
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

Gestação: Os pais contem como 
foi a gravidez, como decorreu 
esse período de gestação.

Coroa de Advento: «Levanta-
te», sê profeta que anuncia um 
tempo novo, no meio das ruínas. 
Acende na escuridão uma luz 
de esperança, que anuncie o 
amanhã. Como sinal visível, 
preparar «coroa» de Advento; e 
acender a primeira vela.

Catequese 
familiar

Tempo novo. O Advento é grito 
de esperança, é apelo a não 
ficarmos resignados. Nós, 
cristãos, somos renascidos 
e ressuscitados, prontos a 
germinar gestos de esperança 
e de vida. Permitamo-nos 
caminhar juntos, também com 
os jovens. Queremos contagiar 
a todos com a convocatória à 
renovação da nossa vida e das 
nossas comunidades. «Hoje, 

Deus diz a cada um de vós mais 
uma vez: ‘Levanta-te!’ Espero 
de todo o coração que esta 
mensagem ajude a preparar-
nos para tempos novos, para 
uma página nova na história 
da humanidade. Mas não há 
possibilidades de recomeçar 
sem vós, queridos jovens. Para 
levantar-se, o mundo precisa 
da vossa força, do vosso 
entusiasmo, da vossa paixão».

“Erguei-vos e levantai a cabeça”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

O que é que podes fazer para viver este Advento 
como um tempo novo?
Questões auxiliares: Na tua opinião, como é que podemos 
recomeçar este tempo novo?  Qual é que achas que pode 
ser o teu grito de esperança, neste Advento? 

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

Jeremias 33, 14, 16

Salmo 24 (25)

1Tes 3, 12 – 4, 2

Lucas 21, 25-28.34-36

Senhor, é tão belo estarmos reunidos. Tu sabes como é ainda mais difícil 
caminharmos juntos, com os ritmos de cada um. Vem, Senhor, permanece 
no meio de nós. Sê a nossa companhia, acerta os nossos passos, ao teu 
encontro, faz-nos viver como irmãos em harmonia. Ámen.

Como é que foi a tua experiência de Advento,  
no ano passado?
Questões auxiliares: Como é que ‘decoraste’ a tua casa, 
no Advento do ano passado? O que é que recordas do 
Advento? O que é que mais aprecias deste tempo?  

Oração para o final da partilha

«Levanta-te», sê profeta que anuncia um tempo novo, no meio das ruínas. 
Acende na escuridão uma luz de esperança. Como sinal visível, preparar 
uma «coroa» de Advento; e acender a primeira vela.

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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