
Conversar sobre o Natal 
(como viveram, com quem, 
onde, prendas que deram e 
receberam)

Desenhar (ou descrever) 
o que mais gostaram no Natal

Catequese

O mistério da Incarnação 
acontece na realidade concreta 
de um povo e de uma família 
(humana). Este povo e esta 
família constituem o prelúdio 
da fraternidade universal, a 
que todos somos chamados 
a viver, especialmente os 
discípulos missionários. Em 
Jesus Cristo, somos irmãos. Em 
todos os momentos, também 
nas dificuldades próprias 

desta existência terrena, a 
família de Nazaré nos inspire 
a pôr em prática, no seio das 
nossas famílias e comunidades 
(paroquiais), a mensagem 
paulina: «revesti-vos de 
sentimentos de misericórdia, de 
bondade, humildade, mansidão 
e paciência. [...] Perdoai-vos 
mutuamente [...]. Reine em 
vossos corações a paz de Cristo. 
[...] E vivei em ação de graças».

“Vivei em ação de graças”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

SAGRADA FAMÍLIA  |   ANO A

Esperança agradecida
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Quando foi? Onde foi? 
Com quem foi? Como foi esse acontecimento?

Qual foi o acontecimento mais belo que te 
marcou este ano?

Quem consideras a tua família (sem os 
laços de sangue)?

Questões auxiliares: Onde te sentes melhor fora de 
casa? Procuras criar novos laços com outras pessoas? 
A paróquia é para ti uma família?

- Respeita, escuta e acolhe as 
opiniões diferentes;

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

- Não corras, mas também não 
prolongues: o teu grupo pode ser 
responsável por outras atividades 
(como por exemplo: ensaio coral, 
catequese, animação litúrgica).

Ben-Sirá 3, 3-7.14-17a 

Salmo 127 (128) 

Colossenses 3, 12-21

Mateus 2, 13-15.19-23 

Questões auxiliares: Agradeces por convenção social 
ou por gratidão consciente? Como achas que a 
gratidão afeta a tua vida? Que vais fazer para viver 
mais em ação de graças?

Quantas vezes ao dia dizes obrigado?

Questões auxiliares: Em que momentos costumas rezar? 
Como descreves a tua maneira de rezar? O que é para ti 
mais natural: rezar nas dificuldades ou nas alegrias?

Rezas mais para pedir ou para agradecer?


