
TEMA: ‘FAZEI BRILHAR A VOSSA LUZ’ [Mt 5,16] 
Catequese para infância na Semana da Vida Consagrada 

 
 
OBJETIVOS  
- Recordar que enquanto batizados somos chamados a ser filhos/luz de Deus e que devemos 
colaborar com Ele para que isso se concretize na nossa vida.  
- Proporcionar um tempo de interpelação vocacional: “Senhor, como posso colaborar conTigo 
para fazer brilhar a luz que és Tu?” 
 
MATERIAIS 
- Folhas A5 e canetas para cada catequizando 
- 5 papéis contendo seguintes imagens: fósforo, pilhas, electricidade, fogo, sol 
- Onde afixar e algo para afixar os 5 papéis e, depois, as 6 boas obras 
- Mesa, vela, fósforos, Bíblia e cábula para o momento da leitura do texto bíblico 
- 6 pedaços de cartolina com as boas obras e tantas tiras de papel quantos catequizando com 
as mesmas obras para o compromisso 
- Velas 
- Lanterna 
 
ACOLHIMENTO [5 min.] 
» Recordar que na semana de 26 a 2 de fevereiro, a Igreja de Portugal, celebra a semana dos 
consagrados. Esta semana termina com a festa da Apresentação de Jesus que recorda como o 
menino Jesus foi levado ao templo, por Maria e José, para ser apresentado, consagrado e 
oferecido a Deus. 
» Falar brevemente sobre quem são os consagrados: tal como Jesus é consagrado e oferecido a 
Deus, também os consagrados são aqueles que se oferecem a Deus e, através de 3 votos: o da 
obediência, pobreza e castidade, procuram viver, nos dias de hoje, como Jesus, ao serviço de 
Deus e dos outros. Podem ser frades, freiras, padres que vivem em comunidades religiosas ou 
pessoas que vivem sozinhas.  
 
EXPERIÊNCIA HUMANA [15 min.] 
» Se possível, começar a catequese às escuras: por exemplo, com os olhos fechados. 
» Se não tiverem os olhos fechados, pedir para os fechar e imaginar que estão num campo, 
todo escuro. Pedir para imaginar como se sentem (com medo, confusos, inseguros, perdidos, 
sós). De repente, aparece a lua: uma lua grande e luminosa. Depois da lua, vêm as estrelas, 
muitas. Sem ainda abrir os olhos, perguntar como se sentem?   
» Numa folha A5, convidar a que cada um apresente duas situações em que usam a luz e que 
tipos de luz usam (lanterna, vela, luz eléctrica, fogueira, sol, estrelas, lua), para depois partilhar.  
» Concluir recordando que a luz não existe por si própria: a luz ou vem do fósforo, das pilhas, da 
electricidade, do fogo ou do sol. Apresentar/afixar estes elementos em imagens num placar.  
» De seguida, passar à Palavra de Deus que nos fala sobre luz.  
 
PALAVRA DE DEUS [15 min.] 
» Na sala, encontra-se o ‘lugar da Palavra de Deus’. Acender a vela. Fazer referência a esta luz 
da vela que nos recorda que a Palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão.     
» Da Bíblia, fazer a leitura de São Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, mas a partir desta 
cábula, porque ligeiramente alterada do texto ‘original’:   



Vós sois a luz do mundo.  
Não se acende a vela para a colocar debaixo de um cesto,  
mas em cima da mesa, e assim alumia a todos os que estão em casa.  
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens,  
de modo que, vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai, que está no Céu. 
 
» Jesus começar por dizer que somos luz do mundo. Não precisamos de nos esforçar por ser 
luz: já somos luz. Perguntar o que significa (é como se cada um de nós fosse vela, lanterna, 
estrela). Perguntar de onde nos vem esta luz que somos (de Deus, de Jesus, do Espírito Santo 
que são o fósforo, as pilhas, a electricidade, o fogo, o sol). Recordar que Jesus diz que somos 
uma luz para todo o mundo e não só para nós ou para os da nossa casa, paróquia ou 
catequese…  
» Jesus diz depois para que serve a luz. Perguntar para que serve a luz que somos (para 
iluminar, brilhar e, assim, louvar a Deus). Recordar que se não iluminar, podemos não fazer 
trevas/pecar, mas também não somos luz: não estamos a ser o que deveríamos ser: não 
servimos então para nada! 
» Jesus termina por dizer como podemos iluminar e brilhar para que, depois, Deus seja louvado. 
Perguntar como (realizando boas obras). Para terminar perguntar que boas obras são estas? 
Depois das respostas, referir que mais à frente, na passagem bíblica, Jesus nomeia algumas 
boas obras que podemos realizar: 1. dar bom exemplo [Mt5,29 e Mt 7,17]; 2. perdoar, fazer as 
pazes e amar os que nos fazem mal [Mt5,24.44]; 3. partilhar com os que mais precisam [Mt6,3];  
4. rezar e confiar em Deus [Mt6,6.34 e Mt7.7]; 5. fazer sacrifícios [Mt6,16]; e 6. evitar julgar os 
outros [Mt7,1]. Pode-se apresentar estas boas obras em pedaços de cartolina e afixar no placar. 
 
EXPRESSÃO DE FÉ [15 min.]  
» Sensibilizar para este momento, recordando que Jesus está no meio de nós e que Ele é a 
nossa luz, a que nos ilumina, aquece e guia.  
» Pedir que alguns acendam algumas velas...  
» Ficar em silêncio, por breves instantes, para nos apercebermos da sua presença e, depois, 
fazer o sinal da cruz.  
» Convidar a que em diálogo com Jesus lhe façam esta pergunta:  
“Senhor, como posso colaborar conTigo para fazer brilhar a tua luz?” 
» Em clima de silêncio, como resposta, dirigindo-se a uma mesa onde, em papel e voltadas de 
costas, se encontram as boas obras referidas no último momento da Palavra de Deus, cada um, 
ordenadamente, tira um papel, como se fosse a resposta deixada por Jesus. Será esse o 
compromisso semanal da catequese de cada um.  
» Ao fazer passar uma lanterna acesa, aquele que a tiver diz a boa obra que lhe tocou.  
» Convidar a que cada um, interiormente, peça a ajuda de Jesus para realizar essa boa obra.   
» Concluir com o sinal da cruz e, para finalizar, cantar: Esta luz pequenina [se possível, com 
gestos]: https://www.youtube.com/watch?v=VYinfpsTCe8 


