
         

 

 

 

                 EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

           Convidais para festa todos os que encontrardes             

 

OBJETIVO: A parábola compara o Reino dos Céus com um banquete de festa ao qual todos são 
convidados, mas não sem exigências.   

 

LEITURA:   MT 22,1-14 

 

REFLEXÃO:  “Todos nós somos convidados a fazer parte desta festa, a também participar da alegria de 

estar no Reino do Céu, e este Reino não é algo que vamos desfrutar depois de nossa morte, o Reino de 

Deus começamos a viver já, quando aceitamos Jesus como o Senhor de nossas vidas, quando entregamos 

a direção da nossa vida a Ele e começamos a viver alicerçados na palavra, quando o centro da nossa vida 

se torna o querer de Deus. Todos somos convidados, e assim como esta parábola nos mostra, temos o livre 

arbítrio de escolher, a decisão é nossa e somente nossa, e ninguém pode decidir por nós. E Jesus vem e 

nos diz que já está tudo preparado para a festa, ele já preparou tudo e só depende de nós de aceitarmos 

este convite. 

E para estarmos nesta festa é preciso estar com a roupa festiva, a vestimenta da santidade, muito 

são convidados, mas poucos são os que estão preparados, poucos são os que estão usando a roupa 

adequada para participar desta festa. Que roupa é esta que precisamos estar trajando? 

 Jesus nos diz que Ele é o caminho e a porta, olhemos para a vida d’Ele e saberemos quais atributos 

temos que ter para viver o Reino de Deus. 

“ Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça.” Eclesiastes 

9:8 

Temos que ser limpos em todo o tempo e em tudo. Conservar a santidade significa dizer não ao 

pecado e as tentações. Significa renunciar o que nos leva a negar o amor de Deus, renunciar ao que me 

afasta da intimidade com Deus. E por isso é preciso constantemente sondar e avaliar o coração, revisar a 

vida diariamente deve ser algo natural e diário. É importante que todos os dias antes de dormir avaliemos 

como foi o nosso dia, se vivemos o que entendemos de Deus na oração e o que precisa ser mudado. 

Peçamos a Maria, que ela nos ensine a dizer um SIM a cada dia para Deus e que este sim se manifeste 

com atitudes em nossa vida”. fonte:lectionautas.com.br 

      

Tema a ser experenciado de 

05 a 11 de Outubro de 2020 



AGIR: 
 
Atividade 1:  Meditando sobre o texto: 
 
1- Do que fala o texto? __________________________________________________________ 
 
2- Quem preparou a festa? _______________________________________________________ 
 
3- Quem eram os convidados? ____________________________________________________ 
 
4- Por que nem todos participaram? ________________________________________________ 
 
5- Quem o Rei mandou chamar? __________________________________________________   

 

Atividade 2:  Colorir  - Festa de Nossa Senhora Aparecida – 12 de Outubro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINHA ORAÇÃO:   Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, 

Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder 

e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as 

necessidades em que nos acharmos. 

Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 

têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós 

abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamos - nos de hoje para sempre por 

nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Livrai- nos de tudo o que 

possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo; 

dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, 

para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos 

os séculos dos séculos. Amém 

MEU COMPROMISSO: Participar de missa com pais. 

https://musica.cancaonova.com/informativos/musicas-marianas-para-ter-na-sua-playlist/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/existe-protecao-quando-se-usa-amuletos/
https://formacao.cancaonova.com/familia/maternidade/mae-de-primeira-viagem-como-conciliar-todos-os-afazeres/
https://formacao.cancaonova.com/series/virtudes-teologais/esperanca-e-uma-virtude/
https://formacao.cancaonova.com/series/virtudes-morais-cardeais/

