
 

 

 

 CRISMA (1ª, 2ª, 3ª ETAPA ) 

"Assunção de Nossa Senhora” 

 

 

 

OBJETIVO: Reflexão sobre o evangelho de Solenidade da Assunção de Nossa Senhora e 

vocação (3º Domingo: VIDA CONSAGRADA). 

LEITURA:  Lc 1,39-56 

REFLEXÃO:   Na sua humildade e submissão à vontade do Pai, Maria assumiu a missão de Mãe 

do Salvador. Entregue ao Espírito Santo, ela se determinou a servir a Deus, como serva do Senhor 

e correu para ajudar Isabel, sua prima que precisava do seu auxílio! Isabel movida pelo Espírito 

Santo, acolhe Maria em sua casa com estas palavras: "Bendita és tu entre as mulheres e 

bendito é o fruto do teu ventre"! 

Assim, Maria confirma a graça de Deus de ser a escolhida a Mãe de Jesus quando João 

Batista pula no ventre de Isabel. Como Maria, somos também bem-aventurados, porque 

acreditamos nas promessas do Senhor  e com muita fé e amor possamos nos aproximar dos 

nossos irmãos que estão à nossa espera.  

Nossa Senhora é modelo, por isso sempre estamos em agradecimento em nossas orações. 

Essa recordação é feita porque no dia 15 de agosto celebramos o Dia da Assunção de Maria aos 

céus, solenidade que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte. 

No terceiro domingo de agosto também comemora-se a vocação à vida consagrada. 

Homens e mulheres que consagraram suas vidas a Deus e ao próximo. Desta vocação brotam 

carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades com pessoas que buscam viver 

verdadeiramente seus votos de castidade, obediência e pobreza. São testemunhos vivos do 

Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão a serviço do Povo de Deus por meio da oração, 

das missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida consagrada, eles demonstram 

que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo em um mundo excessivamente 

material e consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer 

ao Senhor. 

 

AGIR:  

Atividade 1: Como podemos, hoje, imitar a atitude de Maria e alegrar alguém com nossa visita, 

ou companhia? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Atividade 2- Você acredita que Nossa Senhora está no céu ao lado de Jesus e intercede por nós? 

Por quê? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3- Como é seu comportamento (atitude) quando se sente feliz, abençoado, em 

comunhão com o Senhor? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 4- Você recorre a Nossa Senhora em suas orações para agradecer ou pedir algo? Por 

quê? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 5- Você deixa conforto, certezas e alegrias e vai ao encontro dos que mais sofrem e 

mais necessitam? 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atividade 6- Existem muitos nomes dados para Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Nossa paróquia 

(matriz) tem um nome. Qual é? Além desse nome, cite mais 2 nomes que você conhece de Nossa 

Senhora: 

R:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

MINHA ORAÇÃO:  Pai, conduza-me pelos caminhos de Maria, tua fiel servidora, cuja vida se 

consumou, sendo exaltada por ti. Que, como Maria, eu saiba me preparar para a comunhão plena 

contigo. Amém! Rezar 1 Ave Maria. 

 

MEU COMPROMISSO: Maria estava sempre pronta para servir aos outros. E você, está sempre 

pronto para ajudar seu próximo? Procure na sua rua, em sua casa, na comunidade, os serviços 

nos quais você pode ajudar, assim como Maria. Demonstre mais amor e dedicação aos seus 

colegas, amigos e familiares. 


