
TEMA: COMUNIDADES SANTAS E MISSIONÁRIAS 
 

Catequese para a adolescência na Semana do Consagrado 2019 
 
 

OBJETIVOS 
 
- Recordar que a nossa vida enquanto cristãos tem por meta a santidade. Sublinhar a relação 
(intimidade na fé) com Deus que nos envia (em missão) a anunciar Jesus com a nossa vida ao servir os 
outros com alegria. 
- Conhecer 3 santos missionários, S. António, S. João de Deus e S. João de Brito, para que sejam 
modelo e inspiração na vida cristã das comunidades.  
 

MATERIAIS 
 
- 3 textos sobre 3 santos. Como preparação do encontro, cada catequista investiga a vida dos 3 
santos portugueses e escolhe um episódio importante: um milagre, uma conversão, um gesto (de 
cura, perdão), um sermão. 
- Computadores para apresentar os vídeos aos 3 grupos em separado. 
- Que haja alguma coluna de som. 
- Aceder aos vídeos:  
https://www.youtube.com/watch?v=TaVibv8EDLA 
https://www.youtube.com/watch?v=lLB6YASgWbU 
https://www.youtube.com/watch?v=d1KJLzG_5Ow 
- Papel e caneta. 
- Quadro branco e marcador. 
- Cartazes coloridos com santos variados, espalhados pelo espaço onde se realiza o encontro. 
 

INTRODUÇÃO [5 min.] 
 
- Recordar que a Igreja em Portugal celebra a Semana do Consagrado com a festa litúrgica da 
Apresentação de Jesus (2 de fevereiro), que recorda como Jesus foi apresentado por Maria e José no 
templo, para ser consagrado (oferecido) a Deus. 
- Explicar que, tal como Jesus foi consagrado a Deus, há pessoas que se oferecem a Deus através de 3 
votos: obediência, pobreza e castidade. Procuram viver radicalmente como Jesus, ao serviço de Deus e 
dos outros. 
- Perguntar que congregações e ordens religiosas conhecem. Relacionar com a espiritualidade: 
Franciscana, Hospitaleira, Salesiana, Jesuíta (referir o Papa Francisco), etc. 
 

APROFUNDAMENTO DO TEMA: 
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO [15+15 min.] 

 
- Dividir o grupo em 3 pequenos grupos.  
- Cada grupo recebe um texto breve com um episódio da vida de um dos 3 santos, sem referir os 
nomes dos santos aos outros grupos, para conhecer o “seu” santo. 
- Cada grupo tem 15 minutos para preparar uma apresentação (que pode ser um trabalho escrito, em 
representação, etc.). 
- Dar 5 minutos a cada grupo para a apresentação. 
(- Em alternativa, pode usar-se outra metodologia, convidando a que se faça uma pesquisa rápida 
sobre o santo em causa, ou num computador ou mesmo nos telemóveis, sugerindo que todos 
colaborem com a informação que encontrarem na net). 

https://www.youtube.com/watch?v=TaVibv8EDLA
https://www.youtube.com/watch?v=lLB6YASgWbU
https://www.youtube.com/watch?v=d1KJLzG_5Ow


PALAVRA DE DEUS [15 min.] 
 
a) Introdução-síntese: 
- Fazer uma síntese das apresentações. Relacionar a vida dos 3 santos com a vida concreta dos jovens: 
eles eram pessoas NORMAIS, com sonhos, qualidades, defeitos.  
 
b) Palavra de Deus: 
- Ler no Evangelho de S. Lucas (Lc 6, 36): «Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso». 
- Diálogo e síntese: Jesus diz para sermos misericordiosos (santos). Perguntar o que significa. Sublinhar 
que Jesus diz para sermos misericordiosos como Deus Pai. 
- Um elemento do grupo escreve no quadro branco a mensagem com que ficou. 
 
- Ler no Evangelho de S. Mateus (Mt 28, 19): «Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, ensinando-
os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre convosco». 
- Diálogo e síntese: Jesus diz para sermos missionários. Sublinhar que Jesus diz que está sempre 
connosco. 
- Um elemento do grupo escreve no quadro branco a mensagem com que ficou. 
 
c) Eco da Palavra: 
- Escutar e ler a letra da canção: “Oração de S. Pedro”. 
- Aceder à canção: https://www.youtube.com/watch?v=quqZKmuj0LY 
- Convidar que cada pequeno grupo, depois do que escutou e aceitou da Palavra de Deus, encontre 
uma mensagem forte que sintetize o que o Espírito Santo lhes sugere com a canção. E escreva a frase 
no quadro branco. 
 
d) Conclusão-síntese: 
- Apresentar a relação dos santos com a Palavra de Deus: indicando o contexto em que viveram, 
apesar das dificuldades, NÃO DESISTIRAM DE VIVER COMO JESUS E ANUNCIÁ-LO. Por isso, são santos 
que fundaram comunidade cristãs santas e missionárias.  
 

ORAÇÃO 
 
- Propor que cada um dos 3 pequenos grupos faça uma oração concreta: pelos cristãos perseguidos no 
mundo, pela fé em Jesus por parte dos cristãos e pela missão de ir e anunciar Jesus e o seu Evangelho. 
 

MISSÃO 
 
- Proposta de dois caminhos, para que escolham uma ou as duas propostas: 
- Que cada um escreva um compromisso pessoal de caminho de santidade, com um gesto concreto 
para a sua vida e que seja avaliável; expor o compromisso em algum lugar “público” para o grupo (sala 
de encontro, placard, etc.). 
- Que o grupo se ponha de acordo em concretizar um compromisso na comunidade cristã, como 
grupo, privilegiando a presença de todos e a concretização do mesmo por todos ao mesmo tempo; 
que se procure dar um sinal de missão em “saída”, para outros contextos que normalmente o grupo 
não realiza. 
 
 
 
 
Realizado por Miguel Bacalhau e Pe. Álvaro Lago 
Salesianos – Coordenação Pastoral Juvenil 

https://www.youtube.com/watch?v=quqZKmuj0LY

