
                   

 

                         EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

 

 

 

14º DOMINGO DO TEMPO COMUM DE 2020 

 

OBJETIVO: Percebermos que Jesus nos convida, a entrar em comunhão com Ele e seguí-Lo, 

pois Ele é manso e humilde de coração.  

 

LEITURA – Mt- 11,25-30 

 

REFLEXÃO: O evangelho explica a volta dos discípulos da primeira missão feita por eles. Mesmo 

cansados, eles ainda se encontram felizes por terem completado toda a missão passada por Jesus.  

As pessoas poderosas e egoístas, os mais sábios, não perceberam a mensagem de Deus 

então não acolheram essa mensagem com amor. Os pequenos, humildes e marginalizados 

acolheram com carinho a mensagem dada. Deus nega quem pensa que sua própria ciência é maior, 

mas se revela aos humildes de coração que entendem o quão pequenos são.  

Jesus ainda acrescenta "SIM PAI, porque assim foi do teu agrado", frase despercebida, mas 

lema para muitas vidas. SIM PAI, minha vida está em suas mãos. Quem vive esse SIM encontra a 

paz que Jesus veio nos trazer.  

Jesus nos faz um convite: "Venham a mim todos os que estão cansados de carregar o peso 

do seu fardo, eu lhes darei descanso pois a minha carga é suave e o meu fardo é leve". Cristo tirará 

a carga pesada que os poderosos e sábios haviam criado para o povo. Ele irá trazer um novo modo 

de viver na justiça e misericórdia. 

Na vida existem muitos problemas, sofrimento, desilusão e amor negado. Problemas que 

não tem solução, dores que nenhum remédio é capaz de curar e escuridão, mas Cristo nos dá o 

amor que precisamos só Ele alivia nossas dores.  

Quando os planos de Deus não correspondem aos nossos, é o momento exato de dizer "SIM 

PAI, porque assim foi do teu agrado", e percebemos que aceitando o sim, estaremos cheio de paz 

e graça. 

 

MINHA ORAÇÃO: Ó Deus, revelais o vosso reino e o dais em herança aos simples e puros de 

coração. Fazei-nos humildes, livres e felizes, para que nossa vida seja semelhante a de vosso filho, 

Jesus Cristo. Que ele nos ajude a enfrentar os desafios de todos os dias e a anunciar a alegria que 

brota da fé e de vossa bondade. Por Cristo, nosso senhor. Amém. 

 

AGIR – Assistir ao vídeo sobre o evangelho da semana. 
  

Tema a ser experenciado de 

29 á 05 de Julho de 2020 

 

       “Jesus louva ao Pai, por Ele ter concedido aos   

       pequeninos a  verdade sobre sua pessoa e missão” 

 



 

Atividade 1: Atividades de Fé e Amor (Evangelho Mt 11, 25-30) 

1. Responda conforme o Evangelho: no versículo 27, Jesus disse: 

“Todas as coisas foram dadas por meu _____________ e ninguém conhece o ___________, 

senão o _______________ e ninguém conhece o  _____________, senão o 

_____________. 

 

 

2. No versículo 29 Jesus diz que devemos segui-Lo e sermos seus discípulos porque Ele é 

________________________________________________________________________. 

 

MEU COMPROMISSO:  Rezar esta semana (em família), o terço da misericórdia, na intenção das 

vítimas do Corona vírus e as intenções do Santo Padre o Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Provai e vede, quão suave é o Senhor” 

Como rezar o terço da Misericórdia: 

Inicie rezando:  
  
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!  
  
Reza-se: Pai-Nosso; Ave-Maria e o Creio.  
 
Nas contas do Pai-Nosso, reza-se: Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e Divindade de Vosso diletíssimo 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro.  
  
Nas contas das Ave-Marias, reza-se: Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. (10 vezes)  
  
Ao fim do terço, reza-se: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 
 

 


