
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho 
e ‘descobrir’ o significado da 
primeira parte da Avé Maria 
— bit.ly/Ave-Maria-explicacao

ESTRELA e BÍBLIA: ‘concluir’ 
a estrela para colocar no 
presépio (como ‘manjedoura’) 
e preparar um lugar para 
pousar a Bíblia aberta junto do 
presépio 

‘Recordar’ uma música 
natalícia

Catequese 
familiar

A nossa identidade descobre-se 
na escuta da palavra divina. 
A história bíblica revela-nos que 
nós, seres humanos, somos os 
destinatários da palavra 
de Deus. Mais ainda: somos 
criados pela Palavra e não 
nos podemos compreender, 
nem perceber a nossa missão, 
sem o diálogo com Deus. É 
uma conversa serena e cordial 
com o Deus da promessa 

e da esperança. Ele inicia a 
comunicação, mas precisa da 
nossa resposta livre e generosa. 
Sem este diálogo, todo o 
caminho de Advento seria 
uma coisa externa a nós, não 
chegaria ao nosso interior, 
à descoberta da missão. 
Nestes últimos dias do Advento, 
abre o teu coração à Palavra, 
para que Deus penetre 
profundamente na tua vida!

“Faça-se segundo a tua palavra”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Escutar a Palavra
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

O que é que gostarias de mudar na tua vida para 
estares em melhor sintonia com Deus?
Questões auxiliares: Qual seria o impacto fundamental 
dessa mudança? Quais são as razões pelas quais (ainda) 
não começaste essa mudança? 

- Respeita, escuta e acolhe as 
opiniões diferentes.

2Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16

Salmo 88 (89)

Romanos 16, 25-27

Lucas 1, 26-38

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre 
proclamarei a sua fidelidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e da 
Virgem de Nazaré, nos acompanhe todos os dias, esteja presente na nossa 
casa, nos liberte do egoísmo e nos torne uma família solidária. Ámen.

Quais são os teus dois hábitos mais antigos?

Questões auxiliares: Qual é a periodicidade desses hábitos? 
Como é que começaram essas rotinas? Quais são as 
vantagens de teres esses hábitos?

Oração para o final da partilha

‘Concluir’ a estrela (para colocar no exterior da casa e outra para colocar 
no presépio, por exemplo como manjedoura) e preparar um lugar para 
pousar a Bíblia aberta junto do presépio.

Desafio até ao próximo encontro
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