
Partilhar um presente (graça 
é o presente que recebemos 
de Jesus; missão é o que lhe 
podemos oferecer)

Ensaiar uma música (de Natal) 
para cantar junto ao presépio 
(em casa e na paróquia)

Catequese

Nas aldeias e cidades, nas casas 
e nas igrejas, adornam-se e 
iluminam-se as montras e as 
ruas, as portas e as janelas… São 
sinais da festa que se aproxima 
(até para muitos que não 
acreditam!). Tu e eu «recebemos 
a graça e a missão»: a graça 
de acolher Jesus Cristo e a 
missão de anunciar a sua 
presença entre nós. O Natal 
está a chegar! Realiza-se a 

esperança. Maria e José, Paulo 
e muitos outros ao longo da 
história, foram chamados a uma 
missão. O assombro do desafio 
abre os corações à ação do 
Espírito Santo. Nem mais! Nas 
profundezas do teu coração, 
lá onde se fazem todas as 
perguntas, lá onde se tomam as 
decisões, podes encontrar Deus. 
Um Deus que também fala no 
silêncio. Isso é o Natal!

“Recebemos a graça e a missão”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

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

Questões auxiliares: O que era? Quem te deu o presente? 
Quantos anos tinhas? Porque é que ainda te lembras dele?

Qual foi o melhor presente de Natal que marcou a 
tua infância?

Qual foi a última graça que recebeste de Deus?

Questões auxiliares: Porque achas que veio de Deus? Foi 
pedida em oração ou surgiu de surpresa? Sabes interpretar 
os ‘sinais’ de Deus?

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

- Valoriza todos os momentos: são 
importantes para o sucesso do 
encontro, essenciais para fortalecer o 
grupo.

- Respeita, escuta e acolhe as 
opiniões diferentes.

Isaías 7, 10-14

Salmo 23

Romanos 1, 1-7 

Mateus 1, 18-24

Questões auxiliares: Como é que reconheces a presença de 
Deus na tua vida? Dedicas tempo ao encontro com Deus? 
Deixas-te encontrar por Deus?

Será possível, nestes dias antes do Natal, dares-te 
um minuto para encontrar Deus dentro de ti?

O que é que Deus deseja de ti hoje?

Questões auxiliares: Qual é a tua missão? Como a 
descobriste? O que fazes para viver essa missão?


