
É PRECISO IR TODO DOMINGO À MISSA? 

Eu não tenho conseguido ir e minha mãe diz que é 
errado, porém eu penso que não adianta eu ir todos os 
domingos se não estiver bem preparada para receber 
o Corpo de Jesus. Gostaria de ter uma resposta.   

* se tu entenderes que ir à missa todos os domingos é 
uma obrigação, não vais. 

* Se tu entenderes é bobagem, não vais. 
* Se tu entenderes que é muito chato, não vais. 
* Se entenderes que é perda de tempo, não vais. 
* Se tu entenderes que é pecado não ir, não vais.  
 

Vá à missa todos os domingos somente nas 
circunstâncias seguintes:  

* quando tu entenderes que ir à missa é uma resposta 
de amor a Deus por todo o amor que Dele recebes 
constantemente;  
* quando tu entenderes que é preciso alimentar a sua fé 
com a Palavra de Deus e com o Pão da Vida que é 
Jesus;  
* quando tu entenderes que tu fazes parte de uma 
grande família e que, quando não vais o teu lugar fica 
vazio na mesa;  
* quando tu entenderes que não basta teres fé, mas que 
é preciso viver a tua fé; 
* quando tu entenderes que o domingo é dia da família, 
dos amigos e da vida, mas também é o dia do Senhor, 
este Deus maravilhoso que te ama de todo coração.  



Certamente já tivestes a sensação de que a Missa não 
muda. É tudo igual, repetitivo, etc. Lembra-te, porém, 
que também a tua família não muda e tu nunca deixas 
de a amar porque é a tua família; a tua escola é a 
mesma, e tu a frequentas na mesma; os teus amigos são 
os mesmos e tu não te canses deles.  

Tu ouviste dizer, ou vais ouvir, também que muita 
gente vai à Missa se quer ir à missa, só vale quando a 
gente tem vontade. Eu também acho. Mas também 
acho que devemos educar a nossa vontade para 
querermos coisas boas que nos fazem crescer, que nos 
tornam felizes.    
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