
 

 

CRISMA (1°, 2° E 3° ETAPA) 
 

“O Senhor, porém, esteve comigo e deu-me forças” 

 (2 Tm 4, 17). 

 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO, APÓSTOLOS 

 

 

LEITURA: MT. 16, 13-19 

 

OBJETIVO:  Refletir sobre nossas escolhas. Assim como São Pedro e São Paulo, nós 

também podemos ser luz, e levar a salvação a muitas pessoas. 

 

A Igreja Católica está em festa, e você sabe o porquê?! Porque neste domingo é dia de 

celebrarmos São Pedro e São Paulo! Duas colunas da Igreja que se dedicaram por inteiro para 

que Jesus e o Evangelho fosse conhecido por todo o mundo. 

SÃO PEDRO foi o primeiro dos discípulos de Jesus que se chamava Simão, que era 

filho de Jonas e irmão de André e se tornou um dos primeiros discípulos de Jesus e também 

um dos dozes Apóstolos, Simão (Pedro) era um pescador no lago de Generasé (Lc 5,10) e foi 

o discípulo que disse: “Tu és o Cristo, filho do Deus Vivo!” (Mt. 13,16) e por esta demonstração 

de fé e intimidade com Deus Jesus lhe disse: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 

minha igreja.” (Mc. 8,18). 

SÃO PAULO  se chamava Saulo, nascido na cidade de Tarso e era soldado romano e 

um grande perseguidor dos cristãos! Era um homem muito inteligente. Saulo se converteu 

quando ia para a cidade de Damasco, onde no caminho Jesus apareceu para ele em forma de 

uma luz muito forte que o cegou (At. 9,1-9). Ali ele se converteu e começou a pregar o 

Evangelho depois que recuperou a visão. São Paulo teve um papel importantíssimo na difusão 

do Evangelho pelo mundo, pois como era de origem romana tinha livre acesso a todos os 

lugares dominados pelos romanos (diferente dos outros apóstolos que eram judeus) e assim 

foi pregando o Evangelho e dia após dia a Igreja Cristã (hoje conhecida como Católica) ia 

crescendo e prosperando.  

Vamos agora responder nossas atividades e aprender um pouco mais sobre a vida 

destes dois grandes homens! 

 

  

Tema a ser experenciado de 
22 a 28 de junho de 2020 



 

REFLEXÃO: Hoje somos convidados a mudar as nossas vidas.  

Os santos São Pedro e São Paulo foram pessoas humanas como nós, tiveram muitas 

falhas, cometeram erros, mas encontraram Jesus e tomaram a decisão de mudar de vida e 

ajudar as outras pessoas a seguir o caminho certo. Quando Jesus nos chama, ele não olha o 

nosso passado, mas sim o nosso desejo de sermos pessoas melhores. 

Assim como São Pedro e São Paulo, nós também podemos ser luz, e levar a salvação 

a muitas pessoas. Vamos tentar ?  

São Pedro e São Paulo, rogai por nós! 

 

AGIR: 

 

ATIVIDADE: Perguntas de fé e amor: 

 

1 - Quem foi o primeiro Papa? _________________________________________________ 

 

2- Qual o nome do Papa atual? ________________________________________________ 

 

3- Responda conforme o evangelho: “Jesus disse a Pedro:  Eu te darei as chaves do ______, 

tudo o que _________ na _______ será ligado nos  ______e tudo que desligares na _______ 

será desligado nos _____________. 

 

4- E para você jovem: “Quem é Jesus, e que lugar ele ocupa na sua vida?” 

 Desafio: Grave um vídeo de no máximo 30 segundos respondendo a esta pergunta 

e envie para o seu catequista! Não deixe de fazer! Postaremos as respostas no site 

da paróquia (para aqueles que autorizarem). Mostre para o mundo que você não 

tem medo de seguir Jesus! Coragem! 

 

MINHA ORAÇÃO:  Ajuda-nos, Senhor, a crer que tu és Deus provedor, que cuida das nossas 

vidas, de cada detalhe dela e, então, leva-nos a um envolvimento comprometido com a tua 

igreja e nossa missão como povo de Deus no mundo. Aviva a nossa fé. Dá-nos amor a ti, a tua 

obra e ao teu povo. 

 

MEU COMPROMISSO: Assistir à missa no domingo, dia 28/06, às 8 horas, que é transmitida 

pelo Facebook, na página da Paróquia Nossa Senhora das Dores, presidida pelo padre Ocimar. 

Ou para os que podem, que tem acima de 12 anos, poderão participar das celebrações que 

acontecerão no final de semana na matriz: sábado às 18h30, domingo às 8h e às 19h30. Ou 

na comunidade Santa Edwiges no domingo às 9h30. 


