
          

 

 

Crisma (1º, 2º e 3º ETAPA) 

“Amarás o Senhor Teu Deus… Amarás o teu Próximo” 

Mt 22:34-40 

 

OBJETIVO: Lembrarmos-nos do amor de Deus conosco e de nossa responsabilidade em transmitir 

esse amor para o outro. 

 

LEITURA: Mateus 22, 34 - 40 

 

REFLEXÃO: Nesta linda passagem do evangelho, nosso mestre Jesus ao ser perguntado pelos 

doutores da lei, responde de forma clara e objetiva qual é o seu maior mandamento da lei, que é: 

“Amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu 

espírito.” E continua a sua pedagogia da palavra ao falar também do segundo em sua semelhança 

ao primeiro: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” 

São dois mandamentos relativamente simples, porém de uma complexidade extrema, 

simples porque Amar a Deus sobre todas as coisas: é sempre lembrar que somos criaturas de 

Deus e que devemos sempre Louvar, Bendizer e Agradecer todos os dias por sua Graça, Piedade 

e Misericórdia em nossas vidas. Devemos sempre lembrar que todo poder emana de Deus, esse 

poder começa de uma pequena partícula invisível aos olhos e continua até todo universo, pois a 

sua grandeza é infinita 

Já no segundo mandamento: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”, Jesus nos 

convida a praticar o amor aos nossos irmãos. Um amor livre de qualquer julgamento no simples ato 

de se colocar no lugar do outro, ajudar a superar as suas dores, suas aflições e suas necessidades.  

Nesses dois mandamentos, o amor é o elo de ligação, o amor é o maior de todos os 

sentimentos, portanto é necessário exercitar todos dias  esse sentimento  para com o nosso irmão, 

em nossa comunidade e na sociedade para assim transformar o mundo a nossa volta. 

 

AGIR: 

Atividade: Responda as perguntas abaixo e faça o momento de interiorização. 

1- Quais são os dois mandamentos de Jesus neste evangelho?  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2- Qual o sentimento que liga esses dois mandamentos? 

______________________________________________________________________________ 
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3 - No seu dia a dia, como você pode colocar esses mandamentos em prática? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Momento de Interiorização: 

Procure um lugar tranquilo e medite durante 10 minutos ou o tempo que precisar ou achar 

necessário, a questão: 

No dia a dia, eu me lembro de agradecer a Deus pela vida, pela saúde e tudo que Ele me deu? 

Se a resposta for positiva: Aproveite esse momento oportuno e agradeça novamente, pois 

devemos sempre louvar e agradecer ao Senhor nosso Deus!   

Se resposta for negativa: Estabeleça que deste dia em diante, você reservará um momento do 

seu dia para agradecer ao Senhor, podendo ser uma oração espontânea ou um Pai Nosso. 

 

Lembre-se que Deus não precisa da nossa oração, pois Ele é o criador de todas as coisas, mas 

nós é que precisamos da oração, pois a oração é um importante instrumento de aproximação 

com Deus, a cada oração estamos nos aproximando e sentindo cada vez mais o seu amor e a 

sua graça. A cada oração louvamos e bendizemos ao Senhor e assim exercitamos o seu primeiro 

mandamento. E cada ajuda e olhar compassivo para o irmão necessitado nós cumprimos o que 

nosso mestre nos ensinou. 

 

             

MINHA ORAÇÂO: Senhor Deus, obrigado pela vida e por seu amor. Ofereço-te tudo o que fiz com amor, 

o trabalho que realizei, mas também, Senhor, hoje quero te pedir perdão. Perdão pela falta de tempo, pelo 

esquecimento, por deixar de te agradecer por seu amor infinito. Perdão também pela oração que aos poucos 

fui adiando e que agora venho apresentar-te. Que minha vida seja repleta de bênçãos para que as derrame 

por onde eu passar. Enche-me de bondade e alegria para que todas as pessoas que eu encontrar no caminho 

possam descobrir um pouquinho de ti. Dê a todos nós o amor fraterno e ensina-nos a repartir a felicidade. 

Amém! 

 

MEU COMPROMISSO: Senhor, que todos os dias sejam consagrados a ti, pois preciso do teu 

amor e da tua graça, que eu possa através do teu amor, transformar a todos que estão ao meu 

redor e que eu possa praticar todos os dias o amor ao próximo. 

 


