
Pintar o desenho para 
aprofundar a alegria do  
nascimento de Jesus Cristo na 
nossa carne, no seio de uma 
família humana

‘Recordar’ uma música natalícia

ANO SANTO DE SÃO DE JOSÉ: 
‘descobrir’ a proposta do Papa 
Francisco em honra de São José 
— bit.ly/AnoSantoJose

Catequese 
familiar

A fé expressa a disponibilidade 
para acolher a fidelidade de 
Deus (o Natal é o cumprimento 
mais surpreendente da 
fidelidade divina). O amor de 
Deus é o nosso ponto de partida. 
«A fé nasce no encontro com 
o Deus vivo, que nos chama e 
revela o seu amor: um amor 
que nos precede e sobre o 
qual podemos apoiar-nos 
para construir solidamente 

a vida» (LF 4). O cristão não 
procura apenas a realização 
pessoal ou uma tranquilidade 
espiritual. O significado da vida, 
a missão que dá sentido à vida, 
está umbilicalmente unida à 
confiança em Deus, o Criador. 
Viver é deixar que Deus conduza 
a tua vida segundo o propósito 
que tem para ti, não é ‘usar’ 
Deus para alcançares o que te 
apraz. Confia!

“Acreditou no Senhor”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Quais são as tuas reações quando Deus ‘altera’ os 
teus planos de vida pessoal e/ou familiar?
Questões auxiliares: Como é que foi a última vez em que 
percebeste a ação de Deus? Tens facilidade em confiar em 
Deus ou preferes ser tu a controlar a tua vida? 

- Não corras, mas também não 
prolongues: o teu grupo pode ser 
responsável por outras atividades 
(como por exemplo: ensaio coral, 
catequese, animação litúrgica).

Génesis 15, 1-6; 21, 1-3

Salmo 104 (105)

Hebreus 11, 8.11-12.17-19

Lucas 2, 22-40

Aclamai o nome do Senhor, anunciai as suas obras. Cantai-Lhe salmos e 
hinos, proclamai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, 
exulte o coração dos que procuram o Senhor. Recordai as maravilhas que 
Ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. Ámen.

Como era a celebração familiar do Natal, 
na tua infância?
Questões auxiliares: Quando e como é que se reunia a 
tua família nos dias de Natal? Na tua comunidade, existia 
alguma tradição natalícia? 

Oração para o final da partilha

‘Descobrir’ a proposta do Papa Francisco para viver o Ano Santo de São 
José (de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021), nos 150 anos da 
proclamação como Padroeiro da Igreja Católica — bit.ly/AnoSantoJose

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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