
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

ESTRELA: ‘construir’ uma estrela 
para colocar no presépio; 
‘preparar’ uma estrela para 
colocar à janela ou à varanda, 
na porta ou no jardim da casa.

Para ir mais longe: 
Isaías 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Dialogar sobre a pergunta: O 
que é que Deus tinha na mente 
e no coração quando moldou o 
meu ser?

Catequese 
familiar

No caminho do Advento até à 
Epifania, é-nos proposta uma 
bela história de encontro. Uma 
história de amor e de esperança, 
de luz e de vida. Deus mantém 
a iniciativa de vir ao nosso 
encontro, para estar connosco 
e nos falar como a amigos. E 
nós colocamo-nos à escuta 
para descobrir a nossa missão 
neste mundo. Como Jesus 
Cristo, que vem para nos salvar, 

existe um propósito para cada 
um de nós. O cristão reconhece 
que é obra das ‘mãos’ de Deus. 
A nossa identidade e missão 
foram inscritas por Deus no 
nosso coração. Este é o tempo 
para a vigilância ativa, «pois 
cada dia é um ‘presente’ que 
Deus nos dá, nova oportunidade 
para ganharmos uma vida 
com projeção eterna» (Lopes 
Morgado).

“Somos todos obra das vossas mãos”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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És uma missão
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

O que é que Deus tinha na mente e no coração 
quando moldou o teu ser?
Questões auxiliares: O que é que achas que te faz único 
como ser humano? Quando e como é que costumas 
pensar no teu propósito de vida? 

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

Isaías 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

Salmo 79 (80)

1Coríntios 1, 3-9

Marcos 13, 33-37

Abençoa-nos, ó Pai. Somos todos obra das tuas mãos. Estende a mão 
sobre cada um de nós, teus escolhidos; e não mais nos apartaremos 
de Ti: faz-nos viver e invocaremos o teu nome. Ajuda-nos a permanecer 
vigilantes e atentos uns aos outros como irmãos. Ámen.

O que é que tu sabes fazer (muito) bem 
desde a tua infância?
Questões auxiliares: O que é que tu mais gostava de fazer 
quando eras criança? Como é que tens aperfeiçoado e 
praticado essas tuas capacidades?

Oração para o final da partilha

Preparar uma estrela para colocar à janela ou à varanda, na porta ou no 
jardim da nossa casa. A estrela aponta para o lugar no qual Jesus Cristo 
quer nascer, crescer e viver, até se tornar família connosco, um «de casa».

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
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