
 

 

INTRODUÇÃO 

Por decisão da Conferência Episcopal Portuguesa, vamos celebrar e viver, mais uma vez, a 

Semana do Consagrado. Este ano terá lugar de 26 de Janeiro a 02 de Fevereiro. Neste dia 

celebra-se liturgicamente a festa da Apresentação do Senhor, momento indicado para celebrar 

a vocação e a missão dos consagrados (…) porque foi o momento de consagração de Jesus no 

templo de Jerusalém, que não se limitou a um mero cumprimento de um ritual religioso por 

parte de Maria e de José, mas quis ser um gesto de total entrega e de absoluta confiança no 

projecto de Deus acerca de Jesus, Seu Filho. (D. António Francisco dos Santos, 02.02.2010) 
 

Entre todos os sinais da afirmação da relação existencial de Deus com os homens sobressai a 

consagração, pois significa pôr tudo o que se é e se tem ao Seu serviço, em favor dos irmãos. 

Consagrar a Deus a totalidade da sua pessoa por meio do seguimento dos conselhos 

evangélicos da pobreza, castidade e obediência, que implica submeter-Lhe os bens, o corpo e a 

vontade, é sinal de acreditar que viver é estar com Ele como a Fonte da Vida. 

(…) Apesar de todo o cristão ser consagrado a Deus pelo batismo e receber a missão de viver na 

fidelidade a Cristo e à Igreja, faz parte integrante do dinamismo da fé o testemunho da 

radicalidade evangélica, isto é, da entrega total e sem reservas, como um sinal maior e mais 

eloquente de que vimos de Deus, somos de Deus e para Ele caminhamos (…) o testemunho fiel 

e radical dos que receberam a vocação da especial consagração no sacerdócio, na vida 

religiosa ou na condição secular. (D. Virgílio do Nascimento Antunes, 08.12.2015) 

A Semana do Consagrado trata-se assim de uma iniciativa a concretizar nas dioceses e 
paróquias, comunidades cristãs e religiosas, e em todos os espaços eclesiais. Pretende-se que 
seja uma semana fecunda em tempos de oração e celebração, encontro e reflexão, a nível 
pessoal, familiar e comunitário, que valorize e promova o conhecimento e a abertura das 
comunidades cristãs a esta dimensão essencial da vida e da missão da Igreja que é a Vida 
Consagrada. Pretende-se ainda dar graças a Deus pelo dom da Vida Consagrada, pela sua 
presença na Igreja e no mundo, sobretudo em muitos lugares de fronteira. 

A alegria, o encanto, a beleza, a capacidade de entrega, o testemunho de felicidade, a audácia 

da missão, a valentia da generosidade e a heroicidade de vidas dadas no silêncio da 

contemplação ou na vanguarda da missão, desenham o rosto da consagração do nosso tempo. 

(D. António Francisco dos Santos, 02.02.2010) 

 
 

 

http://www.agencia.ecclesia.pt/autor/d-antonio-francisco-dos-santos/
http://www.agencia.ecclesia.pt/autor/d-antonio-francisco-dos-santos/


CATEQUESE PARA CRIANÇAS (do 4º ao 6º anos) 
A VIDA NAS MÃOS DE DEUS 
“Eu vim para que tenham Vida e Vida em abundância!” (Jo 10,10b) 
 

 Objetivos: 

1. Conhecer a vida consagrada e a sua importância na Igreja e no mundo; 

2. Conhecer as condições para a descoberta da própria vocação. 

3. Abrir-se à escuta e ao seguimento do chamamento que Deus lhe faz. 

Resumo: 

1. Cada grupo de catequese reúne-se com os seus catequistas, como nos outros dias, e 
prepara algumas perguntas a fazerem a/o consagrado/a (15 minutos). 

2. Encontro dos vários grupos com o/a consagrado/a:  
2.1.Proclamação da Palavra de Deus - chamamento de Moisés: Ex 3, 9-12a 
2.2.O/a consagrado/a responde às questões que as crianças levantaram nos pequenos 
grupos e completa com o testemunho da sua vida (20 minutos). 

3. Momento de aprofundamento e de oração pessoal e em grupo. 

 

Desenvolvimento: 

1. Trabalho nos pequenos grupos 
Catequista:  
- Estamos na Semana do Consagrado (apresentar o dístico SEMANA DO 
CONSAGRADO).  
- Vejam algumas pessoas consagradas que já conhecem (apresentar imagens de Santa 
Teresa de Calcutá e do Papa Francisco).  
- Aqui, na nossa diocese de N. e na nossa paróquia de N., também há consagrados. 
Quem sabe os seus nomes? Então o que é um consagrado? (uma pessoa que entregou 
toda a sua vida a Deus) 
- A sua vida é como a das pessoas que se casam? Tem algumas diferenças. 
- Vamos estar dentro de momentos com o/a (Irmã …/frei.../consagrado/a 
secular.../padre…/ diácono…). O que gostariam de saber sobre como é a vida de um/a 
consagrado/a? (o/a catequista toma nota das perguntas e do nome das crianças que 
as fizeram). 

 
2. Encontro dos vários grupos com o/a consagrado/a 

- O encontro inicia com um cântico apropriado conhecido das crianças. 
 
2.1. Proclamação da Palavra de Deus: chamamento de Moisés: Ex 3, 9-12a (que 

pode ser lido por três leitores: Deus, Moisés e Narrador). 
 

2.2. Aprofundamento e oração: 
Animador: 
- Que misérias verá Deus no Seu povo nos dias de hoje? 



- Cada um de nós é um novo Moisés que Deus chama para libertar o Seu povo. 
- Cada um, em silêncio, no seu coração, pergunta a Deus, como Moisés perguntou: 
QUEM SOU EU PARA LIBERTAR O TEU POVO, SENHOR? 
- (após um momento de silêncio, diz) E cada um escuta agora, no seu coração, a 
resposta que Deus disse a Moisés: EU ESTAREI CONTIGO (silêncio). 
- Vamos agora ouvir alguém falar-nos do seu encontro com Deus, como Moisés, e 
da missão que Deus lhe pediu que realizasse na sua vida. 
2.3. Testemunho do/a consagrado/a 
- À medida que as crianças, ajudadas pelos catequistas, vão fazendo as suas 
perguntas, o/a consagrado/a vai completando com o seu testemunho de vida: 
onde nasceu, família, escola, sonhos da sua vida, a paróquia onde cresceu, a sua 
vida de oração, como descobriu que Deus o chamava, o dia da sua consagração, a 
sua vida consagrada, as razões da sua felicidade (pode ser apoiado/a por um 
power point com fotos e dísticos).  

 
3. Deus continua a chamar: vamos escutá-lo e dizer-lhe 

SIM? 
Animador: 
- Cada um agora vai pensar nos dons (qualidades, capacidades) que Deus lhe deu 
que poderá pôr um dia ao serviço dos outros para tornar este mundo melhor 
(silêncio) e quem quiser pode dizê-los agora. (Se as criançass tiverem dificuldade, ir 
dizendo): inteligência… (ir esperando que alguém diga mais), carinho, força para 
ajudar, vontade de ajudar os que precisam … 
- Então, o que é que cada um deve fazer para descobrir e seguir o que Deus quer 
que faça na Vida com os dons que Ele lhe deu? (oração, escuta da Palavra de Deus, 
participação na paróquia, pedir apoio, nas suas descobertas e dúvidas, a alguém 
de Igreja com experiência …) 
- Vamos terminar rezando juntos: (O animador diz uma frase e todos a repetem) 

Jesus, Tu chamas todas as pessoas 
a serem felizes. 
Chamas-me também a mim 
a ser melhor 
para ser mais feliz. 
Ajuda-me a escutar-Te 
no meu coração. 
Ensina-me os Teus caminhos  
de Vida, Paz e Amor. 
Quero fazer a Tua vontade! 
Se quiseres que eu seja  
também consagrado, 
eu quero dizer-Te: SIM! 
Conta comigo 
para o que quiseres. 
Faz crescer o Teu Amor 
no meu coração, 
para ajudar  
todos os que precisam 
da Tua Vida, Senhor. 

      - Cântico apropriado conhecido de todos. 



CATEQUESE PARA JOVENS (a partir do 7º ano) 
A VIDA NAS MÃOS DE DEUS 
“Eu vim para que tenham Vida e Vida em abundância!” (Jo 10,10b) 
 

 Objetivos: 

1. Conhecer a vida consagrada e a sua importância na Igreja e no mundo; 

2. Conhecer as condições para a descoberta da própria vocação. 

3. Abrir-se à escuta e ao seguimento do chamamento que Deus lhe faz. 

Resumo: 

1. Cada grupo de catequese reúne-se com os seus catequistas, como nos outros dias, 
e prepara algumas perguntas a fazerem a/o consagrado/a (15 minutos). 

2. Encontro dos vários grupos com o/a consagrado/a:  
2.1.Proclamação da Palavra de Deus - chamamento de Moisés: Ex 3, 9-12a 
2.2.O/a consagrado/a responde às questões que os jovens levantaram nos pequenos 
grupos e completa com o testemunho da sua vida (20 minutos). 
3. Momento de aprofundamento e de oração pessoal e em grupo. 

Desenvolvimento: 

1. Trabalho nos pequenos grupos 
Catequista:  
- Estamos na Semana do Consagrado (apresentar o dístico SEMANA DO 
CONSAGRADO).  
- Já conhecem estas pessoas consagradas, não é? (apresentar imagens de Santa Teresa 
de Calcutá, de São João Paulo II, do Papa Francisco…).  
- Aqui, na nossa diocese de N. e na nossa paróquia de N., também há consagrados. 
Estou a pensar em quem? Então o que é um consagrado?(uma pessoa que entregou 
toda a sua vida a Deus) 
- A sua vida é diferente das pessoas que se casam.Se algum colega vos perguntar como 
é a vida de um/a consagrado/a, que lhe diriam? Que perguntas vos faria? Como lhe 
responderiam? 
-  O que vos falta saber? (o/a catequista ajuda os jovens a perceberem as suas lacunas 
e informa-os de que irão a seguir ter um encontro com um/a 
Irmã…/frei.../consagrado/a secular.../padre…/ diácono…) com quem poderão 
esclarecer-se melhor). 

2. Encontro dos vários grupos com o/a consagrado/a 
- O encontro inicia com um cântico apropriado conhecido dos jovens. 
 
2.1. Proclamação da Palavra de Deus: chamamento de Moisés: Ex 3, 9-12a (que 

pode ser lido por três leitores: Deus, Moisés e Narrador). 
 

2.2. Aprofundamento e oração: 
Animador: 
- Que misérias verá Deus no Seu povo nos dias de hoje? 
- Cada um de nós é um novo Moisés que Deus chama para libertar o Seu povo. 



- Cada um, no seu coração em silêncio, pergunta a Deus, como Moisés perguntou: 
QUEM SOU EU PARA LIBERTAR O TEU POVO, SENHOR? 
- (após um momento de silêncio, diz) E cada um escuta agora, também no silêncio 
do seu coração, a resposta que Deus disse a Moisés: EU ESTAREI CONTIGO. 
- Vamos agora ouvir alguém falar-nos do seu encontro com Deus, como Moisés, e 
da missão que Deus lhe pediu que realizasse na sua vida. 
2.3. Testemunho do/a consagrado/a 
- À medida que os jovens vão fazendo as suas perguntas, o/a consagrado/a vai 
completando com o seu testemunho de vida: onde nasceu, família, escola, sonhos 
da sua vida, a paróquia onde cresceu, a sua vida de oração, como descobriu que 
Deus o/a chamava, o dia da sua consagração, a sua vida consagrada, as razões da 
sua felicidade (pode ser apoiado/a por um power point com fotos e dísticos).  

 
3. Deus continua a chamar: vamos escutá-lo e dizer-lhe SIM? 

Animador: 
- Cada um agora vai pensar nos dons (qualidades, capacidades) que Deus lhe deu 
que poderá pôr um dia ao serviço dos outros para tornar este mundo que sofre 
melhor (silêncio) e quem quiser pode dizê-los agora. (Se os jovens tiverem 
dificuldade, ir dizendo): inteligência… (ir esperando que alguém diga mais), afecto, 
carinho, gosto por ajudar os que precisam … 
- Então, o que é que cada um deve fazer para descobrir e seguir o que Deus quer 
que faça na Vida com os dons que Ele lhe deu? (oração, escuta da Palavra de Deus, 
participação na paróquia, pedir apoio, nas suas descobertas e dúvidas, a alguém 
de Igreja com experiência …) 
- Vamos terminar rezando juntos: (O animador diz uma frase e todos a repetem) 

Senhor Jesus,  
Tu amas-nos como mais ninguém nos ama 
e chamas todas as pessoas a serem plenamente felizes. 
Tu confias a cada um uma missão de amor. 
Ajuda-me, Senhor, a escutar-Te no meu coração. 
Ensina-me os Teus caminhos de Vida, Paz e Amor. 
Quero fazer a Tua vontade. 
Porque a Tua vontade é a felicidade da minha vida. 
Se quiseres que eu seja também consagrado, 
Ajuda-me a dizer-Te: SIM! 
Conta comigo para o que quiseres. 
Faz crescer o Teu Amor no meu coração, 
para ajudar todos os que precisam da Tua Vida, Senhor. 

  

      - Cântico apropriado conhecido de todos. 

  

  

  

 

 


