
 

      

 

 

     EUCARISTIA (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. Marque um “X” na alternativa correta sobre algumas das bem-aventuranças citadas no 

Evangelho de hoje. 

a) Os pobres em espírito que Jesus chama de bem-aventurados são: 

(     ) Aqueles que procuram riqueza material e viram as costas para Deus. 

(     ) Aqueles que procuram riqueza espiritual que está em Deus e não priorizam os bens 

materiais. 

 

b) Os promotores da paz que Jesus chama de bem-aventurados são: 

(     ) Aqueles que buscam a Palavra de Deus, colocando-a em prática dentro e fora de casa. 

(     ) Aqueles que usam violência verbal acusando  e apontando o erro do próximo com a 

desculpa de que estão promovendo a harmonia dentro e fora da igreja. 

 

c) Os perseguidos por causa da justiça que Jesus chama de bem-aventurados são: 
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(     ) Aqueles que ensinam e transmitem os ensinamentos de Jesus sem medo das perseguições 

e calúnias que podem vir a acontecer em suas vidas. 

(     ) Aqueles que ensinam e transmitem os ensinamentos de Jesus adequando-os com a 

situação que se encontram, buscando agradar aos que ouvem suas palavras. 

 

2. Após refletir sobre o Evangelho de hoje, responda as seguintes perguntas: 

a) Qual das bem-aventuranças chamou mais a sua atenção? 

 

 

 

b) Porque essa bem-aventurança chamou tanto a sua atenção? 

 

 

 

3. Quando lemos o Evangelho de hoje, podemos nos imaginar perto de Jesus enquanto Ele 

fazia o “Sermão da Montanha”, como é conhecida essa passagem dos Evangelhos”.  Marque um 

“X” dentro do coração que estiver em cima da gravura que representa esse Evangelho.  

 

 

 



MINHA ORAÇÃO: 

 

 

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.  

 


