
 

 

 

 

 

EUCARISTIA (1ª, 2ª e 3ª ETAPA) 

“Felizes sois vós, porque vossos olhos vêem e vossos ouvidos ouvem.” 
 

22° Domingo do Tempo Comum de 2021 

 

 

OBJETIVO:  Refletir sobre o Evangelho do 22º Domingo do tempo comum. Jesus deseja que 

tenhamos um coração puro. 

 

LEITURA – Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23. 

 

REFLEXÃO: Jesus nos ensina que nada do que vem de fora pode nos tornar impuros, porque não 

entra no coração o alimento que comemos, e sim o que sai de dentro para fora, que são nossas 

palavras, ações, pois é do interior do coração que procedem aos pensamentos, bons ou ruins, e 

quando saem coisas más de nossa boca, tornamo-nos impuros e nos afastamos da presença de 

Deus. 

A pureza brota no coração, precisamos compreender e cuidar da beleza dele. Algumas 

vezes, o que sentimos pode influenciar nossas palavras e atitudes. Então, mesmo sem intenção, 

podemos magoar as pessoas com quem convivemos. 

Precisamos ter a pureza do coração e prestar sempre atenção no que fazemos e falamos, 

para não magoar as pessoas, pois são atitudes e palavras que expressam o que guardamos no 

coração. Que tenhamos um coração manso e humilde como o de Jesus. 

 

AGIR: Atividade 1: 
 

1. O que você acha que causa essas coisas ruins que saem de dentro das pessoas? 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tema a ser experenciado de 

 

23 a 29 de Agosto de 2021 
 

 



2. O que precisa fazer para não deixar essas coisas ruins citadas por Jesus no evangelho de 

hoje, entrarem em sua vida? 

R: _________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

3. Assista ao vídeo do youtube: Agosto: Mês das Vocações. Vocação dos Catequistas no 
link: https://youtu.be/7Ng_jmXqzfI. E depois responda: 
 
a) Quando é celebrado o Dia do Catequista? 

R: ________________________________________________________________________ 

b) Quem pode ser catequista?  

R: ________________________________________________________________________ 

c) Quem foi o 1º catequista? 

R: ________________________________________________________________________ 

d) Qual é a missão do catequista? 

R: ________________________________________________________________________ 

e) Qual nome do seu catequista? 

R: ________________________________________________________________________ 

f) Escreva aqui uma mensagem de carinho e agradecimento para o seu catequista. 

R: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:“Meu Jesus, quero te agradecer pelo meu catequista, que a cada encontro me 

mostra como é grande seu amor comigo e também como se preocupa com minha vida”. Rezar 1 

Pai Nosso e 1 Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Vamos compartilhar com nossos pais e amiguinhos como Jesus deseja 

que nosso coração seja puro. 

 

https://youtu.be/7Ng_jmXqzfI

