
 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

 

                                               “Jesus louva ao Pai, por Ele ter concedido aos pequeninos a                 

                                       verdade sobre sua pessoa e missão” 

 

14º DOMINGO DO TEMPO COMUM DE 2020 

 

OBJETIVO: Percebermos que Jesus nos convida, a entrar em comunhão com Ele e segui-Lo, 

pois Ele é manso e humilde de coração.  

 

LEITURA – Mt- 11,25-30 

 

REFLEXÃO: Neste Evangelho Jesus louva ao Pai por revelar Sua sabedoria aos simples e 

pequeninos e não, aos “sábios” e “entendidos“.  Simples e pequeninos aos olhos de Deus são todos 

aqueles que não complicam as coisas espirituais e se deixam governar pela Sua voz.   

Portanto, todos nós somos pequeninos quando reconhecemos as nossas limitações e nos 

rendemos a Jesus, o Filho de Deus, que recebeu do Pai a instrução de nos conduzir segundo os 

seus desígnios. Jesus e o Pai têm o entendimento perfeito das nossas necessidades e nos 

convidam a trocar o nosso fardo pesado pelo jugo suave e leve da doutrina do Seu amor.  Muitas 

vezes, querendo ser fortes e seguros (as) em nós mesmos (as), insistimos em carregar a nossa 

carga sozinhos (as) para mostrar que temos força e capacidade. O resultado disso é a depressão 

ou outras doenças espirituais que terminam atingindo também o nosso físico.  

Para nos livrarmos destes males precisamos somente atender ao convite do Filho: “Vinde a 

mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei 

descanso.” Assim, rendidos ao Seu Amor, nos tornaríamos as criancinhas submissas de quem o 

Pai se agrada. 

 

AGIR – Assistir ao vídeo sobre o evangelho da semana 
 

Atividade 1: Responda as questões abaixo e reflita sobre elas. 

 
1- Como Jesus Vive o projeto do Pai? 

R: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tema a ser experenciado de 

 

29 á 05 de Julho de 2020 
 

 

Tema a ser experenciado de 

 

29 a 05 de Julho de 2020 
 

 



 
2- O que faz (ou como é a vida) de quem abraça esse projeto? 

R: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

3- Assim como Jesus vive o projeto do Pai, o que precisamos fazer para viver este projeto para 
equilibrar os valores materiais e espirituais? 
R: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

4- Faça uma lista de tudo aquilo que você gostaria de ter.  E depois avalie se tudo isso é 
extremamente necessário para você viver. Veja o que poderia descartar.  
R: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

MINHA ORAÇÃO: Ó Deus, revelais o vosso reino e o dais em herança aos simples e puros de 

coração. Fazei-nos humildes, livres e felizes, para que nossa vida seja semelhante a de vosso filho, 

Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a enfrentar os desafios de todos os dias e a anunciar a alegria que 

brota da fé e de vossa bondade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

MEU COMPROMISSO:  Rezar esta semana (em família), o terço da misericórdia, na intenção das 

vítimas do Corona vírus e as intenções do Santo Padre o Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Provai e vede, quão suave é o Senhor” 

 

Como rezar o terço da Misericórdia: 

Inicie rezando:  
  
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!  
  
Reza-se: Pai-Nosso; Ave-Maria e o Creio.  
 
Nas contas do Pai-Nosso, reza-se: Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e Divindade de Vosso diletíssimo 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro.  
  
Nas contas das Ave-Marias, reza-se: Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. (10 vezes)  
  
Ao fim do terço, reza-se: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 
 

 


