
Celebrando a Páscoa em Nossas Vidas 

Animador:  Boa tarde. Bem vindos ao nosso encontro de hoje. Nestes dias estamos celebrando a grande 

festa da Páscoa.  A Páscoa já era celebrada pelos judeus antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Os 

judeus comemoraram esse dia desde há muito tempo, só que com outro sentido, o de liberdade após anos 

de escravidão no Egito. Quem conhece a história da Páscoa no Antigo Testamento? (Tempo para falar) 

E para os cristãos qual é o sentido da Páscoa? (Tempo para falar) 

Todos: Para os cristãos a Páscoa tem um significado especial e celebra a ressurreição de Jesus Cristo no 

terceiro dia após sua morte na cruz na sexta feira Santa. Trata-se da “passagem” da morte para a 

ressurreição.  É a vitória de Jesus sobre a morte.  

Animador:  Páscoa é a maior e a mais importante festa do ano. Páscoa é renascimento para uma nova vida. 

É um período para agradecermos a Jesus pelo seu grande sacrifício de morrer na cruz para nos redimir. É o 

momento de parar para refletir, de ver a vida de diferente.  Jesus morreu e ressuscitou para mostrar ao 

mundo o verdadeiro sentido da vida.  

Canto: 

Leitor: Há três anos que o João foi preso por trafico das drogas. Ele sofreu uma grande decepção quando foi 

condenado a seis anos de cadeia. Nunca acreditou que isso ia acontecer com ele.  Ficou muito revoltado e 

brigou com todo mundo até com a coitada esposa a Lia que tentou dar um pouco de apoio para ele 

entregando o jumbo e o visitando toda semana. Dentro do Raio ele era impossível, uma vez por causa do seu 

comportamento pegou dez dias no Castigo. Alguns dos companheiros tentaram  ajudar, mas deu tudo em 

nada.  Ele ficou muito tempo resmungando contra os policiais que o prenderam, o advogado que levou o seu 

dinheiro sem fazer nada, o chefe do trafico que não fez nada para ajudá-lo e a cima de tudo ele se culpou de 

ter sido tão idiota a ficar preso. 

Um dia, tendo nada a fazer, procurou um livro para ler e ele pegou em mãos uma Bíblia. Como não teve 

outro livro ele começou a ler o Novo Testamento. Ficou impressionado com a vida de Jesus e leu e releu os 

quatro evangelhos.  Aos poucos a Palavra de Deus tocou no seu coração e ele começou a rezar, conversando 

nas suas próprias palavras com o tal Jesus que na vida andou fazendo bem para todos, mas acabou sendo 

preso, torturado e crucificado mas depois de três dias ressuscitou da morte. 

Ele viu como Jesus tratou o bom ladrão na cruz, como ele perdoou o Pedro depois dele traí-lo, mas o que 

mais chamou a sua atenção foi quando Jesus depois da ressurreição falou em paz para os apóstolos sem 

reclamar o fato de eles terem fugidos na  hora de sua prisão. Depois de ler algumas vezes  a parábola do 

Filho Prodigo entendeu como Deus é misericordioso. Olhando para sua vida ele reconheceu os seus próprios 

erros e assumiu a sua responsabilidade. Quando a Lia veio o visitar ele disse a ela “Lia eu não sou mais 

aquele João que agrediu todo mundo e fez tanto bobagem na vida. Agora eu acredito que Jesus morreu e 

ressuscitou para dar nova vida para nós. Agora Ele entrou na minha vida. Aceito que sou responsável por 

tudo que aconteceu comigo. Hoje posso dizer que vivo a Páscoa em minha vida. Estou sofrendo e vou 

continuar a sofrer enquanto estiver preso, mas apesar do fato que meu caminho está marcado pela 

precariedade e pela queda, Deus rico de misericórdia estendeu a sua mão para me erguer e ressuscitar para 

uma nova vida. 



O que acha da história do João? Alguém teve uma experiência como o João?   Quais são os sinais da 

ressurreição em nossas vidas?   

Canto: 

Leitor 2. Evangelho de Lucas 24. 36-49                                                                                                                                             

Jesus se apresentou no meio dos discípulos e lhes disse: “A paz esteja convosco!” Eles, porém, surpresas e 

assustados pensavam estar vendo um espírito. Ele lhes disse: “Por que estais perturbados? Por que surgem 

dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai-me e vede, porque um 

espírito não tem carne nem ossos, como estais vendo que eu tenho”. Tendo dito disso, mostrou-lhes as 

mãos e os pés. Mas como eles por causa da alegria, ainda não acreditavam, disse-lhes:  “Tendes algo para 

comer”? Eles lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. 

O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos? (Tempo para falar) 

 Orações  (Qualquer um pode escolher uma oração para ler) 

Senhor Jesus obrigado por ter morrido na cruz para nós. Obrigado por ter perdoado os nossos pecados.                                                                                                                                                                 

Obrigado Senhor por nos dar a nova chance de melhorar as nossas vidas e por nos aceitar como nós somos.                                                                                                                                                                                     

Senhor Jesus toma conta de nós e das nossas famílias e não nos deixe esquecer que nos momentos mais 

difíceis do nosso caminho o Senhor está ao nosso lado.                                                                                                                         

Senhor  Jesus queremos Te seguir e viver uma nova vida. Ficai conosco nas horas de incertezas e sofrimento. 

Peçamos ao Espírito Santo, Dom de Deus, que nos ilumine neste tempo Pascal enquanto aprofundamos a 

vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus e a sua presença em nossas vidas. Amém. 

Todos:                                                                                                                                                                                                                    

Viver a Páscoa é ser capaz de mudar,                                                                                                                                                   

é partilhar a vida na esperança,                                                                                                                                                                               

é lutar para vencer toda sorte de sofrimento,                                                                                                                                     

é investir na fraternidade,                                                                                                                                                                       

é lutar por um mundo melhor,                                                                                                                                                                

é ajudar mais gente a ser gente,                                                                                                                                                                

é viver em constante libertação,                                                                                                                                                                

é crer na vida que vence a morte,                                                                                                                                                     

Você também pode renascer e se renovar!           

Pai Nosso e Ave Maria. 

Benção Final:  Que Jesus Ressuscitado toque no coração de cada um e nos abençoe em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Que a alegria do Ressuscitado esteja em nossos corações hoje e sempre. 

 


