
   CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“ELE VENDE TODOS OS SEUS BENS E COMPRA AQUELE CAMPO” 

 
“O REINO” 

 

OBJETIVO: Encontrar a pérola escondida, essa que representa a palavra de Deus e viver de 

acordo com a Sua palavra. 

 

LEITURA– Mt 13, 44-52. 

REFLEXÃO: Jesus tem muito a nos ensinar com esta parábola de hoje, pois “O Reino do Céu é 
como um tesouro escondido no campo”, Mas o que Jesus quer nos dizer com estas palavras? 
Jesus quer nos ensinar que o Reino do Céu está ao nosso alcance, mas está escondido em meio 
a tanto falsos tesouros que estão aos nossos olhos e que o mundo nos oferece! “Tesouros” 
perigosos que podem nos tirar do verdadeiro caminho e nos levar para lugares que vão nos afastar 
de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado. 
 

ATIVIDADE: 

1. Jesus nos conta hoje três parábolas. Para que você leia na Bíblia estas três parábolas e 

me responda: 

a) Sobre a parábola do tesouro (vers. 44), o que você entendeu?      

               

 

b) Sobre a pérola preciosa (vers. 45 e 46), o que você entendeu?      

               

 

c) Sobre a parábola da rede (vers. 47 e 48), o que você entendeu?      

               

 

 

 

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

20 a 26 de julho de 2020 



2. Jesus através da Igreja Católica vem nos dando muitos tesouros espirituais que nos 

ajudam a chegar até Deus não é verdade? Vamos caçar alguns destes tesouros aqui no nosso 

caça-palavras preparado especialmente para você. 

 

 

 
3. A Igreja Católica vem nos dando muitos tesouros materiais que nos ajudam a chegar até 

Deus não é verdade? Aqui abaixo estão alguns destes tesouros materiais; mas que você marque 

um “X” dentro do coração que estiver em cima do tesouro que não é oferecido pela nossa Igreja e 

que não nos ajuda a chegar até o céu. 

 
 

 

 

MINHA ORAÇÃO: “Jesus meu amigo querido, o Teu Reino é para mim como um tesouro e quero 

sempre estar perto dele, porque me traz muita alegria. Amém!” Sinal da Cruz, Pai-Nosso, Ave-

Maria e uma oração espontânea da criança e da família sobre o tema do dia ou uma 

necessidade. 

. 

MEU COMPROMISSO: Quais destes tesouros espirituais que a Igreja nos deu você mais gosta? 

Não importa, viva a sua fé e a transmita com muito amor através da sua vida e do seu testemunho 

de fé diante deste mundo tão marcado pela descrença e falta de amor ao próximo. 


