
                                                    

                                                       

                                                        

EUCARISTIA (1ª, 2ª, 3ª ETAPA) 

“Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem.” 

Mc 4, 35-41 

                                                            

 

OBJETIVO:  Refletir sobre o evangelho do 12º Domingo do Tempo Comum: "ter fé no Senhor 

Jesus Cristo". 

 

LEITURA: Marcos 4, 35-41 

REFLEXÃO: Fé: confiança. 

Ter fé é acreditar e confiar sem ver com nossos olhos carnais... é ter a certeza que o Senhor 

realizará grandes feitos na nossa vida! 

 Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Este evangelho traz para nós a cena 

da tempestade acalmada. A barca com Jesus e os discípulos representa a comunidade cristã, 

atravessando o mar revolto da vida. 

 A ventania e o mar agitado representa todas as nossas dificuldades da vida, tentações e 

tropeços... e se tivermos fé nosso barco não vai afundar. Com Jesus, pela nossa fé somos salvos. 

 Precisamos ter fé em Jesus, fé em Deus. A fé supera o medo e a dúvida. Jesus nos ensina  

 

AGIR:    

Atividade 1:  Responda: 

1- O que é ter confiança? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2 – Você acredita que só Deus tem o poder sobre a nossa vida, que somente Ele pode nos 
conduzir? Porquê? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tema a ser experenciado de 

 

14 a 20 de junho de 2021 
 

 



 

Atividade 2:  Pinte as atitudes de quem segue  Jesus com fé: 

 

RESPEITAR  AMAR  SER JUSTO  BRIGAR  MENTIR 

ACREDITAR  CALUNIAR  DESEJAR O MAL AO PRÓXIMO 

 

 

Atividade 2:  No evangelho os discípulos, diante do milagre que Jesus realizou, perguntaram: 
“Quem é este que até o vento e o mar obedecem? O que você responderia? Pra você, quem é 
este? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  "Pai, concede-me uma fé profunda que permita manter-me sereno em meio 
às tribulações desta vida, certo de que está comigo o Senhor". Amém. 

 

MEU COMPROMISSO: Esta semana terei um compromisso: “Seguir a palavra de Jesus Cristo 

confiando Nele e assim aumentar cada vez mais a minha fé.” 

Escreva aqui a oração do Pai Nosso e chame a sua família para rezarem todos juntos. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


