
Anunciação do Anjo a Maria

Rezar a primeira parte 
da Avé Maria

Desenhar e colorir o episódio 
da Anunciação e oferecê-lo a 
alguém (que não seja familiar)

Catequese

A vida pode renascer repleta 
de esperança. O protagonista 
é Deus. Por isso, a esperança 
tem de ser posta em Deus, não 
em ti ou nos outros. O Advento 
convida-te a uma atitude que 
torne possível o plano salvador. 
Como Maria, ainda que nem 
tudo compreendas, enche-te 
de coragem, permite que Deus 
faça nascer algo na tua vida. 
Da união do amor divino com o 

amor de uma mulher nasce a 
Palavra (com maiúscula): 
Jesus Cristo. 
«Contemplando a nossa bela 
Mãe Imaculada, reconhecemos 
inclusive o nosso destino mais 
autêntico, a nossa vocação 
mais profunda: sermos amados, 
sermos transformados pelo 
amor, sermos transformados 
pela beleza de Deus» 
(Papa Francisco).

“Tenhamos esperança”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Ter esperança
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Quais são as tuas expetativas? 
Já sabes com quem vais celebrar o Natal? Que presente 
esperas receber?

O que esperas deste Natal?

O que é para ti ter esperança?

Questões auxiliares: Como te consideras: com esperança, 
desesperado ou presunçoso? Porquê?

- Não há certo nem errado, cada um 
tem de se sentir livre para expressar o 
seu ponto de vista sem reservas;

- O importante é a experiência 
pessoal, sem medo de expor as 
próprias fragilidades;

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade.

Génesis 3, 9-15. 20

Salmo 97

Romanos 15, 4-9 

Lucas 1, 26-38 

Questões auxiliares: Em quem colocas a esperança: em ti, 
nos outros, ou em Deus? Como reages quando as coisas 
são diferentes do planeado?

E se Deus tem um plano diferente daquele que 
pensas para ti?

Questões auxiliares: Como é que Maria reagiu perante as 
dificuldades? Pensas que foi fácil para Maria ‘ver’ Deus 
(sempre) presente? Como reages diante dos sofrimentos?

O que te inspira na atitude de Maria?


