
        CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA)  

 

"Quem procura Jesus sem a cruz encontra a Cruz sem Jesus". 
 
 

OBJETIVO: Descobrir como renunciar ao mundo e seguir Jesus verdadeiramente. 

 

LEITURA– Mt 16, 21-27. 

 

REFLEXÃO: Quando lemos o que Jesus disse para Pedro, sentimos como se Ele tivesse sido 

grosseiro, mas Jesus não ofendeu Pedro e nem foi grosseiro com ele, é que a palavra “satanás” 

naquele contexto significa adversário. Significa aquele que está contrário a nós e não por nós. E 

provavelmente Pedro não tinha entendido direito o projeto de Deus na vida de Jesus, por isso que 

reagiu de tal maneira. É muito difícil aceitar que Jesus é o Rei, sem armas e sem um exército 

arrasador. Jesus é um Rei diferente. É o Messias, servo e sofredor, que veio para salvar e não para 

destruir, veio cumprir a vontade do Pai. 

 Jesus nos ensina o caminho para chegar ao Paraíso. Mas deixa claro que para chegar lá, 

precisamos segui-lo! Aquele que é a verdade e a vida, também é o caminho. “Renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz e me siga” (disse Jesus). 

Renunciar: Significa deixar tudo aquilo que impede a nossa aproximação com aqueles que 

precisam da nossa ajuda. É doar-se totalmente em favor daqueles que precisam de alimento, de 

uma palavra amiga e de amor. Seguir Jesus é acreditar e aceitar sua proposta de vida. É viver o 

Evangelho. É praticar a justiça, a fraternidade e o perdão. Seguir Jesus significa viver o amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema a ser experenciado de 

24 a 30 de agosto de 2020 



ATIVIDADE: 

1. Responda escrevendo V ou F de acordo com a sua opinião sobre as alternativas abaixo. 
 
a) (       ) Jesus querendo testar seus discípulos perguntou a eles o que o povo dizia a respeito de 

quem era Jesus e depois voltou a perguntar aos próprios discípulos, quem eles achavam que 
Ele (Jesus) era e foi então que Pedro se manifestou e disse que Jesus “É o Cristo, Filho do 
Deus vivo!”. (Mt 16, 13-20). 

b) (    ) Desde aquele momento Jesus começou a ocultar de seus discípulos o que deveria 
acontecer com Ele em Jerusalém, por medo de que seus discípulos o abandonassem. 

c) (       ) Quando Jesus disse o que Ele deveria sofrer pelas mãos dos anciãos, escribas e dos 
príncipes dos sacerdotes, Pedro, movido pelo Espírito Santo declarou que iria com Ele para 
Jerusalém e sofreria as mesmas coisas com Jesus! Por isso Jesus disse: “Afasta-te, Satanás!...” 

 
2. Como você pode utilizar na sua vida o que você aprendeu nessa atividade da catequese? 
 
 
 
 

 

 

 

3. Escreva uma cartinha para seu catequista em homenagem ao dia dele e deposite ela na nossa 

caixinha na secretaria da Matriz, é importante escrever seu nome, de qual comunidade é e quem 

é seu catequista, para que possamos entregar para ele. 

 

 

 

 

 

MINHA ORAÇÃO: Querido Deus, nos ajude a renunciar o pecado e a aprender cada dia mais a 

viver o seu amor, a sua justiça e a sua fraternidade. Que eu possa, assim como Jesus, me entregar 

de corpo e alma para viver com o Senhor. Amém. 

. 

MEU COMPROMISSO: Jesus repreendeu Pedro dizendo “Tu és para mim uma pedra de tropeço, 

porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens.” Nós também temos que 

buscar ver a vontade de Deus em nossas vidas e não a nossa própria vontade! Por isso, procure 

rezar e tentar ouvir a voz de Deus falando em seu coração e assim saberá o que Deus quer para a 

sua vida. 

MÊS DE AGOSTO, MÊS DAS VOCAÇÕES: 
No quinto domingo é celebrado a vocação do Catequista: 
 
Nos anos em que o mês de agosto possui cinco domingos, a Igreja celebra 

neste dia o ministério do Catequista. Os catequistas são, por vocação e 

missão, os grandes promovedores da fé na comunidade cristã preparando 

crianças, jovens e adultos não só para os sacramentos, mas também para 

darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo. Neste dia, somos 

convidados a homenagear nossos catequistas, aquelas pessoas que, num 

testemunho de fé e generosidade, dedicam-se ao sublime ministério de 

transmitir as verdades divinas a nossas crianças, adolescentes e jovens. 


