
‘Fazer’ uma estrela cadente 
(desenhar, cortar e colorir)

Escrever na cauda da estrela 
aquilo que esperas para este 
ano de dois mil e vinte

Catequese

A Epifania é a manifestação 
de Deus a «uns Magos». Vista 
na perspetiva daqueles 
homens, pode-se apelidar esse 
acontecimento de «Festa dos 
Magos» ou «Dia de Reis», como 
é designado pela religiosidade 
popular. Mas o mais importante 
é que Deus se dá a conhecer 
e, neles, dá-se a conhecer a 
todas as pessoas de todos os 
tempos e culturas, até hoje. As 

promessas de salvação que 
tinham sido feitas através do 
povo de Israel, agora, em Jesus 
Cristo, estão abertas a todos: a 
mesma herança é oferecida a 
cada ser humano, sem exceção. 
Hoje, cada um de nós torna-
se portador desta herança 
para as pessoas que encontra, 
«testemunhando a alegria de ter 
conhecido Jesus e o seu amor» 
(Papa Francisco).

“A mesma herança”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Questões auxiliares: O que ainda não conseguiste 
alcançar na tua vida? O que pedes nas tuas orações?

O que ainda aguardas com esperança?

Como foi a última vez que tiveste um final feliz?

Questões auxiliares: Quando foi? O que aconteceu? 
Achas que veio através das tuas orações?

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade;

- Mantém as conversas confidenciais 
dentro do grupo (o que é dito no grupo 
fica no grupo;

- Se o grupo for grande separa em 
pequenos grupos no máximo de doze 
pessoas.

Isaías 60, 1-6

Salmo 71 (72)

Efésios 3, 2-3a.5-6 

Mateus 2, 1-123

Questões auxiliares: Testemunhas a alegria do Evangelho 
no teu quotidiano? Vives uma vida alegre, digna e plena? 
A quem dás testemunho da alegria do Evangelho?

Como testemunhas a alegria do Evangelho?

Questões auxiliares: Foi num momento passado ou 
ainda estás a descobrir? Como foi ou como está a ser? 
O que mudou na tua vida?

Quando descobriste Jesus na tua vida?


