
Fazer um Postal de Natal 

Desenhar e escrever o Natal que 
gostariam de pedir a Jesus.

Catequese

O Advento, que evoca o passado 
e abre ao futuro, é ocasião para 
habitar o presente, viver com 
plena consciência o quotidiano. 
É tempo litúrgico. Para ti, há de 
ser também uma maneira de 
estar na vida. É oportunidade 
para despertares em ti o 
desejo de acolher Deus. Teres 
consciência do tempo em que 
estamos ajuda-te a preparar 
melhor o Natal. Quando o 

homem e a mulher esperam 
um filho, preparam-se para 
que tudo corra bem, antes e 
depois do nascimento. Nós, 
cristãos, porque queremos 
celebrar o Natal com esperança, 
precisamos de o preparar bem. 
Eis a razão deste tempo de 
Advento: tempo de preparação 
da vinda do Salvador, tempo de 
espera e de esperança. O Natal 
está a chegar!

“Vós sabeis em que tempo estamos”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

PRIMEIRO DOMINGO DE ADVENTO  |   ANO A

Despertar o desejo
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Onde era? Quem estava presente? 
Quais tradições?

Como era o Natal na tua infância (na tua família)?

O que estás a pensar fazer para preparar o Natal?

Questões auxiliares: Onde o vais passar? Como constróis o 
presépio? Que preparação espiritual vais fazer? 

- Ninguém é obrigado a falar , mas é 
saudável a partilha de todos;

- Podes perguntar ou dizer qualquer 
coisa (desde que não ofendas outras 
pessoas ou impeças os outros de 
falar);

- Respeita, escuta e acolhe as 
opiniões diferentes;

- Mantém as conversas confidenciais 
dentro do grupo (o que é dito no grupo 
fica no grupo.

Questões auxiliares: Que passagem da Bíblia vais ler? Que 
oração diária? Que gesto vais ter com o teu próximo?

Que pequeno passo podes dar para receber Jesus 
na tua vida?

Isaías 2, 1-5

Salmo 121

Romanos 13, 11-14

Mateus 24, 37-44

Questões auxiliares: Como é que ‘viste’ a presença de Deus? 
Que outras maneiras podes experimentar para ‘ver’ Deus?

O que podes fazer para ‘ver’ Deus presente na 
tua vida?


