
 

 

   

 

Eucaristia (Etapa 1,2 e 3) 

“Vós, quem dizeis que Eu sou?” 

Mt 16: 13-20 

 

OBJETIVO:  Conduzir os catequizando a crescerem no conhecimento de Jesus para d’Ele tornarem-

se discípulos. 

 

LEITURA: Mt 16:13-20 

 

REFLEXÃO: Jesus interroga duplamente os discípulos: acerca do que as pessoas dizem d’Ele e 

acerca do que os próprios discípulos pensam. 

 A opinião dos "homens" vê Jesus em continuidade com o passado ("João Baptista", "Elias", 

"Jeremias" ou "algum dos profetas"), não vão além disso, os "homens" não entenderam a novidade do 

Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. 

A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião comum, resume o sentir da 

comunidade do Reino na expressão: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo", significa dizer que Ele é O 

libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu Povo e para lhe oferecer a 

salvação definitiva. Jesus não é apenas o Messias: é também o "Filho de Deus", significa não só que 

Ele recebe vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus e que Deus Lhe confiou uma 

missão única para a salvação dos homens que Jesus conhece e realiza os projetos do Pai no meio 

dos homens. 

 Todos são convidados a entender dessa forma o mistério de Jesus, um dom de Deus que pertence à 

categoria dos "pobres", dos "simples", e aqueles com o coração aberto e disponível para acolher os 

dons e as propostas de Deus.  

 

ATIVIDADE: Responder as questões/Complete o desenho abaixo: 

 

MINHA ORAÇÃO: Vós que fizestes o paralítico andar, mortos a viver e o leproso sarar, vós que 

vedes minhas angústias e minhas lágrimas, bem sabeis divino amigo, o que preciso fazer para 

alcançar de vós a graça de Deus, dai-me Senhor o dom do discernimento para seguir no caminho 

certo á Deus. Amém. 

 

MEU COMPROMISSO: Colocar em prática, o amor e viver a palavra de Jesus, entrar em comunhão 

com Ele em minha vida, ser Luz para que outros possam também proclamar: 

                             “TU ÉS O MESSIAS, O FILHO  DE  DEUS  VIVO! 

 

 

Tema a ser experenciado de 

17 a 23 de agosto de 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades: 

 

Responder as questões: 

1 – Quem é Jesus para você, como o imagina? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 – O que Jesus espera de você? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3 – Como Jesus faz parte da sua vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

  
MÊS DE AGOSTO, MÊS DAS VOCAÇÕES: 
No quarto domingo é celebrado a vocação do leigo: 
 
A vocação laical é a primeira grande vocação na igreja. É a 

vocação mais comum na Igreja de Deus. Com efeito, pelo 

batismo, cada cristão é consagrado a Deus e incorporado no 

Cristo Jesus e, com isso, é chamado a ser Igreja viva e 

atuante no mundo, a fim de santificar a sociedade e todas as 

coisas passageiras desta terra através de sua vida, levada 

conforme os princípios do Evangelho. 

 



 

 

 

 

Complete a atividade abaixo: 
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