo a amar a Deus sobre tudo e ao 

próximo como a sí mesmo: celebramos solenemente no Sábado 

Santo - Vigília Pascal, bênção do fogo, da água, Círio Pascal,  

Ovo de Páscoa: lembra vida nova, pois dentro do ovo há vida, e o 

coelho a fertilidade, a vida em abundância. 
 

 


