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Por que os cristãos são
crismados?
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Envie Seu Espírito Santo paraque nos tornemos fortes e
inteligentes e sejamos suas testemunhas.
Não temos força por nós mesmos, tampouco o fogo e
sabedoria para tanto.
Tens tudo o que precisamos.
Reconstrua os nossos corações.
Vinde, vinde depressa! Amém.

CONTEMPLE

Ezequiel 36, 26-27

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta.
Pequeno silêncio.

Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo; tirarei do
vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro
de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas
leis e sigais e observeis os meus preceitos.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE
1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então
uma pessoa lê o texto completo em voz alta.
2. Três minutos de silêncio.
3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem
comentar) que tenha chamado a atenção.
4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de
ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos,
etc.).

PARTILHE
Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

203

O que é a Confirmação?

A Confirmação é o Sacramento que completa o Batismo e pelo qual
recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide livremente por
uma vida como filho de Deus e pede o Espírito de Deus, sob o sinal da
imposição das mãos e da unção com o Crisma, obtém a força para
testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras e atos. Ele é agora
um membro legítimo e responsável da Igreja Católica. [1285-1314]
Quando um treinador manda um jogador de futebol para o campo,
põelhe a mão sobre o ombro e dálhe as últimas instruções. Assim
também se pode compreender a Confirmação. Énos posta a mão,
entramos no campo da vida. Pelo Espírito Santo, sabemos o que temos a
fazer; Ele motivounos até a ponta dos cabelos; o Seu envio ressonanos
no ouvido; sentimos a Sua ajuda; não frustraremos a Sua confiança e
decidiremos o jogo por Ele; agora, é só ter vontade e escutál’O.

1. O Papa Bento XVI disse que o Espírito Santo era o revigorante "sopro
de Cristo". O que ele quis dizer com isso?
2. Como o Espírito Santo é representado e o que significam essas
representações?
3. Quais são os sete dons e os frutos do Espírito Santo? (veja as
perguntas 120 e 310 do YOUCAT)
4. Como você pode dar espaço ao Espírito Santo em sua vida?

DESAFIO
Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no
Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

Distribua os sete dons do Espírito Santo para o seu grupo e faça uma
espécie de teatro: "Eu sou o Entendimento. Vocês precisam de mim, para
... Eu sou a Piedade. Vocês precisam de mim, para ... ", Etc.
Ou, caso vocês prefiram, façam um círculo, ponham as mãos nos ombros
de quem está ao seu lado e rezem uns pelos outros.
Como em Pentecostes, peçam a Deus pelas necessidades do próximo e
tenham confiança de que o Espírito Santo ouvirá essa oração.
Vocês aceitam esse desafio?

www.youcat.org
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