
   

 

Crisma (Etapa 1,2 e 3) 

“Vós, quem dizeis que Eu sou?” 

Mt 16: 13-20 

 

OBJETIVO:  Conduzir os catequizandos a crescerem no conhecimento de Jesus para d’Ele 

tornarem-se discípulos. 

 

 

LEITURA:  Mt 16:13-20 

 

 

REFLEXÃO: O Evangelho de hoje, tradicionalmente chamado de confissão de fé de Simão Pedro, 

apresenta-nos o desafio de Jesus dirigido a toda pessoa que deseja segui-lo, isto é, saber quem Ele é 

para saber em quem acredita, a fim de decidir com convicção se permanece ou não com Ele, 

assumindo todas as consequências e implicações dessa opção fundamental. É impossível seguir com 

fidelidade o Mestre se não formos capazes de responder a sua pergunta fundamental: “Quem dizeis 

que Eu sou?” Respostas genéricas não são suficientes para dar consistência à perseverança e à 

fidelidade, exigências fundamentais para o seguimento. 

É muito significativo que essa pergunta de Jesus esteja inserida depois de algum tempo de 

convivência com os seus discípulos. Depois de terem compartilhado com o Mestre tantas 

experiências testemunhado muitos dos seus milagres e serem instruídos por seus ensinamentos, 

agora chegou o momento de manifestarem que tipo de conhecimento têm Daquele que estão 

seguindo.  

Jesus ao perguntar aos discípulos sobre o conhecimento que tinham Dele não está expressando uma 

ignorância de sua parte, mas quer lhes favorecer uma ocasião para tomem consciência daquilo que 

eles sabem sobre Jesus. Mais do que suprir a falta de conhecimento de Jesus, é permitir aos 

discípulos que expressem com sinceridade a verdade que eles acreditam, ainda que não de forma 

acabada e perfeita, pois ainda há caminho pela frente rumo à cruz, momento imprescindível para se 

chegar ao pleno conhecimento de quem é Jesus e qual a sua missão. Por isso, enquanto não se 

chega à cruz, “não se deve dizer a ninguém que Ele era o Messias”, uma vez que nenhum daqueles 

que se declararam “messias” anunciou a sua morte de cruz e sua ressurreição (ver Mt 16,21). 

 

 

 

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

17 a 23 de agosto de 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE:  Responda as perguntas: 

 

DINÂMICA: Não podemos seguir sozinhos: 
 
Desenvolvimento: Pedir a todos que se apoiem em um pé só, onde deverão dar um pulo pra 
frente sem colocar o pé no chão, um pulo para direita, e para esquerda, se abaixar e levantar 
(muitos irão desequilibrar e cair). Depois de muito tentar, peça para que de dois em dois se 
apoiem um ao outro e tentem caminhar com um pé só, mas apoiado junto a alguém. 

Moral: Não podemos ser individualistas, e seguir sozinhos. Podemos cair e não conseguir 
levantar. Para conseguir, basta apoiar no ombro da pessoa que está ao nosso lado. Assim, 
iremos caminhar juntos e avançar como corpo de Cristo. 

Conclusão: Quando nos afastamos de Jesus em algum momento de nossa vida iremos cair, por 
isso precisamos estar sempre pertos de Jesus, seguir e viver os seus ensinamentos. Somente 
Jesus nos conduz nos caminhos certos, Ele é nosso apoio, nossa salvação, é a porta que nos 
conduz a Deus, é o bom Pastor que acolhe seu rebanho, então viva sempre apoiado e amparado 
pelo amor misericordioso de Jesus. 

 

MINHA ORAÇÃO: Oração da manhã: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-

te força, sabedoria, paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor; ser paciente, 

compreensivo, justo, equilibrado; quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês, e 

assim só ver o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda a calúnia, guarda minha língua de 

toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. Seja eu tão bom e alegre que todos 

quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me interiormente de tua beleza, 

Senhor, e no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. 

 

MEU COMPROMISSO:  Rezar todos os dias ao acordar a oração da manhã. 

 

 

 

 

MÊS DE AGOSTO, MÊS DAS VOCAÇÕES: 
No quarto domingo é celebrado a vocação do leigo: 
 
A vocação laical é a primeira grande vocação na igreja. É a 

vocação mais comum na Igreja de Deus. Com efeito, pelo 

batismo, cada cristão é consagrado a Deus e incorporado no 

Cristo Jesus e, com isso, é chamado a ser Igreja viva e atuante 

no mundo, a fim de santificar a sociedade e todas as coisas 

passageiras desta terra através de sua vida, levada conforme os 

princípios do Evangelho. 

 



Responda as perguntas: 

 

 

 

1. O que já ouviram falar sobre Jesus? Como imaginam que Jesus é? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

2. Quem é Jesus na sua vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

3. Qual é o seu relacionamento com Jesus? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


