
   

 

 

CRISMA ( ETAPA 1,2,3) 

“JESUS ENVIOU ESTES DOZE” 

MAT 9:36, 10:8 

 

 

 

 

OBJETIVO:  Assim como o Mestre Jesus chamou os discipulos nós tambem somos  convidados a 

participar dessa missão. 

 

LEITURA:  Mat 9:36, 10:8 

 

REFLEXÃO: Temos aqui nessas duas belíssimas passagens do Evangelho, Jesus chamando os 12 

apóstolos para missão do anúncio da boa nova e a autoridade para curar todas as doenças e 

enfermidades, ficando bem clara que essa missão não é só dos 12,  e também  de  todo cristão, e essa 

ordem fica bem claro quando diz: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos”. 

Assim como na ápoca do Mestre existiam pessoas abandonadas e angustiadas, nos tempos atuais 

não é diferente do passado, as pessoas necessitam de gestos de compaixão e mais do que isso, é 

necessário açôes concretas que as ajudem a aliviar o farto pesado da vida, Ser cristão é colocar em 

prática essas atitudes. 

 

Atividade 1: DINÂMICA EM CASA (O GIZ, A PEDRA E A ESPONJA) 

Material: uma tigela ou copo com água, um giz, uma pedra e uma esponja 

Coloque a tigela de água em local visível e vá mergulhando um a um os objetos.  

Observe abaixo o significado de cada objeto: 

1- A Água: fonte que restaura e purificação e que gera vida. Simboliza aqui a Palavra e o agir de 

Deus na sua vida. 

2- O Giz: feito de cal e que absorve para si toda água. Simboliza as pessoas que recebem a Palavra 

de Deus mas guardam só prá si, deixando de anunciar e testemunhá-la; 

3- A Pedra: material  que não deixa que nada penetre dentro de si. Simboliza as pessoas que se 

fecham e não deixam que a Palavra de Deus as transforme e molde suas vidas; 

4- A Esponja: depois de molhada, absolve uma certa quantidade de água, assim que apertá-a ela 

transmite o que tem de mais precioso dentro de si que é a água que purifica e restaura. Simboliza 

as pessoas que absorvem, escutam a Palavra de Deus, e permitem que as transformem e as 

modifiquem  as suas vidas; tornando também testemunhas fiéis do Reino de Deus. 

Diante da atividade apresentada reflita que cristão estou sendo? O giz, a pedra ou a esponja?   

Tema a ser experenciado de 

8 a 14 de junho de 2020 



Atividade 2: MEDITAÇÃO EM FAMILIA:  

Lembre-se: assim como os doze apóstolos, nós somos convidados todos os dias a sermos imitadores de 

Cristo e ser o Sal da terra. E nós, será que nossas ações estão sendo compatíveis e agradáveis com o 

que Jesus pediu ? Feche os seus olhos, abra o seu coração e eleve seu pensamento a Jesus, e faça as 

seguintes perguntas: 

1 -Será que estou sendo um bom cristão? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 2 -O que tenho feito para ajudar os que precisam? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3 -E na igreja, tenho participado de alguma pastoral, alguma atividade que ajude a comunidade ?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  Deus, rico em misericórdia, perdoai nossas cegueiras que nos impedem ver as 

necessidades de nossos irmãos e irmãs, vós que sois a força daqueles que esperam em vós, volvei vosso 

olhar para o vosso povo que vive como ovelhas sem pastor, e como nada podemos em nossa fraqueza, 

dai-nos sempre o socorro da vossa graça para que possamos agir conforme a vossa vontade, seguindo os 

vossos mandamentos. Amém! 

 

 

MEU COMPROMISSO: Olhe para as pessoas próximas ou na comunidade e ajude as no que precisarem. 


