
 

                

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Felizes aqueles que crêem sem ter visto!” 

 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho do 2º domingo da Páscoa. 

LEITURA:  Jo 20, 19-31 

REFLEXÃO: O Evangelho relata que o próprio Jesus depois da Ressurreição apareceu para os 

discípulos dizendo “A paz esteja com vocês” e mostrou-lhes as mãos e o lado. Importante ressaltar 

que os discípulos ficaram felizes com a presença do Senhor, eles se alegraram ao ver que Jesus 

estava vivo.  

Jesus disse novamente “A paz esteja com vocês” e soprou sobre eles o Espírito Santo 

dizendo: “Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão 

perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos.  

Entendemos que os discípulos estavam tristes com a morte de Jesus, afinal todos nós 

ficamos tristes e abatidos quando perdemos alguém, mas Jesus foi ao encontro deles para levar 

alegria para seus corações e a paz por meio do Espírito Santo. Quantas vezes em nossa vida 

precisamos da alegria e da paz do Senhor? Muitas! E sempre Ele está ao nosso lado para nos 

trazer paz e alegria, assim como fez com os discípulos, porém precisamos ter fé. 

O Evangelho também diz que nesse dia em que Jesus apareceu, Tomé não estava e 

quando os discípulos contaram a Tomé, ele não acreditou. 

Mais uma vez, num domingo, Jesus aparece aos discípulos e desta vez, Tomé está 

presente. Jesus sabia que Tomé foi incrédulo e disse a ele: “Creste porque me viste, felizes 

aqueles que crêem sem ter visto”. 

Essa é muitas vezes a realidade da nossa fé – acreditar somente no que queremos ver, 

acreditar quando queremos acreditar, e sempre que agimos assim, estamos agindo sem fé! 

Somente uma fé profunda e uma experiência da presença do Ressuscitado vai nos dar essa 

firmeza. 

 

Tema a ser experenciado de 

05 a 11 de abril de 2021 

de 2020 



AGIR:  Com a reflexão que o Evangelho nos traz sobre crer sem ver, reflitamos sobre o assunto, 

respondendo as questões abaixo: 

Atividade 1: O que significa a fé? O que eu posso fazer para aumentar a minha fé?  

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 2:  Tenho sido como Tomé? Ou creio em Jesus, creio que Ele é o Salvador, que está 

presente e está vivo? 

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 3: Avalie a si mesmo: eu já vivi situações em minha vida que não tive fé? Quais?  

R:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 4: Com a certeza de que cremos no nosso Senhor Jesus, escreva abaixo a oração que 

confirma a nossa fé, a qual rezamos em todas as missas. Você sabe qual é? É a oração do... 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MINHA ORAÇÃO:  “Jesus, peço a graça de aumentar a minha fé. Me ajude a confiar em Ti e a 

confiar nos planos que o Senhor tem para mim. Me perdoa pelas vezes em que não acreditei no 

Teu amor e na Tua graça. Espirito Santo de Deus, fortaleça a fé em meu coração, eu quero crer 

em Jesus ” Amém. 

 

MEU COMPROMISSO:  Em família: se reúnam e conversem e se perguntem: Como podemos 

crer em Jesus, mesmo sem vê-lo? Quais são os acontecimentos que mostram a presença 

constante de Jesus em nossas vidas? Após isso, façam juntos a oração do Espírito Santo 

pedindo a graça da fé!  


