
                                                    

                                                       

                                                        

EUCARISTIA (1ª, 2ª, 3ª ETAPA) 

 “Eu sou o pão que desceu do céu.” 

Jo 6, 41-51 

                                                            

OBJETIVO:  Refletir sobre o evangelho do 19º Domingo do Tempo Comum: "Eu sou o pão que 

desceu do céu”. E 2º domingo do mês de agosto: Vocação para a vida em família: Dia dos Pais. 

 

LEITURA: Jo 6, 41-51 

 

REFLEXÃO: Jesus continua a insistir na necessidade de crer Nele, porque Ele é o verdadeiro maná 

descido do céu. É um pão que traz em si a própria vida que vem de Deus. 

Este pão descido do céu é Jesus mesmo, e quem comer desse pão viverá eternamente. 

Embora não seja fácil aplicar a Jesus a imagem de um pão que se come e dá a vida eterna, pode-

se entender que a imagem se aplica à aceitação da pessoa de Jesus e de seus ensinamentos. 

Jesus, porém, vai adiante e afirma que o pão que Ele vai dar é a sua carne para a vida do mundo. 

E esta semana, de modo especial, vamos lembrar da vocação para a vida em família, para 

que nossas famílias sejam um lugar do cultivo do amor, da comunhão, do diálogo, da acolhida, do 

perdão, da realização humana, da fidelidade e da paz. 

Os pais são colaboradores de Deus na reprodução e defesa da vida. 

AGIR:    

Atividade 1:  Jesus traz uma importante mensagem para todos nós neste Evangelho! Substitua 
os símbolos pelas vogais correspondentes e descubra o que Jesus tem a nos ensinar hoje. 

  

Tema a ser experenciado de 

 

02 a 08 de agosto de 2021 
 

 



Atividade 2:  Responda: 

1- Jesus fala que todo aquele escuta o Pai e por Ele foi instruído vem ao encontro dele (Jesus). 
De que forma podemos ser instruídos e ouvirmos a voz de Deus? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2- Jesus nos oferece um pão muito especial que nos dará a vida eterna. Você sabe dizer de que 

pão Ele está falando? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  Reze junto com seu pai a oração abaixo e ao final rezem um Pai Nosso e 1 

Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Esta semana terei um compromisso: rezar por todas as famílias que não 

tem mais um pai presente em seus lares e que precisam muita da presença e do amor de Jesus 

para confortar seus corações.  


