
 

 

EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“JESUS ENVIOU ESTES DOZE” 

Mat 9:36, 10:8 

 

OBJETIVO: Lembrarmos de direcionar nosso olhar e atitudes aos irmãos que se encontram 
desamparados e sem esperança. 

 

LEITURA:  Mat 9:36, 10:8 

 

REFLEXÃO: Nesse evangelho vemos Jesus conduzir seu olhar misericordioso ao povo que diante de ti se 
encontra abatido e sem esperança. Contrariando a tudo se põe a ajudar e envia seus dozes discípulos 
entregando a missão de disserminar suas palavras afim de transformar a realidade através de seu amor. 
Deste modo ele não apenas vê o povo necessitado mas sim vai ao seu encontro fazendo com que se 
fosse implantado o reino de Deus e se restaurasse a esperança. Esta realidade se mantém ativa e pode 
ser sentida atualmente onde vemos fome, violência e milhares de pessoas que perderam o sentido na 
vida. Se faz necessário não apenas vermos mas também ir ao encontro como Jesus, cumprindo desta 
forma a missão de sermos sempre o sal da terra e a luz do mundo. 

 

Atividade 1: Quais os nomes dos doze discípulos de Jesus ? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Atividade 2:  Qual a missão dada por Jesus à seus discípulos ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Atividade 3:Que atitude podemos tomar para por em prática a missão dada por Jesus nesse evangelho? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Atividade 4: Quem são os discípulos de Jesus nos dias de hoje? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO: Meu querido Jesus que o Senhor possa interceder seu olhar para aqueles que se 
encontram em situação de necessidade e anseiam pelo seu amparo. Amém. Faça uma oração 
espontânea da criança e da família sobre o tema ou alguma necessidade específica e termine com um Pai 
Nosso e uma Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Rezar todos os dias da semana pedindo a Jesus que interceda em minhas 
atitudes para ser caridoso com meus irmãos mais necessitados. 

 

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

8 a 14 de Junho de 2020 



 


