Tema a ser experenciado de
31 de maio a 06 de junho de 2021

EUCARISTIA (1º, 2º E 3º ETAPA)
“Quem faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”
Mc 3, 35

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do 10º Domingo do Tempo Comum: “fazer a vontade de
Deus”.

LEITURA: Mc- 3, 20-35

REFLEXÃO: É compreensível que Jesus sofra oposições porque faz alguma coisa, movimenta a

vida e provoca reações. Quem não faz nada, não tem porque se defrontar com oposições. Jesus
mexe com ideias na mente das pessoas radicais de seu tempo.
Ele toca em conceitos intocáveis como o sagrado, o impuro, o permitido e o proibido. Na
Galileia, anda de um lado para outro, prega nas sinagogas, cura doentes, expulsa demônios,
discute com as autoridades locais. Seus familiares pensam que Ele está ficando louco, outros
dizem que Ele está possuído pelo demônio e, se expulsa demônios, ele o faz pelo poder do chefe
dos demônios.
Seus familiares não o compreendem e, envolvendo sua mãe, procuram fazê-lo parar.
Então Jesus pergunta: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?”. Ele olha para todos
os que estão sentados ao seu redor e diz: “Estes são minha mãe e meus irmãos”. Quem faz a
vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
Os familiares de Jesus serão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele mesmo veio
para fazer a vontade do Pai. Dentre aqueles que estavam sentados ao seu redor ou dentre seus
familiares de sangue, serão membros de sua família os que fizerem a vontade do Pai.
Dentre eles, a primeira entre todos é sua mãe. Foi a partir do seu “faça-se” que o Verbo se
encarnou. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se alguém estava disposto a fazer a vontade
do Pai, esse alguém era Maria, a mãe de Jesus.

AGIR: Vamos aprender sobre o tempo litúrgico da nossa igreja católica?

Atividade 1: Responda:

a) O ano litúrgico começa no _____________________________________ e termina no
__________________________________________.

b) Há alguns dias atrás tivemos uma importante celebração que encerrou o Tempo (Ciclo) Pascal.
E a cor usada na celebração foi vermelho. Qual celebração foi essa?
R: ___________________________________________________________________________

c) De acordo com o que vimos acima, agora estamos em qual tempo litúrgico? E qual é a cor
usada?
R: ___________________________________________________________________________

Atividade 2: Sobre a reflexão do evangelho responda:
1- Pais e filhos formam uma:________________________________________________
2- O nome da mãe de Jesus: ________________________________________________
3-Quem os filhos devem respeitar? ___________________________________________
5- O que somos de Deus? __________________________________________________
6- O que somos uns dos outros? _____________________________________________
7- Pra você o que não pode faltar em uma família? ______________________________

MINHA ORAÇÃO: “Senhor, olhe pelas nossas famílias, envie forças sobre elas, que todos se

respeitem e se amem. Desperte também a alegria para comemorar os bons momentos em
família. Amém.

MEU COMPROMISSO: Para ser parte da família de Jesus temos que ouvir o que Ele nos ensina
na palavra, na missa, na catequese, e o que Ele nos fala através de outras pessoas também! Temos
que transmitir a mensagem de amor e salvação por onde formos.
Devemos viver concretamente os apelos que o Senhor nos revelava a cada dia.

