
Aprofundar o significado 
do sinal da cruz (‘sinal de 
contradição’, a morte como 
vitória do amor, a relação com o 
batismo)

Explorar a simbologia da luz 
(‘oferecer’ uma vela benzida a 
cada catequizando para ser 
‘ornamentada’ em família)

Catequese

Jesus Cristo é apresentado 
como luz e sinal de contradição. 
Hoje, reconhecemos que é 
possível ver ‘luz’ na ‘contradição’ 
que é o sinal da cruz. O que 
seria o fracasso final torna-
se em vitória do amor. Com 
dificuldade e dor. Aliás, todos 
sabemos que não há amor sem 
sacrifício. Essa é a diferença 
entre o amor real e o ilusório. 
Jesus Cristo não vai ‘evitar’ a 

dor. Foi fiel à sua missão. Qual é 
a tua cruz? Aquela pessoa que 
mais te custa acolher? Tens 
oportunidade para ‘treinar’ os 
teus limites. Acolher ou evitar, 
o que é que ensina o Mestre? 
Se venceres a ‘contradição’, 
essa mágoa que trazes dentro 
do peito, talvez comeces a 
vislumbrar um feixe de ‘luz’ cada 
vez mais intenso e duradouro. 
É o amor em ação!

“Sinal de contradição”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

APRESENTAÇÃO DO SENHOR   |   ANO A

Sinal da Cruz
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Questões auxiliares: Onde era? Quais eram as tradições 
desse dia? O que é que mais gostavas?

Como era a festa da ‘Senhora das Candeias’, 
na aldeia onde nasceste ou cresceste?

Qual é a tua memória mais recente com alguém 
que acolheste ou que evitaste?
Questões auxiliares: Quem foi? Onde foi? Quando foi? 
Como foi? Porque é que guardas essa memória?

- Organiza o espaço (coloca 
as cadeiras em círculo, usa a 
criatividade);

- Prepara um ‘lanche’ (pode ser 
apenas sumo e bolachas);

- Recebe cada um com um sorriso.

Malaquias 3, 1-4

Salmo 23 (24)

Hebreus 2, 14-18

Lucas 2, 22-40

Questões auxiliares: Quais são as razões da dificuldade 
em acolher essa pessoa? Como é que essa pessoa afeta 
a tua vida? O que é que podes fazer para a acolher?

Qual é a tua cruz (aquela pessoa que mais te 
custa acolher)?

Como é que a tua fé ilumina as tuas decisões 
do dia a dia?
Questões auxiliares: Que  importântia dás à fé nas tuas 
tarefas diárias? Qual é a razão dessa importância? Que 
exemplo podes dar?


