
 

      EUCARISTIA (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 hoje vem nos apresentar mais uma parábola; na verdade, três parábolas que 

trazem o mesmo ensinamento! Jesus quer nos apresentar o Reino do Céu e nos dizer que nossa 

verdadeira morada está lá, mas devido ao pecado, fica mais difícil a cada dia conseguirmos entrar 

neste Reino de amor onde não existe a morte e nem o pecado. 

Jesus sabia que era muito difícil para o povo daquela época, como também é para nós nos dias 

atuais entendermos tamanho mistério e tamanha grandeza que se esconde por trás das Suas 

palavras, por isso, Jesus se utilizava das parábolas que sempre tinham ligação com a vida e com 

o cotidiano daquele povo. E assim ficava mais fácil de serem compreendidos os ensinamentos de 

Jesus. 

 

 

ATIVIDADE: 

1- Responda marcando com um “X” no SIM quando você achar que a afirmativa é correta, ou 

marcando um “X” no NÃO quando você achar que a alternativa não é correta. 

 

a) Jesus neste Evangelho, vem nos falar sobre o Reino do Céu através de três parábolas, 

que são pequenas histórias contadas por Ele (Jesus) usando elementos da vida e do cotidiano 

das pessoas que O ouviam. 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

 

Tema a ser experenciado de 

20 a 26 de julho de 2020 



b) Com a parábola do tesouro escondido no campo. Jesus quer nos dizer que o Reino do Céu 

é como este tesouro que foi esquecido ao longo do tempo, mas quando achamos, temos a 

oportunidade de mudar de vida e assim fazer tudo que é necessário para ganharmos. 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

 

c) Com a parábola do negociante que procura por pérolas preciosas, Jesus está querendo 

nos dizer que quando encontramos a salvação que vem de Deus temos a possibilidade de 

negociá-la deixando tudo que temos em troca desta salvação sem fazer mais esforço algum, 

firmando na nossa mente este pensamento: “Já que deixei tudo para servir a Deus, a minha 

entrada no céu (que é pérola preciosa encontrada) já está garantida sem mais nenhum esforço da 

minha parte”. 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

 

d) Com a parábola do pescador que lança a rede ao mar pegando todo tipo de peixe e depois 

de recolhê-la separa os peixes bons e jogam fora os peixes ruins. Jesus está querendo nos 

ensinar que na hora que tudo estiver consumado e Ele voltar para nos julgar, vai buscar as 

pessoas que dedicaram toda a sua vida ao serviço de Deus, aquele que perdeu sua vida” (Mt. 10, 

39b), para viver ao Seu lado no Reino que Deus Pai preparou para cada um de nós. E vai jogar 

no fogo que nunca se apaga (Mt. 25, 31-46) aqueles que buscaram conservar suas vidas aqui 

nesse mundo (Mt 10, 39ª. 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

 

2- Me responda com suas palavras: O que você entendeu sobre o Evangelho de hoje, e o que 

você vai fazer para conquistar este tesouro precioso (o céu) que acabei de te apresentar nestas 

atividades? 

 

 

 

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: Refletor sobre a resposta que você escreveu na última pergunta e 

colocar ela em prática na sua vida todos os dias. 


