
Pintar o desenho para 
relacionar o texto bíblico 
com a temática do ‘episódio’: 
potenciar o positivo 

> ‘Episódo’ especial sobre a 
Solenidade da Assunção (Lucas 
1, 39-56): Maria é uma ‘pessoa 
vitamina’. No encontro com 
Isabel, aconteceu uma das 
maiores descargas de oxitocina, 
a hormona dos abraços e do 
amor. É a substância produzida 
no nosso organismo, quando 
praticamos a empatia e a 
compaixão.

Catequese 
familiar

O nosso equilíbrio emocional 
e espiritual é estimulado pelas 
‘pessoas vitamina’. Elas têm a 
habilidade de afastar o negativo 
e potenciar o que há de positivo 
em si e nos outros. São fonte 
de inspiração, também 
diante dos contratempos e 
dos sofrimentos próprios da 
fragilidade da nossa condição 
humana. Essas são as pessoas 
que nos dão incentivo, quando 
estamos sem forças, sabem 

conectar «com o que temos de 
melhor, potenciam as nossas 
ideias, abrem o nosso coração, 
irradiam entusiasmo e cada 
conversa ou atividade que 
temos com elas levantam-
nos o ânimo. A sua alegria 
é contagiosa, têm uma 
capacidade transbordante para 
fazerem os outros sorrir, para 
dar a volta à situação, para nos 
fazer olhar para o lado bom das 
coisas» (Marian Rojas Estapé).

“Não vos deixardes abater pelo desânimo”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Na tua opinião, quais são as características 
essenciais de uma pessoa ‘vitamina’?
Questões auxiliares: O que é que tens de fazer para te 
tornares numa pessoa ‘vitamina’? O que é que estás 
disposto a mudar na tua vida? 

- Reza em todos os encontros. 

Jeremias 38, 4-6.8-10

Salmo 39 (40)

Hebreus 12, 1-4

Lucas 12, 49-53

Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Ouviu o meu 
clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal, assentou os meus pés na 
rocha e firmou os meus passos. Pôs em meus lábios um cântico novo. 
Senhor, cuida de mim. És o meu protetor e libertador. Ámen.

Quem foi a pessoa que mais te marcou, de modo 
positivo, na tua infância?
Questões auxiliares: Porque é que indicas essa pessoa 
como uma das mais importantes da tua infância? Hoje, o 
que é que ainda recordas dessa pessoa?

Oração para o final da partilha

Converter a hostilidade em hospitalidade, acolher o outro, o diferente, 
como uma bênção e não como uma ameaça, como uma oportunidade e 
não como um problema, como uma interpelação e não como um perigo.

Desafio até ao próximo encontro
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