
 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

" JESUS NOS ENSINA A REPARTIR " 

 

OBJETIVO:  

 Saber que Jesus ajuda todas as pessoas; 

 Entender que todos podemos ajudar dividindo o que temos; 

 Entender que não podemos ser egoísta, devemos repartir com os outros o que tivermos, 

incluindo o privilégio da salvação. 

 

LEITURA: MT 14, 13-21 

REFLEXÃO: A multiplicação do alimento começa com 5 pães e 2 peixes que a multidão tinha: 

Deus não pode fazer nada sem que nós façamos a nossa parte, por muito pequena que seja...  

É esta parte (o esforço e empenho pelos outros, a partilha do que temos e somos) que 

Deus multiplica... recordar os momentos em que senti que Deus me apoiou e ajudou a fazer coisas 

maiores do que eu pensava ser capaz... 

ATIVIDADE: 

1. O que Jesus quis nos ensinar com a multiplicação dos pães? E a quem Jesus manda hoje, você 

oferecer o pão da Palavra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

DINÂMICA: Realizar com a família 

1 - AS MÃOS EM CONCHA ABERTA: em nossas mãos oferecemos a Deus tudo o que pegamos, 

criamos e moldamos, o que conseguimos e o que não conseguimos realizar. Estendemos nossas 

mãos, mãos que foram estendidas para alguns e afastadas de outros. Oferecemos tudo ao Senhor, 

para que Ele as abençoe com a sua mão. (silêncio - pausa para pensar no que queremos 

oferecer ao Senhor) 

 

Tema a ser experenciado de 

27 de julho a 02 de agosto 



2 - PALMAS DAS MÃOS VIRADAS PARA O CHÃO: agora viramos as palmas das mãos para o 

chão. Com esse gesto soltamos tudo em que nos apegamos. Jogamos fora, enterramos o que 

passou o que nos sobrecarrega, o que criticamos nos outros. Nesse gesto expressamos que não 

queremos mais usar o passado como desculpa para nosso comodismo ou falta de ardor para com 

a nossa vocação e missão. Deixamos também nossos sentimentos de culpa. Sepultamos tudo, 

para que tudo seja renovado com Cristo. (silêncio - pausa para pensar nas coisas que 

queremos despojar) 

 

3 - MÃOS DADAS: agora de mãos dadas com os membros de sua família ofereça a Deus tudo o 

que une a família, que Ele os cubra com suas bênçãos, que toda impaciência, intolerância, 

preconceitos, julgamentos sejam vencidos, para que seu amor que a tudo cura possa transformar 

o coração de cada um!! "Senhor confesso que errei " (abraço da paz) 

 

MÊS DE AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES:  Para a nossa Igreja, 

o mês de agosto é um tempo dedicado à oração, reflexão sobre as 

vocações. No primeiro domingo é celebrado a vocação sacerdotal, 

ou seja, o padre. O padre é uma pessoa de muita espiritualidade, 

que nos orienta e que está sempre por perto nos ajudando, ele é o 

nosso pastor. O padre é o representante de Cristo dentro da 

comunidade, um pai espiritual para todos. Portanto, esta semana 

vamos rezar pelo nosso padre Ocimar e por todos os padres da 

nossa igreja! 

 

MINHA ORAÇÃO: Senhor Jesus, o que eu tenho é pouco, mas eu quero que o Senhor multiplique, 

porque eu acredito que o Senhor pode. Multiplique Jesus o amor, a paz, a saúde, a bondade, a 

alegria em minha vida. Também quero agradecer pela vida do nosso padre Ocimar e por cada 

sacerdote que ama e se interessa pelo seu ministério, que trabalha com amor e dedicação e que 

dá a vida pela igreja. Amém.”  

 

MEU COMPROMISSO: Pegue uma folha em branco e faça uma carta 

escrevendo uma mensagem ou uma oração para o nosso padre Ocimar e 

deixe na secretaria da matriz.  Lá deixaremos uma “Caixa-correio” da 

Catequese para você depositá-la. Nosso padre ficará muito feliz! Ah! Não 

esqueça de colocar: seu nome, a etapa da catequese e sua comunidade. Use 

a criatividade e o seu coração! 


