
 

 

 

EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Felizes aqueles que crêem sem ter visto!” 

 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho do 2º domingo da Páscoa 

 

LEITURA – Jo 20, 19-31 

 

REFLEXÃO: A primeira mensagem que Jesus deu aos seus discípulos quando lhes apareceu 

depois de ressuscitado foi, “A paz esteja convosco”! “Recebei o Espírito Santo!”  A paz de Jesus 

nos vem por meio do Espírito Santo.  O sopro do Espírito Santo de Jesus em nós nos traz a paz 

e nos faz levar a paz ao mundo, assim como também nos motiva a oferecer o perdão e a 

misericórdia de Deus aos nossos irmãos.  A paz da nossa consciência é oriunda da justiça de 

Deus para conosco que é o Seu perdão e a Sua misericórdia. “A quem perdoardes os pecados, 

eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos”.   Esta ordem, 

Jesus a deu para os Seus Apóstolos, mas nós também poderemos aplicá-la na nossa vida.  Se, 

perdoarmos, seremos perdoados e teremos paz. 

  

AGIR: Ainda sobre o evangelho dessa semana, vamos refletir sobre o assunto, respondendo as 

questões abaixo: 

Atividade 1: Qual frase que Jesus repetiu duas vezes? 

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Jesus ressuscitado nos dá o grande presente. Qual é este presente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Tema a ser experenciado de 

05 a 11 de abril de 2021 

de 2020 



Atividade 3: Assinale com F para ‘falso’ e V para ‘verdadeiro’  

(   ) mentir nos aproxima de Deus 

(   ) Ter fé significa acreditar no que não se vê 

(   ) Deus ama apenas aqueles que acreditam Nele 

(   ) Jesus Cristo ressuscitou para o perdão dos nossos pecados 

 

Atividade 4: Preencha corretamente os quadrinhos com as palavras abaixo:  

 

 

MINHA ORAÇÃO:  “Jesus querido, não o vejo com meus olhos, mas te vejo com meu coração; 
quero todos os dias te encontrar nos meus irmãos. Amém” Rezar 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Para que possa ser perdoado, comece perdoando quem lhe fez mal hoje.


