
                                                    

                                                       

                                                        

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Quem faz a vontade de Deus, 

esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”  

Mc 3, 35 

                                                            

 

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do 10º Domingo do Tempo Comum: “fazer a vontade de 

Deus”. 

 

LEITURA: Mc- 3, 20-35 

  

REFLEXÃO: É compreensível que Jesus sofra oposições porque faz alguma coisa, movimenta a 

vida e provoca reações. Quem não faz nada, não tem porque se defrontar com oposições. Jesus 

mexe com ideias na mente das pessoas radicais de seu tempo.  

Ele toca em conceitos intocáveis como o sagrado, o impuro, o permitido e o proibido. Na 

Galileia, anda de um lado para outro, prega nas sinagogas, cura doentes, expulsa demônios, 

discute com as autoridades locais. Seus familiares pensam que Ele está ficando louco, outros  

dizem que Ele está possuído pelo demônio e, se expulsa demônios, ele o faz pelo poder do chefe 

dos demônios. 

Seus familiares não o compreendem e, envolvendo sua mãe, procuram fazê-lo parar.  

Então Jesus pergunta: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?”. Ele olha para todos 

os que estão sentados ao seu redor e diz: “Estes são minha mãe e meus irmãos”. Quem faz a 

vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.  

Os familiares de Jesus serão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele mesmo veio 

para fazer a vontade do Pai. Dentre aqueles que estavam sentados ao seu redor ou dentre seus 

familiares de sangue, serão membros de sua família os que fizerem a vontade do Pai.  

Dentre eles, a primeira entre todos é sua mãe. Foi a partir do seu “faça-se” que o Verbo se 

encarnou. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se alguém estava disposto a fazer a vontade 

do Pai, esse alguém era Maria, a mãe de Jesus. 

  

Tema a ser experenciado de 

 

31 de maio a 06 de junho de 2021 
 

 



AGIR: Vamos aprender sobre o tempo litúrgico da nossa igreja católica? 

 

 



Atividade 1:  Assista ao vídeo explicativo sobre o Ano Litúrgico no canal do youtube: 

https://youtu.be/V7Cn5I014Fk  

 

Atividade 2: Após assistir ao vídeo responda: 

a) O ano litúrgico começa no _____________________________________ e termina no 

__________________________________________. 

  

b) O Ciclo (Tempo) da Páscoa termina com qual celebração? Qual é a cor usada nesta celebração? 

R: ___________________________________________________________________________ 

 

c) Agora estamos em qual tempo litúrgico? E qual é a cor usada? 

R: ___________________________________________________________________________ 

 

A Igreja estabeleceu uma sequência de leituras bíblicas que se repetem a cada três anos, nos 
domingos e nas solenidades. As leituras desses dias são divididas em ano A, B e C. No ano A, 
leem-se as leituras do Evangelho de São Mateus; no ano B, o de São Marcos e no ano C, o 
de São Lucas. Já o Evangelho de São João é reservado para as ocasiões especiais, principalmente 
as grandes Festas e Solenidades.  

 

d) De acordo com o evangelho que lemos hoje, qual é o ano litúrgico que estamos? 

R: ___________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO: “Senhor, olhe pelas nossas famílias, envie forças sobre elas, que todos se 

respeitem e se amem. Desperte também a alegria para comemorar os bons momentos em 

família. Amém. 

 

MEU COMPROMISSO: Viver concretamente os apelos que o Senhor lhe revelava a cada dia. 

 

https://youtu.be/V7Cn5I014Fk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_de_S%C3%A3o_Mateus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Marcos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Jo%C3%A3o

