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INTRODUÇÃO
Somos o grupo de crianças do 5º ano de catequese. Ao longo deste
ano, fomos descobrindo que Deus tem um projeto para todos os
homens e mulheres e que esse projeto consiste em oferecer-nos a
possibilidade de sermos felizes, de nos realizarmos totalmente, de
termos Vida plena e eterna. Fomos descobrindo que a vida tem um
sentido e que podemos avançar pela vida com a certeza de que
Deus vai connosco, nos ama e cuida de nós.
Ficamos felizes por fazer parte do projeto de Deus e sentir vontade
de escutar esse Deus que nos indica caminhos de felicidade e de
Vida.
Ó Senhor Deus,
Eu sei que Tu tens um projeto de felicidade
para todos os homens e mulheres.
E sei, também, que Tu és um Pai muito bom, que se preocupa
comigo, que gosta de mim e que tem um projeto de felicidade
para mim.
Ajuda-me a ouvir, em cada momento da minha vida, aquilo que
Tu me queres dizer;
ajuda-me a aceitar percorrer os caminhos que Tu me indicas;
ajuda-me a perceber as indicações que Tu me dás;
ajuda-me a fazer, não aquilo que me apetece, ou que eu gosto,
mas aquilo que eu devo fazer para ser verdadeiramente feliz,
para ser uma pessoa plenamente realizada, para viver uma
vida que valha a pena ser vivida.
Hoje, vimos ao encontro do Senhor, imitando as multidões que
outrora seguiam Jesus para escutarem a sua palavra. Eis o grande
desafio. Também nós somos chamados a percorrer o caminho da fé,
somos chamados a proclamar sempre “ Eu Creio, Senhor!”
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Leitura do Livro do Génesis
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e
disse-lhe: «Onde estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos
passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me». Disse
Deus: «Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido
dessa árvore, da qual te proibira comer?». Adão respondeu: «A
mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore
e eu comi». O Senhor Deus perguntou à mulher: «Que fizeste?». E a
mulher respondeu: «A serpente enganou-me e eu comi». Disse
então o Senhor Deus à serpente: «Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais
selvagens. Hás-de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da
tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e a descendência dela. Esta há-de atingir-te na cabeça
e tu a atingirás no calcanhar».
Palavra do Senhor.
Salmo Responsorial Salmo 129 (130)
No Senhor está a misericórdia e abundante redenção.
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei». Com este mesmo
espírito de fé, também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos
há-de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto d’Ele.
Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante
multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos
para glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o
homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se
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renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição dum momento
prepara-nos, para além de toda e qualquer medida, um peso eterno
de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as
invisíveis: as coisas visíveis são passageiras, ao passo que as
invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a
nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos Céus uma
habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos
homens.
Palavra do Senhor.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo
acorreu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem
disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para O deter, pois
diziam: «Está fora de Si». Os escribas que tinham descido de Jerusalém
diziam: «Está possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo chefe dos
demónios que Ele expulsa os demónios». Mas Jesus chamou-os e
começou a falar-lhes em parábolas: «Como pode Satanás expulsar
Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não
pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa
casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo
e se divide, não pode subsistir: está perdido. Ninguém pode entrar em
casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar:
só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo: Tudo será
perdoado aos filhos dos homens: os pecados e blasfémias que tiverem
proferido; mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá
perdão: será réu de pecado para sempre». Referia-Se aos que diziam:
«Está possesso dum espírito impuro». Entretanto, chegaram sua Mãe e
seus irmãos, que, ficando fora, O mandaram chamar. A multidão estava
sentada em volta d’Ele, quando Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos
estão lá fora à tua procura». Mas Jesus respondeu-lhes: «Quem é minha
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Mãe e meus irmãos?». E, olhando para aqueles que estavam à sua volta,
disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».
Palavra da salvação.

Homilia
Credo
O Credo é uma fórmula muito antiga que reúne todas as verdades
em que os cristãos acreditam. É também conhecido como Símbolo
dos Apóstolos, porque era para eles como que um emblema de fé,
que os distinguia dos outros. Ao rezar o Credo, sentimo-nos ligados
a essa família imensa dos que acreditam em Deus Pai, Criador e
Senhor de tudo quanto existe; no Filho que se fez homem e deu a
vida por nós, e no Espirito Santo que Jesus enviou para nos ajudar a
entender e a pôr em prática a Boa Nova de amor e paz que Ele veio
pregar.
Aproximem-se os que vão receber da Igreja o símbolo da Fé!
Celebrante:
Caríssimos amigos do 5º ano de Catequese: Escutai as palavras da fé,
que encerram grandes mistérios. Recebei-as com sinceridade e
guardai-as no coração.
Ao entregar o Credo, o celebrante diz as seguintes palavras:
- Recebe o credo, que é a fé da Igreja.
Aquele que recebe o Credo responde:
- Ámen.
O celebrante inicia o Credo, da forma habitual, e todos o rezam.
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Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de misericórdia,
que quer salvar todos os homens,
e peçamos-Lhe que saibamos resistir
às promessas enganadoras da serpente,
suplicando , com toda a confiança:
Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.
1. Para que os fiéis das nossas Dioceses e comunidades
acreditem em Jesus ressuscitado
e falem d’Ele com o desassombro de São Paulo,
oremos ao Senhor.
2. Por todos os que hoje recebem a fé da Igreja,
resumida no sagrado Credo, para que Deus,
lhes ilumine o coração e se tornem cada vez mais
membros vivos do Corpo Místico de Jesus Cristo,
oremos ao Senhor.
3. Para que Deus multiplique os frutos da terra,
dê aos mais pobres o pão de cada dia,
e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho,
oremos ao Senhor.
4. Para que os pecadores se convertam do pecado,
os doentes tenham saúde e alegria
e os defuntos recebam nos céus a vida eterna,
oremos ao Senhor.
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5. Para que os membros da nossa assembleia
procurem fazer a vontade de Deus Pai,
e Jesus os reconheça como irmãos,
oremos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus,
dai-nos a audácia de ser santos
e de proclamar com alegria
que só em Vós está a misericórdia
e a abundância da redenção.
Por Cristo, nosso Senhor.
OFERTÓRIO
Juntamente com o pão e o vinho, vai uma rocha.
Rocha com a palavra “CREIO”
Nós vos apresentamos, Senhor, esta rocha.
Simboliza o nosso desejo de dizermos com alegria “CREIO”
E de Vos amarmos com todo o coração e com toda a alma.
Aceitai-a, Senhor.
Pão e Vinho
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ENVIO
Antes de partir, levando connosco o Credo, vamos acolher um
compromisso.
Aparecem as cinco letras da palavra “CREDO”, uma de cada vez.

C de Coração
O Credo resume-se numa palavra: Amor. Acreditamos que Deus tem
um coração onde cabemos todos.

R de Renascer
O Credo é um convite a renascer, a lidar com as pessoas ao jeito de
Jesus Cristo, que morreu mas está vivo.

E de Espírito
O Credo afirma que o Espirito Santo nos dá um espirito novo, um
espírito de amor, de alegria e de paz.

D de Deus
O Credo é a profissão de fé em Deus, que alegra a nossa juventude.

O de Oração
Finalmente, o Credo é uma oração que podemos recitar de vez em
quando, para alimentar a nossa fé.
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