
EUCARISTIA 1ª, 2ª 3ª ETAPA 

“Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ” 
Mt 22, 21 

 

 

OBJETIVO: :  Devemos saber escolher sempre o caminho certo que nos conduz a Deus 

 

LEITURA– Mt 22,15-21 

Jesus é questionado se aquele que é de Deus tem que pagar impostos ou não, Ele diz que 

o que é de Cesar dai a Cesar, ou seja, tudo aquilo que é da terra,  que são nossos deveres como 

cidadãos  e devemos cumprir. 

E o que é de Deus dai a Deus, ou seja, nossas orações, adoração, louvor, serviço e a nossa 

entrega. 

Para sermos bons cristãos também precisamos ser bons cidadãos pagando nossos impostos 

e sendo correto com todos. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. E o bom cristão precisa 

estar em comunhão com Deus sendo amoroso com as pessoas, respeitando e ajudando o próximo, 

e também não podemos nos esquecer que devemos ser fiéis com a nossa contribuição com o 

Dízimo da nossa igreja. 

Deus é misericórdia, amor, vida, e fomos criados a sua imagem e semelhança, precisamos 

deixar aparecer a face de Deus em tudo que fazemos e exalar o perfume do céu onde quer que 

vamos.  

 

AGIR: 

Atividade 1: Coloque C (César) D (Deus): 

(     ) Quando dedicamos um pouco de nosso tempo ao serviço de Deus. 

(     ) Quando damos preferência aos bens materiais deixando de lado as coisas de Deus. 
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(  ) Quando deixamos de fazer alguma boa ação, para não perder aquele dinheirinho que 

guardamos. 

(     ) Quando retribuímos alguma calúnia com nosso silêncio e oração. 

(     ) Quando  deixamos os maus sentimentos falarem mais alto que o amor  ao próximo. 

(     ) Quando estudamos  e nos preparamos para ser um bom profissional e cristão. 

 

Atividade 2: Escreva abaixo uma pequena oração de agradecimento a Deus por Ele permitir mais 

uma vez aprendermos sobre a vida de Jesus. Depois, reze com a sua família. 

Minha oração: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  “Pai de bondade nos dê sabedoria e entendimento para seguir sempre o 

caminho do bem”. Amém. Rezar a oração do Anjo Santo. 

 

MEU COMPROMISSO: Devemos dedicar um tempo de nossa vida para as coisas de Deus, então 

escolha ocupar mais o seu tempo com atitudes para servir e amar a Deus e aos irmãos.


