Tema a ser experenciado de
26 de outubro a 01 de novembro
de 2020

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA)

"Alegre-se porque será grande a sua recompensa no céu".
OBJETIVO: Exercitar as bem-aventuranças que Jesus nos ensina no santo Evangelho.

LEITURA– Mt 5, 1-12a.

REFLEXÃO: Bem-aventurados todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e colocam seus
ensinamentos em prática! Bem-aventurados todos os filhos e filhas de Deus que colocam seus
dons a serviço do próximo e não os enterram na terra com medo de perde-los (Mt. 25, 14-29).
Este é o ensinamento que Deus quer nos transmitir através deste Evangelho, pois só quem
for realmente pobre de coração, humilde e manso, ter fome e sede de justiça alcançará a
misericórdia de Deus!
Jesus veio ao mundo para construir um Reino de justiça, onde todos podem encontrar a
felicidade ao realizar escolhas que promovem o bem ao próximo.

AGIR
ATIVIDADE:
1. Vamos ver se você gravou bem em seu coração as bem-aventuranças relacionando a primeira
coluna com a segunda.

2. No Evangelho de hoje Jesus nos diz: “Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus.”! O que você pode fazer para promover a paz em sua casa, em sua
comunidade paroquial e também no mundo?

MINHA ORAÇÃO:
Oração
Senhor! Peço que especialmente no dia de hoje acolha as pessoas queridas que já
partiram deste mundo. Peço também que descansem em paz e tenham felicidade e luz.
Senhor Jesus, perdoe todos os pecados deles para que possam viver eternamente junto
de ti. Por último, peço por todas as famílias que sofrem por saudades, que todos tenham
seu amor. Amém.

MEU COMPROMISSO: As bem-aventuranças são formas de vivermos melhor nosso batismo!
Vamos procurar exercitar estas virtudes que Jesus nos ensinou hoje para sermos merecedores do
Reino do Céu.

