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DEUS VISITA-TE
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS . Isaías 2, 1-5 . Salmo 121 (122) . Romanos 13, 11-14 . Mateus 24, 37-44

Senhor, não nos deixes paralisar pelas amarguras e saudades do 
passado, nem pelos temores do futuro. Tu que vieste há mais de 
dois mil anos na humildade da nossa natureza humana e hás de vir 
um dia na Tua glória, vem hoje ao nosso encontro. Tu és o presente 
maior e mais belo que queremos abraçar neste Natal. Ensina-nos 
a abraçar-Te no presente de cada dia, de cada pessoa, que espera 
de nós um olhar, um toque, um gesto de amor. Ensina-nos a acolher 
com originalidade, as surpresas de cada instante: as visitas e as si-
tuações inesperadas, os desafios com que não contávamos. Ensina-
-nos a abraçar a surpresa do presente com a alegria, a sabedoria e 
a prontidão da Virgem Maria, Senhora da Visitação.

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

- Ninguém é obrigado a falar , mas é 
saudável a partilha de todos;

- Podes perguntar ou dizer qualquer 
coisa (desde que não ofendas outras 
pessoas ou impeças os outros de falar);

- Respeita, escuta e acolhe as opiniões 
diferentes;

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

ORAÇÃO PARA O FINAL DA PARTILHA

DESAFIO ATÉ AO PRÓXIMO ENCONTRO
Desliga o piloto automático. Esvazia a tua mente de todo o tipo de 
pensamentos que se concentram nas tuas capacidades de agir e de 
obter resultados. É chegado o momento de «abrir o coração à onda 
da graça e deixar a palavra de Cristo passar por nós com toda a sua 
força» (NMI 38). Se tiveres oportunidade, em cada dia desta sema-
na, ao despertar, sobe as persianas, desvia as cortinas, e contempla 
o amanhecer ou toma consciência dos primeiros raios de luz.

QUESTÕES PARA O PEQUENO GRUPO

O que é que estás a pensar fazer, a nível pessoal 
e/ou familiar, para preparar o Natal?
Questões auxiliares: Onde é que vais passar o Natal? 
Como é que é que feita a construção do presépio, 
em tua casa, na tua família? Que preparação espiri-
tual é que vais fazer para celebrar o próximo Natal?

Nos próximos dias, o que é que podes fazer para 
acolher a visita de Deus, na tua vida?
Questões auxiliares: Como é que percebes a presença 
de Deus, neste momento da tua vida? De que outros 
modos é que podes experimentar a visita de Deus? 
Que pequeno passo podes dar para acolher Jesus?

ORIENTAÇÕES PARA 
A DINÂMICA EM GRUPO

SUGESTÕES PARA 
A CATEQUESE

FAZER um postal de Natal

DESENHAR e escrever o modo 
de celebrar o Natal que cada 
um gostaria de pedir a Jesus

PROCURAR na internet textos 
e imagens sobre a Jornada 
Mundial da Juventude, que 
decorreu no ano dois mil, o 
Jubileu dos Jovens, em Roma, 
com o Papa João Paulo II

CONSTRUIR uma Coroa de 
Advento



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

PRIMEIRO DOMINGO DE ADVENTO  |  ANO A


