
 

 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único.” 

 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho do 4º domingo da Quaresma e sobre o segundo encontro 

da Campanha da Fraternidade. 

LEITURA – Jo 3, 14-21 

REFLEXÃO:  Este evangelho trata-se de um diálogo que se traduz num convite á conversão. 

Coloca em confronto duas opções: aquele que pratica o mal e ama as trevas e aquele que pratica 

a verdade e se aproxima da luz. 

Assim nos diz o Evangelho de João: “Quem nele crê, não é condenado, mas, quem não 

crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito”.  

Jesus é a transparência total, é a claridade. Nele não há treva e quem comunga com 

Ele anda na luz. Sua misericórdia é infinita. 

Deus respeita nosso livre arbítrio, mas cabe você escolher o caminho da salvação ou da 

perdição. Ressaltamos também a passagem 21, 8-9, o simbolismo da serpente de bronze, a qual, 

pela fé as pessoas eram libertadas das mordidas mortais das serpentes do deserto. Elas recebiam 

a cura imediatamente.   

Nos dias atuais, Jesus é nosso remédio. Hoje e sempre Deus é a solução para nossa vida 

e nesse tempo de quaresma, pelas obras práticas, unimo-nos com Jesus, vivendo na eternidade, 

na unidade do Pai e do Espírito. 

Por fim, nunca devemos esquecer que o amor de DEUS por nós é tão grande, que Ele deu 

seu próprio filho JESUS para salvar a humanidade. 

 

AGIR: Ainda sobre a Campanha da Fraternidade “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido 

fez uma unidade”. Sabendo que Deus criou o ser humano e o considerou a obra mais importante 

da sua criação, devemos cuidar uns dos outros e de tudo o que Ele criou. Reflitamos sobre o 

assunto, respondendo as questões abaixo: 

Tema a ser experenciado de 

08 a 14 de março de 2021 

de 2020 



Atividade 1: Olhando o mundo de hoje, você acredita que todas as pessoas são tratadas como 

filhos de DEUS, com direitos iguais e bem respeitados? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Podemos pensar como seria nossa vida se vivêssemos em um mundo onde todos 

os direitos fossem respeitados? Use sua imaginação e redija uma notícia de jornal de como 

seria um mundo onde os direitos são respeitados. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3: Você tem servido a Jesus, cuidando bem dos outros e do planeta? O que tem feito? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  “Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da 
fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como 
compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam” Amém 

 

MEU COMPROMISSO: Demonstre seu amor por Deus e faça um gesto de amor para com uma 

pessoa necessitada.  


