
  

 

 

 

CRISMA 

 

 

Assunção de Nossa Senhora 
 

“Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha visitar-me?” 

 

OBJETIVO: Falar do corpo imaculado de Maria; como e porque Ela foi elevada aos céus e que está 

sentada ao lado de seu filho Jesus. 

 

LEITURA: LUCAS 1,39-56 

 

REFLEXÃO: No evangelho de Lucas, encontramos os sinais da adesão incondicional de Maria ao 

projeto de salvação que Deus quer realizar. 

Vemos uma mulher que não se deixa seduzir pela vaidade de ser escolhida para Mãe do 

Filho de Deus, mas que apesar disso tem a pressa a se colocar a serviço. Aquela que Deus 

escolheu deixa o conforto do seu lar para ir ao encontro de quem necessita, sua prima Isabel, 

grávida em idade avançada. 

  Ao encontrar-se com a prima, mais uma vez é saudada como bem aventurada. O Espírito 

Santo inunda o coração de Isabel, que reafirma a Graça de Deus em Maria. 

  A resposta de Maria, o cântico do Magnificat, é um prelúdio do Reino e dos seus 

destinatários. Deus não age na história humana a partir dos poderosos, nem das estruturas injustas. 

Ele age a partir dos mais fracos, marginalizados e excluídos, propondo uma nova forma de vida. 

O evangelho coloca Maria em lugar especial no plano salvífico de Deus, ela não é apenas 

a mulher escolhida para gerar o seu Filho, mas está intimamente ligada a todo o projeto de 

salvação, o que lhe confere um papel fundamental e uma graça inigualável. 

Maria se fez disponível a Deus e viveu plenamente a fidelidade a Ele por toda a vida. Ser 

levada direta e imediatamente ao Céu é a consequência dessa vida. 

 

Tema a ser experenciado de 

10 a 16 de Agosto de 2020 
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 MÊS DE AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES :    

No terceiro domingo é celebrado a vocação religiosa. Os 

religiosos são chamados, à semelhança  dos apóstolos, a abandonar 

tudo para ficar com Cristo e colaborar na sua missão. São homens e 

mulheres que se consagram a Deus através dos votos para viver um 

determinado carisma. Eles pronunciam os votos de pobreza, 

castidade e obediência dentro de uma congregação. próximo, 

acessível, buscando sempre estar presente na vida dos filhos e 

filhas. Você sabe quem são? São os padres, os diáconos, os 

irmãos, as irmãs e freiras. 

AGIR: 

Atividade 1:  Responda as perguntas: 

1. Como podemos hoje, imitar a atitude de Maria e alegrar alguém com a nossa visita, com a 

nossa ajuda ou companhia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Você acredita que Nossa Senhora está no céu ao lado de Jesus e intercedendo por nós? 

Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Você tem Nossa Senhora como sua mãe? Por que? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Atividade 2:  Circule as atitudes que Maria nos ensinou: 

ÓDIO   TERNURA    MALDADE    HUMILDADE   FÉ     TRISTEZA 

AMOR   SIMPLICIDADE   RANCOR    ALEGRIA    VAIDADE 

EXEMPLO DE MÃE 

 

MINHA ORAÇÃO: “Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as 

mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 

pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém” 

 

MEU COMPROMISSO: Rezar todos os dias a Ave Maria. Ajudar as pessoas da minha casa , da 

minha comunidade e da minha escola como Maria ajudou. 


