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XXV Domingo do Tempo Comum - Ano A - 

20 e 21 de Setembro/2008 

Hoje a catequese será em grande grupo para entrarmos no ritmo novo deste ano 
e será dada em conjunto por todas as catequistas. 

 

XXVI Domingo do Tempo Comum - Ano A  

27 e 28 de Setembro / 2008 

TEMA: 

O Reino de Deus é para os que crêem e 
se arrependem 

Objectivo: 
�  Descobrir que o Reino de Deus não se alcança 
com palavras mas com atitudes.  

•  AMBIENTAÇÃO:  

Colocar uma fotografia de um ou vários 
desportistas, com a seguinte expressão: A META É ATINGIDA COM TRABALAHO. 

1- Saudação 

Para Jesus, as palavras apenas não são suficientes e, para nós é a mesma coisa. As 
palavras devem estar de acordo com o sentir e o fazer, de outro modo, são como as 
folhas secas que são levadas pelo vento. Escutemos a mensagem de hoje com muita 
atenção. 

2- Revisão do compromisso 

-Que coisas fiz bem durante esta semana? 

 -Rezei para que as pessoas levem a Palavra de Deus a todo a gente? 

3- Oração e Cântico 

 4- Actividade  

Arranjar um dado. Cada uma das faces tem o seguinte significado:  

1-Volto a começar. 2- Progrido três casas. 3- Sou o melhor.  

4- Progido uma casa. 5- Quero ganhar. 6- Progrido duas casas.  
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Formam-se duas equipas de igual número de jogadores. Cada jogador da equipa joga 
o dado, anota-se o resultado de cada jogador e coloca-se o “peão” na casa 
correspondente. Depois joga a equipa seguinte e assim sucessivamente. Ganha a 
equipa que chegar primeiro à meta. 

Prepara-se o 
tabuleiro seguinte.  

 

5- EVANGELHO  

Vimos no jogo que só consegue alcançar a meta quem conseguiu avançar no 
tabuleiro. Vejamos, pois, o que é que isto tem a ver com a emsagem do Evangelho 
(Mateus 21, 28-32) 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: 
‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, porém, 
arrependeu-se e foi. 
O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. 
Ele respondeu: ‘Eu vou, Senhor’. Mas de facto não foi. 
Qual dos dois fez a vontade ao pai?» 
Eles responderam-Lhe: «O primeiro». 
Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os publicanos e as mulheres de má vida 
irão diante de vós para o reino de Deus. 
João Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes 
nele; mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. 
E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele». 
Palavra da salvação 

6- Perguntas de apoio  

 - O que é que nos quer dizer Jesus com a resposta dos dois filhos da parábola?  

- Por que é que Jesus compara o primero dos filhos com os sumos sacerdotes e os 
anciãos do povo? 

 - Com quem compara Jesus o segundo dos filhos? 
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7- Reflexão  

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus chama todos os 
homens e mulheres a empenhar-se na construção desse mundo novo de justiça e de 
paz que Deus sonhou e que quer propor a todos os homens. Diante da proposta de 
Deus, nós podemos assumir duas atitudes: ou dizer “sim” a Deus e colaborar com Ele, 
ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmo-nos do 
compromisso que Deus nos pede. A Palavra de Deus exorta-nos a um compromisso 
sério e coerente com Deus – um compromisso que signifique um empenho real e 
exigente na construção de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz. 
O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com DeusP O “sim” 
que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações 
práticas; mas é um compromisso firme, coerente, sério e exigente com o Reino, com 
os seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele 
que “dá boa impressão”, que finge respeitar as regras e que tem um comportamento 
irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais; mas é aquele que cumpre na 
realidade da vida a vontade de Deus. 

Que aconteceria a um desportista que sabendo bem as regras do jogo e, por isso, 
acredita ser o melhor, mas não corre, nem se cansa, nem trabalha, nem se move? 
Esse nunca chega à meta. Jesus convida-nos a trabalhar pelo Reino, pela sua vinha. 

8- Celebração 

-Cântico 

- Pai Nosso e Avé Maria 

• 9- Compromisso  

-Farei bem todas as coisas que faça, com qualidade e empenho. 

- Rezarei para que a Palavra de Deus chegue a todas as pessoas do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


