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XXVIII Domingo do Tempo Comum - Ano A - 
 

11 e 12 de Outubro / 2008 

TEMA: 

Jesus compara o Reino a um banquete de bodas 

Objectivo: 
�  Compreender a insistência de Jesus em falar-nos do 
Reino, para que nos ponhamos a caminho para o 
alcançar.  

•  AMBIENTAÇÃO:  

Colocar um mapa do mundo no expositor com a expressão:  

VENHAM TODOS AO BANQUETE DO REINO. 

1- Saudação 

Jesus deu-nos muitos exemplos para entendermos o que é o Reino para o qual nos 
convida. Se estivermos atentos, de certeza que vamos entender muito melhor. 

2- Revisão do compromisso 

- Cumpri o compromisso da semana anterior? 

3- Oração e Cântico 

4- Actividade 

Entrega-se a cada 
um uma folha com 
o labirinto. Aí 
vemos 4 
personagens mas 
apenas uma pode 
entrar no 
banquete.   

Que características 
tem o personagem 
que pode entrar? 
Conversar um 
pouco. 
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5- EVANGELHO  
Depois de termos feito a nossa actividades vamos escutar a mensagem de Jesus no 
Evangelho de Mateus 22, 1-10. 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos 
anciãos do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: 
«O reino dos Céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete para o 
seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não 
quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: 
‘Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois cevados foram abatidos, 
tudo está pronto: Vinde às bodas’. 
Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu 
negócio; os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. 
O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles 
assassinos e incendiaram a cidade. 
Disse então aos servos: ‘O banquete está pronto, mas os convidados não eram 
dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que 
encontrardes’. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que 
encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu-se de convidados». 
Palavra da salvação. 

6- Perguntas de apoio  

- A que compara Jesus o Reino dos Céus no Evangelho que escutamos? 
 - Quem são esses convidados para o banquete e que não quiseram ir? 
 - Que significa o traje de festa para participar no banquete do Reino? 

7- Reflexão  

A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem do “banquete” para 
descrever esse mundo de felicidade, de amor e de alegria sem fim que Deus quer 
oferecer a todos os seus filhos. 
O Evangelho sugere que é preciso “agarrar” o convite de Deus. Os interesses e as 
conquistas deste mundo não podem distrair-nos dos desafios de Deus. A opção que 
fizemos no dia do nosso baptismo, não é “conversa fiada”; mas é um compromisso 
sério, que deve ser vivido de forma coerente. 
Este convite dirige-se a toda a gente e, portanto, também a cada um de nós. É 
necessário participar com o traje de festa, ou seja, com o coração cheio de fé, 
esperança e boas obras. Jesus não liga se és pobre ou rico, doente, branco, negro,A 
Ele repara no traje de festa: o coração de cada um. 

8- Celebração 

O catequista convida cada um a reflectir, a olhar para o seu íntimo (em silêncio) para 
saberem se estão com o traje de festa. Depois fazer um oração e cantar. 

9- Compromisso  

- Rezarei todas as noites para que haja cada vez mais pessoas a conseguirem “vestir 
o traje de festa” para participarem no banquete. 


