
   

 

CRISMA 

“Deixar crescer um e outro até a colheita” 

MAT 13:24-43 

 

 

OBJETIVO:  Semear a semente do bem e crescer na paciência e na misericórdia com todos os 

irmãos. 

 

LEITURA: Mat 13: 24 – 43 

 

REFLEXÃO:    O evangelho fala de dois tipos de sementes: a semente do bem e a semente do 

mal, esta última simbolizada no joio. Jesus explica que o bem e o mal são cultivados igualmente 

no meio da sociedade. Deus não permite arrancar e exterminar a semente do mal que tanto 

atrapalham nossa vida, pois está na bondade divina, Deus é bom e sua bondade é 

misericordiosa, e quem é misericordioso promove a vida, sempre está a favor da vida e, assim, 

dedica-se em semear vida. O segredo para vencer o mal consiste em semear a vida, semear 

aquilo que promove vida, semear paz, alegria, fraternidade. 

 

ATIVIDADE:   Responder as perguntas e refletir no que se aplica em sua vida. 

 

MINHA ORAÇÃO:  Senhor que sois bondoso, clemente e amoroso eu suplico a graça de cultivar 

em meu coração as sementes do evangelho que foram plantadas por Jesus Cristo. E peço senhor 

a tua benção em todos os dias da minha vida para que apenas as sementes boas cresçam e não 

joio no meu coração. Amém 

  

MEU COMPROMISSO:  Refletir em como aplicar o evangelho em sua vida, analisando dentro da 

sua família, no que voce pode contribuir com boas ações, semeando o amor, paz e alegria.  

 

 

Tema a ser experenciado de 

13 a 19 de julho de 2020 



Responda as seguintes perguntas e reflita como pode ser aplica na sua vida. 

 

1 – Na parábola do evangelho, o que quis dizer em não arrancar o joio no meio do trigo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 – No escritura, quem é o Filho do Homem, e quem são os ceifadores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3 - O que acontecerá com os justos (comparados com o trigo)? E com os injustos (comparados 

com o joio)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4 - Qual semente estou plantando hoje em meu coração? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5 - O que posso fazer para que apenas as sementes boas cresçam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


