
 

 

                

CRISMA (1ª, 2ª E 3ª ETAPA) 

" Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” 

Mc 16,15 

 

OBJETIVO:  Sermos discípulos de Jesus. 

LEITURA:  Mc 16, 15-20 

REFLEXÃO:  Com a Ascensão do Senhor, encerra a experiência da presença sensível de Jesus 

em nosso meio e começa o tempo da presença invisível de Jesus no Espírito, através do sinal 

visível do seu corpo, que é a Igreja. 

 Mas o que significa Ascensão? Na solenidade da Ascensão do Senhor celebramos a subida 

de Jesus aos céus quarenta dias após a sua ressurreição no dia da Páscoa. Não se faz memória 

de uma despedida de Jesus, que se afasta dos seus, mas evidencia-se a certeza de que Ele 

cumpriu verdadeiramente a sua missão. Contudo, esta missão não chegou ao seu ponto final, ela 

continua através da vida e do testemunho da comunidade do Ressuscitado e se concretiza na 

obediência ao seu mandato: “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura”. 

Tendo cumprido a sua missão com fidelidade até as últimas consequências, passando pela morte 

e ressureição, Jesus volta para o Pai: “foi arrebatado e sentou-se à direita do Pai”, porém está junto 

dos seus, “agindo com eles e confirmando a Palavra por meio dos sinais que a acompanhavam”. 

Celebrar a Ascensão do Senhor não é “ficar olhando para o céu”, mas nos provocar a tomar 

consciência da missão que recebemos do próprio Senhor que continua a nos dizer: “Ide pelo mundo 

e anunciai o Evangelho a toda criatura”. 

 

AGIR:   Com a reflexão que o Evangelho nos traz, reflitamos sobre o assunto, respondendo as 

questões abaixo: 

 

Atividade 1: O que significa Ascensão do Senhor? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Atividade 2: Depois da ascensão de Jesus, seus apóstolos devem assumir e continuar missão 

de: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Atividade 3: Como podemos continuar essa importante missão nos dias de hoje? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

MINHA ORAÇÃO: "Pai, que a certeza da presença de teu Filho Jesus seja estimulo para o 

cumprimento da missão que recebi: a de proclamar o Reino a todos os povos". Amém. 

 

MEU COMPROMISSO:  Anunciar o evangelho aos irmãos, procurando formas diferentes como 

atitudes de amor, solidariedade, partilha e oração. Suas ações (exemplos)  ensinam muito mais 

que as palavras! Escolha uma atitude concreta e escreva abaixo: 

Senhor Jesus, a minha forma de anunciar o evangelho a todos será: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


