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CRISMA ( 1ª , 2ª e 3ª ETAPAS ) 

 “ O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos 

 congregou na mesma fé e na mesma família.” 

   “  PENTECOSTE “ 

OBJETIVO DO ENCONTRO :  Entender, reconhecer e viver os dons do Espírito Santo

 Acolher com a mente e o coração aberto, os dons do Espírito Santo. Ele 

vem em socorro de nossa fraqueza e acende em nós o amor e a alegria de 

sermos a Igreja amada de Deus.  

LEITURA –    JO 20,19-23 ( Ler na Bíblia ) 

REFLEXÃO:  

“Ficaram todos cheios do Espírito Santo” (At 2, 4). Falando aos Apóstolos na Última 

Ceia, Jesus disse que, depois da sua partida deste mundo, enviaria a eles o dom do Pai, 

isso é Espírito Santo (cf. João 15, 26). Esta promessa se realiza com poder no dia de 

Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos no Cenáculo.  

Os Apóstolos estavam escondidos, com medo dos judeus e, de repente, um vento forte 

inundou o local e eles sentiram o derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Se isto 

não acontecesse, eles continuariam escondidos — muito possivelmente por um tempo 

— e depois, cada um iria cuidar da sua vida e o projeto de Jesus, os ensinamentos de 

Jesus, se perderiam no tempo. Talvez, alguém escrevesse um livro sobre os feitos de 

Jesus que, com passar dos séculos, iria para a categoria literária das lendas. Para que o 

projeto de Jesus, portanto, não se perdesse e continuasse no mundo inteiro, era preciso 

que o Espírito Santo fosse derramado nos corações daqueles que se fizeram discípulos 

e discípulas de Jesus. 

Aquela efusão, embora extraordinária, não permaneceu única e limitada àquele momento 

aqueles discípulos, mas é um evento que se renovou e se renova até hoje em nós, 

discípulos de hoje.  

Tema a ser experienciado de 

25 á 31 de maio de 20020 

O dia de Pentecostes, quando os discípulos “ficaram todos cheios do Espírito Santo”, 

foi o batismo da Igreja, que nasce “em saída”, “em partida” para anunciar a todos a Boa 

Notícia. 

A primeira atividade da ação do Espírito Santo, na Igreja e na vida dos discípulos e 

discípulas de Jesus, é a formação de uma nova humanidade. 

Os carismas, são dons dados a alguém para colocar-se a serviço do bem comum; do 

bem de todos. Quando, portanto, alguém se coloca a serviço do bem do outro, ali está 

acontecendo Pentecostes. Ali, o Espírito Santo está agindo e transformando a 

humanidade. ( Papa Francisco)  
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 AGIR:    

ATIVIDADE 1: 

Interpretando o texto bíblico: 

1. Com que palavras Jesus tirou o medo dos discípulos?

2. Com que palavras Jesus comunicou o Espírito Santo?

3. Qual o dom que Jesus dá aos discípulos, depois de soprar o Espírito Santo?

ATIVIDADE 2: 

Dinâmica em família: 

Escrever em papeis separados os seguintes dons: ANIMAR – ALEGRAR – 

ACONSELHAR – REUNIR – RECONCILIAR – PERDOAR – ENCORAJAR – 

REZAR – AJUDAR – CANTAR . Cada membro da família irá sortear os papeis 

onde cada integrante pegará um papel e irá dizer quem da família tem aquele 

dom e o porque acredita nisso. 

ATIVIDADE 3: 

Utilizar recortes de revistas, jornais ou desenho de próprio punho para 

representar como você pode utilizar os dons na realidade da qual vivemos hoje 

em isolamento social. Utilize a criatividade.  

ATIVIDADE 4: 

Encontre no caça-palavras os 7 dons que a igreja reúne: Ciência – Piedade – 

Entendimento – Conselho – Sabedoria – Fortaleza – Temor 
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MINHA ORAÇÃO: 

Elevemos nosso coração ao Pai e peçamos com muita fé e confiança que o 

Espírito Santo venha e renove a terra e o coração das pessoas.  

1. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre os países em pandemia pelo Covid-19 e sobre

aqueles que trabalham pelo bem, para que o esforço destes homens e mulheres

transforme nossa terra num mundo de paz:

2. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre todos os que vivem desunidos e em conflitos e

sobre aqueles que trabalham pela reconciliação entres povos e comunidades:

3. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre todos os povos e culturas da terra, para que se

elevem como testemunhas da Boa Nova e cada qual anuncie em sua língua a vossa

Salvação:

4. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre todas as comunidades eclesiais e sobre seus

agentes pastorais, para que testemunhem sempre e com confiança a vida nova que vem

da ressurreição de Jesus:

MEU COMPROMISSO : 

1. Ler em família na Bíblia, no livro de Atos do Apóstolos 2,1-11 e conversar

sobre o entendimento da leitura.

2. Rezar a oração do Espírito Santo em família todos os dias.

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 

fogo do amor.   Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face 

da terra. Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a 

luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas segundo 

o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso

Senhor.  Amem.

Mensagem 

Deus derramou seu Espirito sobre a terra inteira como língua de fogo, com seu 

poder que fez maravilhas. Espirito que impulsiona a igreja a assumir cada 

cultura, a língua de cada povo, para chegar á graça do amor a Deus 

manifestada em Jesus Cristo. 

Paróquia Nossa Senhora das Dores  - Catequese em Casa 

31 de Maio de 2020 




