
                                                    

                                                       

                                                        

CRISMA (1ª, 2ª, 3ª ETAPA) 

“Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem.” 

Mc 4, 35-41 

                                                            

 

OBJETIVO:  Refletir sobre o evangelho do 12º Domingo do Tempo Comum: "ter fé no Senhor 

Jesus Cristo". 

 

LEITURA: Marcos 4, 35-41 

 

REFLEXÃO: "Vamos para a outra margem!” Esta foi a ordem explícita que Jesus deu aos seus 

discípulos! Ele não apenas mandou que os discípulos fossem sozinhos, mas se dispôs a ir junto 

com eles para enfrentar a fúria do mar. Os apóstolos ainda não sabiam o que iriam encontrar e 

encarar, no entanto, “despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na 

barca”, diz a Palavra.   

Pela narrativa podemos perceber que não foram eles que entraram na barca de Jesus, mas 

foi Jesus quem entrou na barca deles, para fazer-lhes companhia durante a travessia.  

Quando convivemos com Jesus nós também percebemos que em algum momento da nossa 

caminhada, Ele também nos convoca a nos afastar da multidão para ir mais além, para o outro 

lado, quem sabe, para alguma mudança de atitude e de mentalidade. Jesus nos convida à 

conversão e à mudanças de rumo e de situação de vida, no entanto, entra conosco na barca e a 

Sua presença é certa quando temos que enfrentar as tempestades, mesmo supondo que Ele esteja 

dormindo.  

Jesus nos chama para a outra margem, isto é, para um lugar mais próximo Dele, longe do 

mundo e das suas concepções. Ele nos chama para a santidade, mas não fica de fora, entra na 

nossa barca, na nossa vida e vem nos ajudar na viagem. 

 

 

Tema a ser experenciado de 

 

14 a 20 de junho de 2021 
 

 



AGIR:    

Atividade 1:  Responda: 

1- Para você: o que significa ter FÉ? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2- No evangelho os discípulos, diante do milagre que Jesus realizou, perguntaram: “Quem é este 
que até o vento e o mar obedecem? O que você responderia? Pra você, quem é este? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3 – Como você pode evangelizar? Com medo ou com coragem? Explique. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4- Conte uma situação que você ou sua família tenha vivido e que sentiram a presença de Deus 
ali fazendo a diferença. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  "Pai, concede-me uma fé profunda que permita manter-me sereno em meio às 
tribulações desta vida, certo de que está comigo o Senhor". Amém. 

 

 

MEU COMPROMISSO: Ser de Deus não é só dar testemunho com palavras, mas com a vida, pois 
o Senhor também irá testemunhar a meu favor, junto ao Pai que está no céu. E que o negar também 
Ele o negará diante do Pai. 


