
         

 

 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Coragem, sou eu! Não tenhais medo ” 

 

 

OBJETIVO: Não temer os momentos tempestuosos e as tormentas da vida, mas acolher Deus que 

sempre vem ao nosso encontro para nos socorrer. 

 

LEITURA: Mt 14, 22-33 

 

REFLEXÃO: Depois da partilha dos pães e dos peixes, Jesus convida os discípulos a entrar no 

barco e seguir a frente, atravessando para outro lado do mar, enquanto Ele pessoalmente despede 

a multidão e se dirige ao monte para orar. De repente surgem ondas e ventos, pondo em risco a 

embarcação. 

A travessia do mar pode simbolizar a travessia que a comunidade (todos nós batizados)  

precisa fazer para sair do nosso mundinho e ser igreja como um TODO. Trata-se de ser uma 

comunidade em saída, que busca os ”perdidos da vida” e não fica trancada em si própria; que 

anuncia a todos os povos a Boa Nova do Reino de Deus, mediante a vivência de novas relações. 

Toda comunidade é convidada a fazer a travessia para a conversão do Evangelho. 

A barca simboliza a comunidade que se sente ameaçada pelas forças adversas (o mar e o 

vento) e necessita de uma fé sólida para não ser tragada pelas ondas perigosas. Há grande 

contraste entre a serenidade de Jesus – no alto da montanha, em comunhão com o Pai – e o 

apavoramento dos discípulos em meio as ondas ameaçadoras, no mar revolto. 

O medo dos discípulos revela a falta de fé, inconcebível para quem pretende ser autêntico 

seguidor do Mestre. A falta de fé pode levá-los a se sentirem perdidos no meio das turbulências. 

Eles necessitam sentir em seu meio a presença de Jesus, o qual os tranquiliza com as palavras: 

“Coragem, não tenham medo, sou eu” . O medo paralisa, e o fantasma (Jesus) que assusta pode 

ser a própria solução – as vezes tão evidente e tão difícil de aceitar. Adversidades podem ser 

vencidas mais facilmente quando a comunidade tem a convicção de que Jesus é o companheiro 

de caminhada. (Pe. Nilo Luza, ssp) 

 

AGIR:   

Atividade 1: Responder : 

 

Tema a ser experenciado de 

03 a 09 de agosto de 2020 



1- Porque Pedro começou a afundar? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2- O que Jesus disse a Pedro no momento que o salvou? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2:    Escolha uma foto (que você goste muito) sua com seu pai e envie para o seu 

catequista até o dia 08 de agosto (sábado). Para fazermos uma homenagem a todos os pais da 

nossa catequese pelo site e facebook da nossa paróquia. 

 

 

 MÊS DE AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES:    

Nesta semana da família, lembremos as palavras do Papa 
Francisco a respeito da família: “Para além de seus prementes 
problemas e de suas necessidades urgentes, a família é um 
´centro de amor`, onde reina a lei do respeito e da comunhão, 
capaz de resistir aos ataques da manipulação e da dominação 
dos `centros de poder` mundanos”. 

No  segundo domingo é celebrado a vocação paterna. Ou 

seja Dia dos Pais. 

Ser pai é uma vocação divina, que coloca o ser humano próximo 

ao seu Criador, pois assim como Deus Pai nos guia, o pai recebe 

a missão de ser o farol na vida de seus filhos e filhas, 

encaminhando-os a trilhar sua existência.

Ser pai é acima de tudo ser amigo de todas as horas... é estar 

próximo, acessível, buscando sempre estar presente na vida 

dos filhos e filhas. 

 

 

MINHA ORAÇÃO: Rezar o Salmo 91 (Confiança) direto na Bíblia, todos os dias pela manhã.  

 

MEU COMPROMISSO:  Dar um abraço e beijo no seu pai (ou, naquele que considera e o tem 

como seu pai) todos os dias à partir desta semana.  

 


