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isto Ressuscitou! Sim! 
Verdadeiramente Ressuscitou! 
Alegremo -n e nele exultem!
Aleluia! Aleluia!

Na alegria da ressurreição, preparo em mim 
um silêncio contemplativo e busco entrar 
profundamente entrar em intimidade com 

o Senhor Ressuscitado.  Nesse instante não 
há palavras pra dizer. Somente beleza! 
Somente Amor e luz radiante e pura. 

E cheio de alegria agradeço! 

Obrigado meu Deus!
 

Que essa luz radiante que é a luz 
do ressuscitado brilhe em mim, 

em ti, em nós. 

Que Deus abençoe nossa família, 
amém! Feliz Páscoa!



7. Gesto 
concreto

Que tal fazermos em família uma boa ação para 
uma pessoa doente, como sinal da 

Ressurreição de Jesus?
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Prepare o ambiente e nele coloque uma toalha, uma vela, um jarro 
de planta ou flores, uma bíblia e uma Cruz (se tiver).

CATEQUESE EM FAMÍLIA – “CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA!”
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Membro da família 1: Celebrar é bendizer a Deus por tudo que 
Ele fez e faz em nosso favor, é louvar, dar graças ou simplesmente 
silenciar diante de tão grande mistério. Hoje, queremos agradecer 
porque Jesus ressuscitou. Louvamos e bendizemos a Deus. 
Rezemos o Pai-nosso.
Membro da família: Em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém. 

Preparação do ambiente 

Oração Inicial
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Vamos agradecer uns aos outros por algo de bom que 
cada membro da família fez para com os outros membros. 
Algo que nos fez sentir vivos. Ao final toda a família 
proclama: “Nós somos a família de Deus, 
caminhando na estrada de Jesus”

Acolhendo uns aos outros
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No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de 
madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do 
túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, 
aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos 
onde o colocaram”. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. 

Escuta da Palavra
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Membro da família 1: Temos experimentado dias difíceis: morte, dor, tristeza, 
insegurança. Uma pandemia que nos isola, nos impede de abraçar, de ficar perto de 
parentes e amigos. Um vírus que acentuou nossas profundas desigualdades, abalou 
ainda mais o mercado de trabalho, aumentou os casos de violência doméstica. 
Membro da família 2: Por outro lado, vemos pessoas partilhando, vivendo a 
solidariedade e ajudando os mais necessitados, ouvindo com mais atenção a Palavra 
de Deus e rezando. 
Membro da família 3: Temos nesse texto três momentos fortes: A ida de Maria 
Madalena ao túmulo de Jesus, o anúncio a Pedro e João que o Senhor não estava lá, 
e a chegada de Pedro e João, em tempos diferentes. Ao ver o túmulo vazio, eles 
acreditam na ressurreição proclamada, anunciada. 

Aos olhos de Jesus

6 Diálogo da família com Deus

Membro da família 1: O anúncio de que Jesus não estava no túmulo trouxe 
inquietação e os apóstolos quiseram verificar o que realmente estava acontecendo. 
O que estamos precisando na nossa convivência em família para reencontrar Jesus? 
O que estamos precisando dizer uns aos outros? Como podemos fortalecer a fé, o 
carinho e a confiança para sairmos dos nossos túmulos? Aceitamos e respeitamos 
as nossas diferenças? Animamos uns aos outros para acreditar em dias melhores 
com palavras e ações? (A família discute as perguntas com sinceridade). 
Membro da família 2: Vamos viver em família essa experiência de amor e 
esperança, fazendo dessa Páscoa um momento de fortalecimento da nossa fé! 
É Jesus Cristo que nos une em família com a força do Espírito Santo para união, 
participação e celebração da vida. Jesus continua vivo em cada um de nós, nas 
famílias e nas comunidades. Continuemos a acolher Jesus como membro vivo da 
nossa família por meio da oração, da leitura diária da Palavra de Deus, da Eucaristia 
e do diálogo. Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando 
na estrada de Jesus” Reza-se a Ave-Maria e o Pai-nosso

Membro da família 4: Nós reunidos em família, em torno da 
mesa para nosso almoço de Páscoa, podemos conversar 

sobre esse belíssimo Evangelho refletindo: Maria Madalena 
foi ao túmulo porque sentia falta de Jesus. João corre 

mais rápido que Pedro, mas não entra. Pedro chega depois 
e entra imediatamente, mas os dois acreditam na ressurreição. 

Aqui vemos a unidade e a comunhão em Pedro, João e Maria Madalena. 
Uma grande comunhão com Jesus. Toda a família: 

“Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”

Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais 
depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando 

para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. 
Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e 

entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o 
pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto 

com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então 
entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro 

ao túmulo. Ele viu, e acreditou. De fato, eles ainda não tinham 
compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar 

dos mortos. (Jo 20, 1-9)


