
Conversar sobre o batismo no 
passado (dia, local, padrinhos, 
festa) e no presente (o que 
acontece nesse dia)

Visitar a fonte batismal 
e fazer uma oração

Elaborar uma lista das 
características que mais 
apreciamos nos amigos

Catequese

A missão de Jesus Cristo torna-
se ‘pública’ depois de emergir 
das águas do rio Jordão. 
Embora não precisasse de 
conversão, quis manifestar, 
com este gesto, que estava 
profundamente unido ao seu 
povo. Desde este primeiro 
encontro mostra a solidariedade 
que, durante toda a vida, 
terá com os mais débeis, os 
pecadores, os marginalizados 

da sociedade, todos os que, 
de uma maneira ou de outra, 
são injustiçados e oprimidos. A 
partir dos mais frágeis, confirma 
que «Deus não faz aceção de 
pessoas». A todos acolhe com 
amor incondicional. Mesmo 
os incómodos e inoportunos, 
perseguidores e inimigos! A 
atitude divina estende-se a 
todos os crentes: não fazer 
aceção de pessoas.

“Deus não faz aceção de pessoas”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

BATISMO DO SENHOR  |   ANO A

Acolher a todos
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Quando foi? Onde foi? Quem foram 
os teus padrinhos? Houve festa? Tens fotos?

Como foi o teu batismo?

Hoje, como seria o teu batismo? 

Questões auxiliares: Onde seria? Em que dia? Quem 
convidavas para padrinhos? Como seria a festa? 
Alguém que não convidavas?

- 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).

Isaías 42, 1-4.6-7

Salmo 28 (29)

Atos 10, 34-38

Mateus 3, 13-17

Questões auxiliares: Qual o motivo porque a tens evitado? 
O que é que pode ser diferente da tua parte? Como podes 
fazer uma mudança concreta?

Estás disposto a acolher uma pessoa que tentas 
evitar?

Questões auxiliares: Quais são os motivos pelo aumento 
ou diminuição do número de amigos? Como escolhes 
os teus amigos?

Em cada ano, a tua lista de amigos aumenta 
ou diminiu?


