
  

                

CRISMA (1ª, 2ª E 3ª ETAPA) 

“Assim como o Pai me amou, também eu vos amei.” 

Jo 15,9 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho do 6º domingo da Páscoa e homenagem ao “Dia das 

mães” 

LEITURA –  Jo 15, 9-17 

REFLEXÃO:   A fonte e o modelo do nosso amor fraterno é Jesus. Ele próprio proclama: “Se 

praticais o que vos ordeno, vós sois meus amigos”. Compromisso de aliança e de união. À primeira 

vista, parece-nos que mandamento e amor são estranhos um ao outro. Porém, o amor de Jesus 

não é mero sentimento, é expressão do seu coração aberto na cruz e expressa sua generosa e 

gratuita doação de vida, no cumprimento da vontade do Pai.   

Jesus, ao deixar o mandamento do amor, coloca-Se como referência e ensina que a 

vivência do amor e da fraternidade no dia a dia é a melhor forma de continuar Sua presença entre 

as pessoas, sendo verdadeiras testemunhas de sua ressurreição. Em um mundo marcado por 

tantas situações de egoísmo e individualismo, Jesus propõe algo novo: amar uns aos outros como 

Ele nos amou.  

Se a vivência do amor é difícil, temos três pilares que nos sustentam na sua prática: o 

exemplo de Deus que ama; saber que o amor começa em Deus e nele termina; e o mandamento 

explícito de Jesus Cristo. O amor começa em Deus, porque ele é Amor, e termina nele, porque, 

tudo o que fazemos ao menor dos irmãos, é a Ele que fazemos.  

 

AGIR:  Com a reflexão que o Evangelho nos traz sobre o amor de Jesus por nós, reflitamos sobre 

o assunto, respondendo as questões abaixo: 

 

Atividade 1: No evangelho de hoje Jesus deixa um mandamento. Leia o versículo 12 para 

descobrir e copie abaixo: 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tema a ser experenciado de 

03 a 09 de maio de 2021 

de 2020 



Atividade 2: Qual foi o maior ato de amor de Jesus para com as pessoas? 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3: Jesus nos convida a permanecer no amor. Como você deve agir/ser para atender 

este convite? 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Escolha 1 foto sua com sua mãe, ou com a pessoa que na sua vida 

represente esta figura materna e envie para o seu catequista (via 

whatsapp) até o dia 07 de maio (sexta-feira) para fazermos uma 

homenagem a todas as mães da nossa catequese. 

 

MINHA ORAÇÃO:   “Obrigado Jesus por tanto amor, me ajude a exercitar este amor com meus 

irmãos, quero ter um coração igual ao seu. Amém” 

 

MEU COMPROMISSO:  Em família rezar um terço em ação de graças pela vida daquela que 

provê a família de amor, carinho e cuidado, a sua mãe. Também neste terço pedir a intercessão 

de Maria pela cura de todo o mundo contra a pandemia (um pedido do nosso Papa Francisco), 

conforme o Padre Ocimar nos pediu na missa do domingo. 

Após rezarem juntos diga para sua figura materna o quanto a ama, e dê um abraço forte e 

cheio de amor e gratidão! 


