
Aprofundar as características 
da santidade (oração e ação). 

Atividade: ‘colar’ uma folha nas 
costas de cada um; colocar 
uma música; escrever na folha 
que está nas costas dos outros 
uma coisa positiva ou algo 
que se admira nessa pessoa; 
no final, cada um lê o que tem 
escrito; todos dialogam sobre 
as caracteríticas da santidade.

Catequese

Somos «chamados à santidade». 
O cristão não pode «imaginar 
a própria missão na terra, sem 
a conceber como um caminho 
de santidade». O que fazer para 
ser santo? Conjuga o silêncio 
com a serviço, a oração com a 
ação. Cada instante há de ser 
«expressão de amor doado sob 
o olhar do Senhor». Lembra-te 
de que ‘a arte de evitar pessoas’, 
aquilo que te afasta dos outros, 

não é caminho de santidade. 
«Não é saudável amar o silêncio 
e esquivar o encontro com 
o outro, desejar o repouso e 
rejeitar a atividade, buscar a 
oração e menosprezar o serviço. 
[...] Somos chamados a viver 
a contemplação mesmo no 
meio da ação, e santificamo-
nos no exercício responsável e 
generoso da nossa missão» 
(cf. Alegrai-vos e Exultai, 19-31).

“Chamados à santidade”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

SEGUNDO DOMINGO   |   ANO A

Dar testemunho
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Como olhas para esses defeitos 
hoje? Afetaram o teu crescimento como pessoa? Ainda 
se manifestam em alguns momentos?

Quais eram os teus maiores defeitos, na infância?

Quando foi a última vez que tiveste uma 
impressão negativa sobre alguém? 
Questões auxiliares: Como foi? Qual foi o motivo que fez 
surgir essa impressão negativa? Foste capaz de a superar 
ou continua presente?

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

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade.

Isaías 49, 3.5-6

Salmo 39 (40)

1Coríntios 1, 1-3

João 1, 29-34

Questões auxiliares: Qual é a tua melhor virtude? Como 
a praticas? O que te parece mais difícil no caminho de 
santidade? Já pediste ajuda a alguém?

O que podes fazer para progredir no caminho de 
santidade?

Questões auxiliares: Como foi? Quando foi? O que 
aconteceu? Como foste capaz de a superar?

Qual foi a última contrariedade que não 
acreditavas ser capaz de conseguir superar?


