
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

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

Para ir mais longe: 2Pedro 3, 8-14
Dialogar sobre duas qualidades 
a cultivar para preparar o 
coração para acolher Jesus 
Cristo.

Catequese 
familiar

Há uma Boa Nova que já chegou 
e está de novo a chegar ao 
nosso mundo e à nossa vida. 
É o Evangelho de Jesus Cristo, 
o ‘início’ da ação criadora de 
Deus, que quer renovar todas 
as coisas, também cada um 
de nós. O importante é estar 
preparado para reconhecer 
os sinais da proximidade 
divina. Em primeiro lugar, 
sugere-nos uma mudança 

radical de mentalidade e de 
atitudes interiores. O cristão 
não procura ter sucesso, o seu 
alvo primordial é cumprir o 
propósito da sua vida, a missão 
neste mundo. Pensa em duas 
qualidades que precisas de 
cultivar para preparar o teu 
coração para acolher Jesus 
Cristo. Ser-te-ão úteis para 
descobrires a tua missão, o teu 
propósito de vida.

“Os novos céus e a nova terra”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Nova mentalidade
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Quais são as duas qualidades que precisas de 
cultivar para (melhor) acolher Jesus Cristo?
Questões auxiliares: O que é que achas de mais importante 
nessas duas qualidades? Porque é que escolheste essas 
qualidades? Como é que as podes pôr em prática?

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

Isaías 40, 1-5.9-11

Salmo 84 (85)

2Pedro 3, 8-14

Marcos 1, 1-8

Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua família em Nazaré, esteja 
sempre presente na nossa vida e em nossa casa, abençoe a nossa família, 
nos defenda do mal e nos conceda a sua graça e a sua sabedoria. Vem, 
Senhor Jesus! Ámen.

Quais são as mudanças que já pensaste em 
concretizar ao longo da vida?
Questões auxiliares: Porque é que pensaste nessas 
mudanças? O que é que seria melhor em ti com essas 
mudanças? O que é que já fizeste para mudar?

Oração para o final da partilha

Dialogar sobre duas qualidades a cultivar para preparar o coração para 
acolher Jesus Cristo. E concluir a ‘contrução’ da estrela para colocar à 
janela ou à varanda, na porta ou no jardim da nossa casa. 

Desafio até ao próximo encontro
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