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A Eucaris tia – Dádiva
generosa de Deus

Muitos jovens vão à Eucaristia muito contrariados. Alguns dizem: «Na Missa só estão pessoas fingidas e a música é desafi nada». Outros dizem: «É muito chato ir à celebração eucarística». E preferem ficar na cama, sobretudo se os próprios pais
também não vão à Eucaristia. Leiam então no YOUCAT o que se
diz sobre a «obrigação de dar um beijo» (n.º 219)!

219
Com que
frequência deve
um cristão
católico participar
na celebração
eucarística?

razões para eu não ir à missa

86

1.

Quando era criança, era obrigado a lavar-me.

2.

As pessoas que se lavam constantemente não passam de

87

hipócritas, porque pensam que são mais asseadas que as
outras.
3.

Existem tantos tipos diferentes de sabão. Como é que vou
saber qual é o mais apropriado para mim?

4.

As empresas que fornecem água só querem o nosso dinheiro.

5.

Já experimentei me lavar, mas achei que foi uma experiência
chata e monótona.

6.

O banheiro tem um ambiente frio e estéril.

7.

Lavo-me no Natal e na Páscoa. Acho que deve bastar!

8.

Nenhum dos meus amigos acha que a higiene é necessária.

9.

Realmente não tenho tempo nenhum para me lavar.

10. Se for o caso só vou me lavar quando for mais velho.

Devemos ter argumentos muito bons para justificar esta lista
de prioridades.
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345
Quais são
os Cinco Preceitos
da Igreja?

A sua resposta é:

Amém.
O que significa:

Sim, assim seja. Eu quero.
Eu concordo.
O bispo acrescenta:

A paz esteja com você.
E assim estão crismados.
Mais tarde, há ainda intercessões para os novos crismados, os
seus pais, as madrinhas e os padrinhos, toda a Igreja e todas
as pessoas. Mas o ponto principal é o sinal do Espírito Santo
na testa de vocês. Durante a Jornada Mundial da Juventude
em Sidney, o Papa Bento XVI explicou aos jovens o significado
desse sinal.

O que significa receber
“o sinal” do Espírito Santo? Significa ter uma marca indelével para ostentar, que
nos transforma para sempre e faz de nós novas
criaturas. Para aqueles que receberam esse dom, nada
pode ficar como antes. Ser batizado no Espírito significa
ser inflamado pelo amor de Deus. Estar “impregnado
pelo espírito” significa ser refrescado pela beleza do
plano do Senhor, para nós e para o mundo, e, portanto, tornar-se uma fonte de renovação espiritual

Cf.
1

12,13
12. O Q UE ACON T ECE N A CR I SM A?

para os outros. “Selados com o Espírito” significa
não termos medo de defender, com a nossa ação,
a vitória da civilização do amor, responder por
Cristo e deixar que a verdade do Evangelho penetre na nossa maneira de ver,
pensar e agir.
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RI TOS DA CERIMÔNIA

Façam o melhor que puderem!
Deus está com vocês.
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«10 razões para não me lavar», de Norbert Fink, in YOUCAT – Agenda
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Citação de um parágrafo «A Igreja não é um clube de gente perfeita»
de Bernhard Meuser, Munique, 2007.

Créditos
Andreas Düren, p. 68; “Retorno do Filho Pródigo”, de Bartolomé Estevan
Murillo, p. 101; Catholic Press Photo, p. 84; Darlei Zanon, p. 16, 38;
Eva Greitemann, p. 96; Felix L.wenstein, p. 67; fisherman.fm
(www.fisherman.fm), p. 33; Jerônimo Lauricio, p. 12, 30, 66; Jessica Abu
Haydar, p. 86; Jon Worth, p. 17; José Carlos Nunes, p. 106; Lisa Barber,
p. 8; Luc Serafin, p. 24, 36, 102; Margarita Hailer, p. 56; Maria Clara
Costa, p. 35; Paweł Strykowski, p. 42; Pe. Leo Maasburg, p. 10; Platytera,
Igreja Ortodoxa Grega, Alte Schule 3, 51645 Gummersbach, Alemanha,
pintor do ícone: Konstantinos Chondroudis, p. 80; Reinisch-Sekretariat
Vallendar, p. 43; Reysanchez, p. 40; Ricardo Perna, p. 75, 77, 81;
Schnorr von Carolsfeld, Criação do Mundo, p. 20; SDPJ Lisboa, p. 45, 78.

.

Concurso fotográfico!

Eu acredito!

YOUCAT -Vídeo

Grupos de Estudo YOUCAT
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Estudem o Catecismo!
Este é o desejo do meu coração.
Formem grupos de estudo e redes sociais,
partilhando-o entre vocês na Internet!
XVI
Prefácio do YOUCAT – Catecismo Jovem da Igreja Católica

www.youcat.org
Informações e atualização do YOUCAT.
Testemunhos constantes de fé de jovens.
Grupos de estudo e de formação para todas as questões da fé.
Portal criativo para filmes, música, pintura, etc.
E muito mais!

110
111

