
          1º DOMINGO DO ADVENTO 2020 
 

                    
                  CRISMA (1°,2°,3° etapa)  
    

                    “Vigiai” 

                        (Marcos 13, 33-37) 

                                                    

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBJETIVO: Cultivar a virtude da vigilância 

 

 

LEITURA: Mc 13, 33-37 

 

 

REFLEXÃO:  O Evangelho desta semana nos convida a uma profunda reflexão da proposta que 

Jesus faz aos discípulos e por conseguinte, a todos nós cristãos que é: “Acautelai-vos e vigiai, 

porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem: 

ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos.”  Jesus alerta que devemos vigiar 

as nossas atitudes com relação aos outros que fazem parte de nossa vida, a nossa relação com a 

comunidade que vivemos, como nós nos relacionamos entre si e com nossos amigos, pessoas 

próximas e com todos os irmãos que muitas vezes nem conhecemos, mas que devemos ter sempre 

atitudes fraternas, piedosas e misericordiosas para com todos. 

             O nosso mestre Jesus é bem claro: devemos vigiar as nossas atitudes, pois Jesus irá 

voltar, e não devemos ser pego de surpresa, devemos estar acordados com ações condizentes 

que o Senhor nos orientou. E não devemos estar distraídos ou até mesmo dormindo em nossa fé 

ou então anestesiados com as coisas do mundo. Portanto, todos nós devemos estar vigilantes com 

as nossas atitudes e escolhas, pois o Senhor irá retornar para sua casa.  

 

 

AGIR:  

 

ATIVIDADE: Momento de Interiorização: 

Reserve de 10 a 30 minutos para essa atividade.  

Vá até um lugar calmo, pode ser o seu quarto, sacrário, uma praça, ou algum lugar que te 
dê paz interior e que permita que você possa se conectar com DEUS. 

Medite sobre esse evangelho: na parábola, o Senhor dono da casa deixou os servos 
sozinhos para cuidar de sua casa, assim Jesus  nos deixou missões a serem realizadas todos os 
dias,  o cumprimento dessas tarefas será a nossa salvação quando ele retornar, sabemos que 
Jesus vem! Pode ser hoje, amanhã ou daqui alguns anos, mas temos a certeza da sua volta. 

Refletir sobre: 

 

  

Tema a ser meditado de 

 

23/11 a 29/11 de 2020 

 



1 - Será que estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, sendo vigilantes naquilo que Ele nos 

ensinou ou apenas estamos levando a nossa vida do nosso jeito sem maiores preocupações com 

chegada de Dele? 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2 - Se Jesus voltasse agora e estivesse na sua frente; de tudo que Ele nos ensinou e de tudo que 

você aprendeu na catequese, você teria o quê apresentar a Ele? 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3 - Você como servo, estaria acordado praticando tudo aquilo que Ele ensinou ou apenas 

adormecido com as coisas que o mundo oferece? 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

MINHA ORAÇÃO: Senhor que sois misericordioso, ajude-nos a cultivar em nossos corações a 

virtude da vigilância, para que assim possamos aguardar o momento da tua volta. Amém 

 

 

MEU COMPROMISSO: Tendo plena consciência que o Mestre irá retornar, comprometo-me cada 

vez mais em aplicar os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo em minha vida, em casa, na 

escola e em todos os lugares em que eu estiver. 

 

 

 

 

 


