
 

 

6º Círculo  

A Libertação que vem de Deus 

Deus nos libertou da escravidão no Egito Dt 26,1-11 

1. Acolhida e invocação do Espírito Santo 

2. Verificar como nós vivemos e irradiamos a liberdade. 

Neste círculo vamos ver de perto a mais antiga profissão de fé do Povo de Deus. Trata-se do 

Credo do povo do Antigo Testamento, no qual eles reafirmam sua fé na ação libertadora de 

Deus. O Credo que eles recitavam nas suas celebrações, traz a história do povo de Deus desde 

os tempos de Abraão e de Moisés. O Credo do Novo Testamento, que nós recitamos na Missa, 

traz a história de Jesus, que é o centro da nossa fé. Todos nós, desde criança, aprendemos o 

Credo. A mãe ensina, a família confirma e a catequista completa. Ensinando o Credo e as 

coisas da fé, a mãe transmite uma imagem de Deus que fica na nossa memória. 

 

Vamos conversar sobre isso: 

1. Para você, qual o ponto principal do Credo que recitamos nos domingos na Missa? Por quê? 

2. Quando você reza o Credo, você pensa na libertação que Jesus trouxe para nós?  

3. Qual a imagem de Deus que você transmite pela sua maneira de viver e de conviver? 

3. Aprender com o povo da bíblia. 

* Um canto  



 

 

* Uma chave de leitura: 

* Uma chave de leitura: Durante a leitura do Credo do povo do Antigo Testamento, fiquemos 

com esta pergunta na cabeça: “Qual o ponto central desta profissão de fé?” 

* Leitura lenta e clara do texto Deuteronômio 26, 1-11 

* Momento de silêncio  

* Perguntas para assimilar a Palavra de Deus. 

1. Qual o ponto deste texto que mais chamou sua atenção? Por quê?  

2. De que maneira transparece neste Credo a memória da libertação?  

3. Qual o ponto central desta profissão de fé?  

4. O que levo deste encontro para a minha vida, para a minha família e para a comunidade? 

 

Oração Final.  

Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai. 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
 

 


