Ide e farei de vós pescadores de Homens.

S. Martinho de Covelas
10 de Junho de 2012
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Entrada:

Introdução:
Hoje celebramos com estes adolescentes a festa do envio.
Há 15 anos atrás começaram a sua caminhada cristã com o

Procissão com todos os adolescentes, cada um trazendo um
símbolo dos anos de catequese:

baptismo pela mão dos seus pais e padrinhos.
Mais tarde, iniciaram a catequese, e guiados pelos seus

1.º Pai Nosso

catequistas chegaram ao 10.º ano de catequese. Uns foram ficando

2.º Espiga

pelo caminho, outros aceitaram o desafio e tomaram nas mãos o

3.º Catecismo

projecto de Deus. E hoje estão aqui para celebrar o fim de uma

4.º Bíblia

etapa de vida cristã e também o início de uma nova caminhada

5.º Catecismo

como membros do Grupo de Jovens da Comunidade de S. Martinho

6.º Túnica

de Covelas.

7.º Vela
8.º Cruz

Evangelho:

9.º Terço

Encenação do Chamamento dos 12 apóstolos

10.º Caixa com as ofertas para o 10.º ano

Ao chegar ao altar depositam os símbolos dentro do barco e
vão para os lugares.

Narrador: Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a Pedro e encarregou-o
de reunir os seus amigos mais próximos, pois tinha uma missão
para eles. Ao chegar perto da multidão disse:
Jesus: Eu amo todos vós. A maioria de vós tem estado comigo
desde o início. Mas agora as multidões

são grandes de mais

para mim sozinho e preciso de homens que levem a minha palavra
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àqueles que precisam. Por isso vou escolher doze homens que

Jesus: Tiago, filho de Alfeu...

terão autoridade da minha mensagem.

Povo: Tiago... que alegria…

Povo: ah?! O quê?

Jesus: Tadeu...

Narrador: Dito isto, começou a chamar os doze homens.

Povo:...

Jesus: Pedro...

Jesus: Simão...

Povo: Pedro?! É o Pedro? Ele escolheu Pedro?

Povo: Simão... ah! Também vais...

Jesus: João...

(Os apóstolos colocam-se à volta de Jesus formando um círculo…)

Povo: João? Ele também escolheu João?

Jesus: Eu vos dou autoridade sobre os espíritos impuros. Curem os

Jesus: Meu irmão Tiago...

doentes, expulsem os demónios. Nada levem convosco... só

Povo: Ah… Tiago... Vai Tiago...

precisam das pessoas. Não levem nem pão, nem bornais, nem

Jesus: (Rindo-se) os Filhos do Trovão! André...

dinheiro. A vossa missão neste mundo será cumprida no próximo.

Povo: André? Ele também escolheu André?!

Vós sois os meus Apóstolos...

Jesus: Judas...

(os apóstolos abraçam-se e saem pela porta principal.)

Povo: Judas! Vá Judas...

HOMILIA:

Jesus: Mateus...
Povo: Mateus... Seja abençoado...
Jesus: Tomé...

COMPROMISSO
Pároco: Durante os 10 anos da vossa catequese, vós tomastes

Povo: Boa Tomé…

consciência da responsabilidade de ser Igreja e do compromisso de

Jesus: Filipe...

ser no mundo depositários do mesmo Espírito e continuadores do

Povo: Ah... Filipe...

esforço de tantos cristãos do passado, desde os primórdios da

Jesus: Bartolomeu...

pregação do Evangelho, em fazer crescer o Reino de Deus.

Povo: Bartolomeu, também foste escolhido...
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Hoje é para vós o dia de mais uma partida. A vossa fé foi

P - Olhai, Senhor, com bondade para estes jovens e renovai, hoje e

amadurecendo e o vosso pároco, os vossos catequistas, os vossos

aqui, os prodígios da manhã de Pentecostes: enviai sobre eles o

pais e a vossa paróquia alegram-se de saber que estais dispostos a

vosso Espírito. Assim eles se tomarão mais fortes na fé, mais firmes

prosseguir sem desânimo a vossa dedicação à Igreja. Manifestai,

na esperança e mais activos e fecundos no amor ao próximo. Por

então, diante de todos nós, o vosso compromisso:

nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.

P - Estais dispostos a guardar a fé que no dia do vosso baptismo a

R. AMÉN!

Igreja depôs no vosso coração, mediante o testemunho dos vossos
pais e padrinhos?
R. SIM, ESTOU!

PROFISSÃO DE FÉ

P - Aceitais a missão de a comunicar a todos os homens, sem

P- Na certeza de que é desta forma que a fé se transmite e se

distinção, pelo testemunho da vossa vida e pelo fervor da vossa

renova, professai com todos nós a vossa fé, que é a fé da Igreja,

dedicação à Igreja e ao próximo?

recebida no Baptismo pela água e pelo Espírito Santo:

R. SIM, ACEITO!
P- Credes em Deus Pai, criador do Céu e da Terra, que já no
P - Quereis receber o Espírito Santo, o dom de Deus, garante da

princípio do mundo fazia o seu Espírito pairar sobre as águas e no

presença do Senhor ressuscitado até ao fim dos tempos, que vos

decurso da História o derramou no coração dos homens para ar

há-de guiar em sabedoria e verdade até atingirdes a plena

fazer a sua morada?

liberdade dos filhos de Deus?

Todos - SIM, CREIO!

R. SIM, QUERO!
P- Credes em Jesus Cristo, seu único Filho muito amado, que nos
enviou o Defensor e nos chama a anunciar o Reino de Deus?
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Todos - SIM, CREIO!

1- Por todas as crianças que pelo baptismo se tornaram filhos
de Deus e por todas aquelas que vão ser apresentadas ao

P- Credes no Espírito Santo que, tal como no dia de Pentecostes,

sacramento do Baptismo.

também hoje congrega os homens na unidade e clama no coração

Oremos irmãos.

dos cristãos espalhados por todo o mundo, chamando-os à

2- Por todos os pais e padrinhos aqui presentes, para que

profissão duma só fé?

continuem a acompanhar estes adolescentes na sua vida

Todos - SIM, CREIO!

cristã.
Oremos irmãos.

P- Credes na Igreja, santa e pecadora, que pela efusão do Espírito

3- Por estes adolescentes, para que continuem o seu caminho

Santo é chamada à unidade pela nossa conversão a Deus e pelo

difundindo a tua mensagem e possam fazer a confirmação

nosso compromisso com os homens, sobretudo aqueles que vivem

da sua dedicação a Deus.

torturados por alguma forma de sofrimento, miséria ou abandono?

Oremos irmãos.

Todos - SIM, CREIO!

4- Por todos os Filhos pródigos que partiram da casa de seu
pai e perderam a Fé, para que possam reconciliar-se contigo

P- Esta é a nossa fé que hoje alegremente professamos em

e obter o perdão Deus.

comunhão com todos aqueles que acreditam em Deus e na

Oremos irmãos.

fecundidade imensa do seu Espírito. Por Nosso Senhor Jesus

5- Por todos os doentes e moribundos abandonados na cama

Cristo...

do hospital e nos lares, para que encontrem em ti todo o

Todos: Ámen!

conforto e consolo de que necessitam.
Oremos irmãos.
ORAÇÃO UNIVERSAL:
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6- Por todos os sacerdotes e por todos aqueles que em breve
vão ser ordenados sacerdotes, para que possam difundir a
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3- Eucaristia:
Senhor, apresentamos-te este pão e este vinho, fruto da

tua mensagem e o teu amor.

terra e do trabalho do homem e que na eucaristia se

Oremos irmãos.

transformarão no teu corpo e sangue derramado na cruz.

7- Por todos os casais aqui presentes para que continuem a
construir a sua casa sobre a rocha e firmem os seus passos

4- Penitência:
Senhor, trazemos ao teu altar estas correntes. Elas

na observância da tua lei.

simbolizam a penitência e o arrependimento de tantos

Oremos irmãos.

homens e mulheres que se desviaram do seu caminho.
5- Santa Unção:

OFERTÓRIO SOLENE:
Senhor, porque a nossa fé foi aumentando ao longo desta

Senhor, entregamos-te esta cruz, símbolo de tantos
doentes e moribundos que vêm na Santo Unção a única

caminhada, e porque esta caminhada não termina aqui, queremos,

forma de se reconciliarem contigo.

neste ofertório lembrar os sete sacramentos:

6- Ordem:

1- Baptismo:
Senhor, entregamos-te esta vela do nosso baptismo. O

Senhor, trazemos ao teu altar estas fitas com as cores
dos cinco continentes. Elas simbolizam todos os sacerdotes

momento a partir do qual passamos a pertencer à tua igreja.

que partem em missão anunciando a tua palavra.

Ilumina o nosso caminho para difundir a tua mensagem.

7- Matrimónio:

2- Confirmação:
Senhor, trazemos ao teu altar este óleo. No fim da nossa
caminhada de 10 anos iremos receber o sacramento da
confirmação. Que este óleo com o qual seremos ungidos reforce
a nossa Fé.

Senhor, trazemos ao teu altar estas alianças símbolo do
matrimónio. Por tuas mãos foram criados Homem e Mulher
à tua imagem e os unistes para que fossem um só.
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ACÇÃO de GRAÇAS:
(Texto de agradecimento)
RITO DO ENVIO: entrega das lembranças a cada um..
P- Vamos proceder ao rito do envio, nós que vivemos este ano,
continuando em missão. Neste dia, vamos entregar a cada
adolescente do 10º ano, uma caixa contendo uma rede, símbolo da
missão que hoje começam como membros do Grupo de Jovens de
S. Martinho de Covelas que hoje recomeça por suas mãos.

Entregar a cada adolescente a caixa e o diploma, dizendo:
Pároco: Envio-te em missão.
Vai e sê pescador de Homens.
Resposta do Adolescente: Assim o farei!
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