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SEGUNDA CATEQUESE

DEUS UNO E TRINO
1. Cântico inicial.
2. Oração do Pai Nosso.
3. Leitura bíblica: Ef 1, 3-10.
4. Leitura do Ensino da Igreja:
1. O Mistério de Deus Uno e Trino encontra-se no próprio centro da família cristã. Os
pais vão transmitindo aos filhos esta verdade central da sua fé, à medida que os
incorporam na vida da família.
2. Deus é "Aquele que é" e "Deus é amor". Estes dois nomes estão tão inefavelmente
unidos que manifestam a própria essência divina, que ultrapassa toda a inteligência
criada. Por isso, só Deus nos pode dar um conhecimento recto e pleno de Si mesmo,
revelando-Se como Pai, Filho e Espírito Santo. Desta vida divina já participamos, pela
fé de modo incipiente na terra e, depois, de modo pleno e pela visão de Deus, na vida
eterna.
3. Graças à Revelação, podemos professar que Deus Pai em toda a eternidade gera o
Filho, que o Filho é gerado e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como
Amor sempiterno de ambos. As três Pessoas divinas, portanto, são eternas e iguais
entre Si; assim, a vida e a felicidade de Deus são participadas totalmente por cada
uma delas e, por isso, é sempre necessário venerar a unidade na Trindade e a
Trindade na unidade.
4. Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, revelou-nos este Mistério, em que se
manifesta o plano de Deus, ou seja, que todos nós participamos — como filhos — na
comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
5. O próprio Jesus Cristo, quando roga ao Pai que "todos sejam um como Nós
também somos um" (Jo 17,21-22), sugere uma certa semelhança entre as Pessoas
divinas e a união dos filhos de Deus, na verdade e na caridade. Esta semelhança
mostra que o homem não pode encontrar a sua própria plenitude senão na entrega de

si mesmo aos outros. Esta semelhança com Deus, pela entrega de si mesmo, pela
unidade e pelo amor, é a perfeição da família.
6. O matrimónio, que implica uma entrega total dos esposos entre si e dos pais aos
filhos, é, por isso, um perfeito reflexo da comunhão trinitária. Por isso, a dinâmica da
vida em família deve manifestar esta união íntima entre as Pessoas divinas.
7. Assim, toda a invocação à Santíssima Trindade em família deve levar todos os seus
membros à renovação dos laços de comunhão entre si e a uma mais generosa
comunicação dos seus dons a outras famílias.
5. Reflexão do orientador.
6. Diálogo:
•

Jesus Cristo é Filho de Deus por sua natureza, e nós, por graça, somo-lo também.
Quais são as semelhanças e quais as diferenças entre estas duas filiações?

•

Por que podemos dizer que a família cristã é um reflexo da Trindade?

•

Quais são os traços principais que a família deve manifestar na sua vivência cristã
para ser reflexo da vida trinitária?

7. Compromissos.
8. Oração da Ave Maria e invocação: Rainha da família – Rogai por nós.
9. Oração pela família: Deus Pai todo-poderoso que enviaste ao mundo a Palavra da
verdade e o Espírito da santificação para revelar aos homens o teu admirável mistério:
concede-nos que professemos a verdadeira fé, conheçamos a glória da eterna Trindade e
adoremos a sua Unidade todo-poderosa. Por Jesus Cristo Nosso Senhor…
10. Cântico final.
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