Cantinho da Oração em família
[esquema-modelo para trabalho dos catequistas]

Obrigado, Senhor, pelo mundo que criaste para nós!
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A família reúne-se no seu «Cantinho da Oração». Sugere-se a colocação de uma cruz,
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora. Podem usar-se estatuetas ou estampas.
Se a família tiver alguma devoção especial a algum santo ou santa em particular, pode
também colocar-se a sua imagem. De qualquer modo, a cruz deve ser sempre central.
Convém que haja perto cadeiras para todos se sentarem.
Antes de começar a oração, é preciso combinar tarefas: uma pessoa preside (sugere-se
que seja a criança) e são necessários 2 leitores. Caso no momento de oração participem
apenas duas pessoas, então uma preside e a outra responde e faz as leituras.
Após alguns momentos de silêncio, todos rezam como se segue (o V. marca as
intervenções de quem preside e o R. a resposta de todos):

V. Em nome do Pai, (†) do Filho e do Espírito Santo.
R. Ámen.

A seguinte jaculatória é rezada por todos ao mesmo tempo e repete-se três vezes:

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para
os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [3 vezes]

Então, a criança que preside explica o sentido da celebração:

Na nossa catequese familiar, vamos descobrir que Deus tem um projeto
do qual nós fazemos parte. Cada um de nós tem um papel a desempenhar
nesse extraordinário projeto de Deus. E, tal como nós, seres humanos,
quando queremos executar um projeto (como, por exemplo, construir uma
casa), temos de nos sentar e calcular objetivos, materiais, custos, todas as
coisas necessárias, as pessoas a quem vamos pedir ajuda e o tempo que
precisamos, assim também o projeto de Deus requer pessoas, tempos e
lugares próprios. Hoje, na nossa oração, vamos tomar consciência do lugar
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onde o projeto de Deus acontece: o mundo. E vamos agradecer a Jesus por
isso.
A criação do universo e deste mundo magnífico, que é a casa de todos
os seres humanos, é o primeiro passo de Deus na concretização desse projeto
de salvação que Ele tem para nós. É impossível contemplar a criação – ou
seja, este universo tão harmonioso e fantástico, cheio de infinitas
possibilidades e novidades maravilhosas – sem que da nossa boca brote,
espontaneamente, o louvor a esse Deus que nos preparou uma casa tão
sublime. A grandeza e a beleza do universo criado (a criação) constituem,
sem dúvida, a primeira indicação da preocupação de Deus em proporcionar
aos seus filhos e filhas – ou seja, a todos nós! – uma vida feliz, uma vida
cheia e plena. Como é bom fazer parte deste grandioso projeto de Deus!

Todos se sentam. Então, entoa-se o seguinte cântico (repete-se várias vezes):

Bendiz o Senhor, louva o Seu Santo Nome! Bendiz o Senhor que à vida
nos conduz.

O leitor 1 proclama a seguinte leitura (Gn 1, 1.26-31a).

Leitura do Livro do Génesis
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus: «Façamos o
homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre
as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e
sobre todos os répteis que rastejam pela terra». Deus criou o ser humano à
sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher. Deus
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abençoou-os, dizendo: «Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os
animais que se movem na terra». Disse Deus: «Dou-vos todas as plantas com
semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as
árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os
animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que se movem
na terra dou as plantas verdes como alimento». E assim sucedeu.
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom. Veio a tarde e, em
seguida, a manhã: foi o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e
tudo o que eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera e, no
sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado.
Palavra do Senhor.
R. Graças a Deus.

Segue-se o Salmo Responsorial.

Mandai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a terra.
1| Bendiz, ó minha alma, o Senhor,
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Revestido de esplendor e majestade,
Envolvido em luz como num manto.

2| Como são grandes as Vossas obras!
Tudo fizestes com sabedoria:
A terra está cheia das Vossas criaturas.
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Glória a Deus para sempre!

O leitor 2 faz a seguinte leitura:

Escrever meditação.

No final da meditação, vem um momento longo de silêncio (3 minutos). Todos são
convidados a pedir a graça de… [colocar a graça a pedir, de acordo com o texto
bíblico e a meditação]. Quem quiser, pode ajoelhar-se.
Ao fim do tempo assinalado, todos se levantam e cantam:

Obrigado, Jesus, porque és meu Amigo! Obrigado, Jesus, porque gostas
de mim!

A criança que preside inicia as preces:

Quando percebemos que o universo que Deus criou para nós é
extraordinariamente belo e grandioso, percebemos também que isso implica
responsabilidades para nós. A iniciativa de Deus precisa de encontrar no
nosso coração uma resposta adequada. Vamos implorar a Jesus que nos ajude
a responder bem com o nosso coração ao projeto que Ele, com Deus Pai e o
Espírito Santo, tem para nós, dizendo:
Senhor Jesus, escutai a nossa voz.
Os leitores 1 e 2, alternadamente, propõem as preces.

1| Por todos aqueles que têm responsabilidades na preservação do mundo,
sobretudo as pessoas da política, para que respeitem e façam respeitar o valor
da natureza e a dignidade de todas as pessoas, oremos irmãos.
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2| Por todos os cristãos, que fazem parte da Igreja, para que o seu estilo de
vida dê testemunho de que Deus é a origem de toda a vida na terra, pelo que
a vida e a morte só a Ele pertencem, oremos irmãos.
3| Por todas as pessoas que não conhecem Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
para que, contemplando a beleza extraordinária da natureza criada, cheguem
a conhecer a sublime sabedoria de Deus, seu Criador, oremos irmãos.
4| Por todos os jovens, que estudam e rezam, para que compreendam, na
escola, a forma como Deus criou o mundo, e, na catequese, descubram o
porquê de Ele o ter feito, oremos irmãos.
5| Pelos nossos familiares e pelos nossos amigos, para que saibam dar graças
a Deus pelas maravilhas que Ele realiza nas suas vidas, oremos irmãos.
6| Por todos nós, para que nos deslumbremos com a beleza da natureza e
mantenhamos sempre o bom humor diante de todas as coisas, oremos irmãos.
A criança que preside inicia o Pai-nosso, que todos rezam juntos.

No final, conclui com a seguinte oração:

V. Senhor Deus, queremos agradecer-Vos por todas as coisas fantásticas e
pessoas maravilhosas que colocais nas nossas vidas. Queremos dizer-Vos
obrigado pelos nossos catequizandos e pelos seus pais, familiares, amigos,
catequistas, colegas de escola e professores. Senhor Deus, queremos fazer
parte e executar o nosso papel no projeto que tendes para nós. Pedimo-Vos a
graça de sermos sempre pessoas felizes e com bom humor. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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R. Ámen.

O momento de oração conclui-se do seguinte modo:

V. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
R. Ámen.
E, voltados para a imagem de Nossa Senhora, rezam em conjunto:

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa,
salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos,
gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses
vossos olhos misericordiosos a nós volvei; e depois deste desterro nos
mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce
sempre Virgem Maria. Rogai por nós, santa Mãe de Deus, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo. Ámen.

Então, em silêncio, todos se benzem.

Para saber mais…
Queres saber mais sobre o porquê de Deus ter criado o mundo? Então, pega na tua
Bíblia e lê Gn

1,1 – 2,4.

Como é bom fazer parte do projeto de Deus!!
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