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1. ENCONTRO COM PAIS E FILHOS: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”  

 

Esquema e Desenvolvimento 
 

OBJETIVOS: 

1. Compreender a força do “sim” de Maria, por ter respondido afirmativamente ao projeto de Deus 

para si; 

2. Aprofundar o significado dos verbos “levantar-se” e “partir” como consequência do “sim” dado a 

Deus;  

3. Motivar as crianças e as suas famílias para viverem os tempos litúrgicos do Advento e Natal. 

 

OBSERVAÇÕES:  

• Este encontro: 

o Realiza-se em conjunto com as crianças de cada grupo de catequese e os seus 

pais/educadores ou familiares mais próximos; 

o Estrutura-se em seis momentos: 

▪ Introdução; 

▪ “Jogo do sim”; 

▪ Texto bíblico: Anúncio do nascimento de Jesus e visita de Maria a Isabel (Cf. Lc 1, 

26-45.56); 

▪ Aprofundamento do texto; 

▪ Apresentação da proposta para viver os tempos de Advento e Natal. 

▪ Oração final; 

o Tem a duração prevista de 90 min. 

• O “jogo do sim” pretende provocar uma experiência análoga à de Maria que, depois de dizer o 

seu “sim” ao chamamento do Senhor, parte apressadamente para a casa de Isabel: 

o Enquadra o texto bíblico da visitação: uma pessoa adulta representa Isabel. O catequista 

motiva para o jogo referindo que Isabel está em sua casa; nós somos ajudantes de Maria 

para lhe levar uma mensagem; 

o O catequista faz diversas perguntas dirigidas a todo o grupo, pela sequência numérica 

prevista nos cartões. Apenas quatro têm resposta afirmativa. As crianças devem estar 

atentas e disponíveis para responder sim, levantar-se e levar a Isabel a mensagem contida 

nos cartões com essas perguntas; 

o No final, Isabel partilha quatro palavras com os participantes no encontro que formam a 

frase «Maria levantou-se e partiu apressadamente!». 

• A leitura do texto bíblico pode ser previamente preparada com as crianças ou então com alguns 

adultos; 

• Para o aprofundamento do texto são apresentados seis cartões.  Atendendo à realidade do grupo 

o catequista pode optar por utilizar todos ou apenas alguns; 
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• No final é apresentada às famílias a proposta para a vivência dos tempos de Advento e Natal e 

entregues os respetivos materiais. 

 

MATERIAL:  

• Hino JMJ Lisboa 2023 (vídeo) 

• Material para o Jogo do sim: 

o Cartões com as perguntas (ver anexo I); 

o Dísticos com as palavras “Maria” “levantou-se” “e partiu” “apressadamente!” (ver  

anexo A); 

• Dísticos “Disponibilidade”, “Serviço”, “Anúncio” (ver anexo A); 

• Texto bíblico em forma de diálogo (ver anexo II); 

• Cartões com citações da mensagem do Papa Francisco para a JMJ Lisboa 2023 (ver anexo III); 

• Pagelas com a Oração JMJ Lisboa 2023; 

• Cópias do guião com a proposta para a vivência dos tempos de Advento e Natal, em família (ver 

documento 2). 

 

CONTEÚDOS / ESTRATÉGIAS  MATERIAIS NECESSÁRIOS  

 

Introdução 

• O encontro tem início com o Hino JMJ Lisboa 2023 

• Seguidamente o catequista: 

o Refere o início do Advento como tempo de preparação 

para a celebração do Natal; 

o Convida as famílias a iniciar um caminho para viver 

estes dois tempos, centrados na figura de Maria, por 

quem Deus nos oferece o Seu Filho Jesus; 
o Recorda que estes tempos serão vividos na preparação 

próxima da JMJ Lisboa 2023, que tem Maria como 

figura chave. 

 

Hino JMJ Lisboa 2023 (vídeo) 

https://youtu.be/H1x2t2EstlI 

 

 

Jogo do sim 

• Segue-se o Jogo do sim, cujo objetivo é dizer “sim” e “levantar-

se” para levar uma mensagem. 

• O catequista apresenta a personagem «Isabel», que se 

encontra no canto da sala à espera de uma mensagem muito 

importante. A mensagem será levada em quatro partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/H1x2t2EstlI
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• Regras do jogo: 

o Só é capaz de lhe levar alguma parte da mensagem 

quem estiver atento às perguntas e responder “sim”; 

o O catequista fará diversas perguntas. Só quatro têm 

resposta “sim”.  Todos têm de estar muito alerta para 

responder “sim”; 

o Quem responder corretamente ao “sim”, levanta-se e 

procura agarrar, o mais depressa possível, o cartão que 

o catequista tem na mão, leva-o a Isabel e lê a 

mensagem que está no verso; 

o Quando Isabel recebe a mensagem manifesta muita 

alegria e oferece ao grupo uma palavra; 

o Após receberem quatro palavras, o grupo (crianças e 

pais) têm de descobrir a frase: «Maria | levantou-se | e 

partiu | apressadamente!» 

 

Nota: As duas últimas regras podem ser omitidas na apresentação do 

jogo ao grupo, aparecendo como fatores surpresa. 

 

• Após a realização do jogo, o catequista dialoga com o grupo 

interpretando a experiência que acaba de ser vivida:  adultos e 

crianças identificam atitudes de “Disponibilidade”, “Serviço” e 

“Anúncio”; 

• Conclui-se este momento relacionando as palavras com a frase 

descoberta no final do jogo, referindo que Maria se levanta e 

parte apressadamente porque vive na disponibilidade para 

dizer “sim” a Deus, serve os outros (Isabel) e leva Jesus aos 

outros anunciando a sua chegada. 

Cartões com perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dísticos com as palavras 

“Maria” “levantou-se” “e 

partiu” “apressadamente!” 

 

 

 

 

 

 

 

Dísticos com as palavras 

“Disponibilidade”, “Serviço”, 

“Anúncio” 

 

Texto bíblico: Anúncio do nascimento de Jesus e Maria visita Isabel 

(Cf. Lc 1, 26-45.56) 

• O catequista convida crianças e adultos a descobrirem o texto 

bíblico em que aparece a frase sobre Maria, descoberta no 

final do jogo, bem como o contexto da sua vida em que ele 

acontece. 

• Segue-se a leitura dialogada do texto bíblico, conforme 

previamente preparado pelo catequista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folhas com o texto bíblico, 

em forma de diálogo. 
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Aprofundamento do texto bíblico 

• O catequista motiva o grupo a aprofundar o sentido do texto 

escutado, com a ajuda de algumas frases do Papa Francisco. 

• O grupo agrupa-se por famílias. Cada família recebe um cartão 

com frases do Papa Francisco: 

▪ Maria entrega-se totalmente a Deus! Levanta-se 

e põe-se em movimento, porque tem a certeza 

de que os planos de Deus são o melhor projeto 

possível para a sua vida. (Papa Francisco, 

Mensagem JMJ 2023)  

▪ Maria deixou-se interpelar pela necessidade da 

sua prima idosa. Perante uma necessidade 

concreta e urgente, é preciso agir 

apressadamente. É certo que não podeis 

resolver todos os problemas do mundo; mas 

talvez possais começar por aqueles de quem 

está mais próximo de vós. (Papa Francisco, 

Mensagem JMJ 2023)  

▪ Maria visita Isabel. No mundo, quantas pessoas 

esperam uma visita de alguém que cuide delas! 

Quantos idosos, doentes, presos, refugiados 

precisam do nosso olhar compassivo, da nossa 

visita, de um irmão ou uma irmã que ultrapasse 

as barreiras da indiferença!(Papa Francisco, 

Mensagem JMJ 2023)  

▪ Maria parte apressadamente. A pressa da jovem 

mulher de Nazaré é a pressa típica daqueles que 

receberam dons extraordinários do Senhor e 

não podem deixar de partilhar, de fazer 

transbordar a graça imensa que 

experimentaram. É a pressa de quem sabe 

colocar as necessidades do outro acima das 

próprias. (Papa Francisco, Mensagem JMJ 2023)  

▪ Maria é exemplo de jovem que não perde 

tempo a mendigar a atenção ou a aprovação 

dos outros – como acontece quando 

dependemos daquele «gosto» nas redes sociais 

–, mas move-se para procurar a conexão mais 

genuína, aquela que provém do encontro, da 

 

 

 

Cartões com citações da 

mensagem do Papa 

Francisco para a JMJ Lisboa 

2023. 

 



   

   

   

5 

 

partilha, do amor e do serviço. (Papa Francisco, 

Mensagem JMJ 2023) 

 

▪ Maria leva Jesus. Os nossos passos, se habitados 

por Deus, levam-nos diretamente ao coração de 

cada um dos nossos irmãos e irmãs. (Papa 

Francisco, Mensagem JMJ 2023)  

 

o De seguida, a família lê as frases e dialoga entre si sobre 

o que descobre acerca de Maria; 

o Partilha a sua descoberta com o grande grupo. 

• Termina-se este momento com uma breve síntese na qual o 

catequista refere que as atitudes de Maria - disponibilidade, 

serviço e anúncio - são consequência do “sim” dado a Deus. 

 

Apresentação da proposta para viver os tempos de Advento e Natal.  

• O catequista explicita que a família é convidada a imitar Maria, 

vivendo a disponibilidade, serviço e anúncio.  

• Entrega os folhetos e explica as dinâmicas propostas:  

o Liturgias familiares em casa e partilha na comunidade, 

durante as restantes semanas do tempo de Advento; 

o Liturgia familiar de Natal em casa e ações de missão, 

durante o tempo de Natal; 
o Partilha do caminho feito com a comunidade na 

solenidade da Epifania. 

Cópias do guião com a 

proposta para a vivência dos 

tempos de Advento e Natal, 

em família. 

Oração final 

Oração JMJ Lisboa 2023 

 

 

Pagelas com a Oração JMJ 

Lisboa 2023. 
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ANEXO I: Perguntas para jogo do SIM 

 

1ª Etapa: 

 

 

1 - Os Apóstolos eram 10? 

 

 

 

 

2 - A Bandeira de Portugal é azul? 

 

 

3 - Os brócolos são uma fruta? 

 

 

 

 

4 - Uma equipa de futebol tem 8 jogadores? 

 

 

5 - Maria é mãe de Jesus? 

 

 

 

 

6 - A cor vermelha do semáforo diz para andar? 

 

 

7 - O rio Tejo é no Porto? 

 

 

 

 

8 - Um triângulo tem 4 lados? 

 

 

9 - Jesus nasceu em Belém? 

 

 

 

 

 

10 - O Natal é em abril? 

 

 

11 - Jesus nasceu num hospital? 

 

 

 

 

12 - O Cristiano Ronaldo é italiano? 

 

 

13 - Jesus morava em Paris? 

 

 

 

 

14 - O golfinho é um peixe? 
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15 - O Pai adotivo de Jesus era José? 

 

 

 

 

16 - O arco-íris tem 3 cores? 

 

 

17 - Na Páscoa celebra-se o Nascimento de  

Jesus? 

 

 

 

 

18 - Os continentes são 3? 

 

 

 

19 - No voleibol há balizas? 

 

 

 

 

 

20 - Na missa rezamos o Pai Nosso? 

 

No verso das questões cuja resposta é “sim”, colocam-se as seguintes mensagens: 

 

 

 

5 - Maria foi a mulher escolhida por Deus para 

ser mãe do Salvador. 

 

 

 

 

9 - Belém pertencia à região da Judéia. 

 

 

15 - José era carpinteiro. José era um trabalhador 

dedicado e Jesus aprendeu com ele. 

 

 

20 - A oração do Pai Nosso é a oração dos filhos 

de Deus. 
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2ª Etapa: 

 

 

1 -  A Bíblia está dividida em 3 partes? 

 

 

 

 

2 - Os Apóstolos eram 15? 

 

 

3 - O Presidente da República chama-se José? 

 

 

 

 

4 - O Pentecostes é 40 dias depois da Páscoa? 

 

 

5 - Páscoa significa “passagem”? 

 

 

 

 

6 - A Quaresma é a preparação para o Natal? 

 

 

7 - Isabel era irmã de Maria?  

 

 

 

 

8 - Portugal é o habitat dos pinguins? 

 

 

 

9 - Eucaristia significa Ação de Graças? 

 

 

 

 

 

10 - Jesus nasceu na Palestina? 

 

 

11 - Os sacramentos são 8? 

 

 

 

 

 

12 - Os Evangelhos são 5? 

 

 

 

13 - O 1º sacramento é o Batismo? 

 

 

 

 

14 - Jesus era também conhecido por Messias? 
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15 - A Serra da Estrela fica na Estremadura? 

 

 

 

 

16 - O último livro da Bíblia é os Salmos? 

 

 

17 - A bicicleta anda a gasolina? 

 

 

 

 

18 - Os mandamentos da Lei de Deus são 6? 

 

 

19 - O Papa Francisco é Brasileiro? 

 

 

 

 

 

20 - S. Lucas era evangelista? 

 

 

No verso das questões cuja resposta é “sim”, colocam-se as seguintes mensagens: 

 

 

 

5 - Essa “passagem” está descrita no Antigo 

Testamento como a libertação do povo de Israel 

da escravidão no Egito. 

 

 

 

 

9 - Eucaristia, vem do grego e quer dizer ação de 

graças. 

 

 

 

15 - Os profetas do Antigo Testamento falavam 

do Messias, um descendente do Rei David, que 

viria libertar Seu povo. 

 

 

 

 

20 - Lucas também era médico. 
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ANEXO II: Texto bíblico Anúncio do nascimento de Jesus e Maria visita Isabel, dialogado 

 

Grupos da 1ª Etapa 

Leitor 1:  Entrando onde estava Maria, disse o Anjo Gabriel: 

Leitor 2: «Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo!». 

Leitor 1: Maria ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria esta. 

Leitor 2: Não tenhas medo, Maria. Deus gosta muito de ti. Eu venho dizer-te que Ele te pergunta se aceitas 

ser a mãe de Jesus. 

Leitor 3:  Mãe de Jesus?! Mas… eu ainda não casei com o José… 

Leitor 2: O Espírito Santo virá sobre ti, porque Jesus é o Filho de Deus. Para Deus nada é impossível! Sabes 

que a tua prima Isabel também espera um bebé, mesmo sendo já idosa? E já está de seis meses! 

Leitor 1: E, cheia de confiança em Deus, Maria respondeu: 

Leitor 3: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra!». 

Leitor 1: E o anjo Gabriel partiu de junto dela. Depois Maria levantou-se e foi apressadamente para a 

montanha, a casa de Isabel e de Zacarias. Quando lá chegou, entrou logo em casa e saudou Isabel. Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: 

Leitor 4: Maria! Sinto o meu bebé a saltar de alegria!!!! Tu és a mãe de Jesus! És muito feliz porque 

acreditaste em Deus e Lhe respondeste sim ao que Ele te pediu! 

Leitor 1: Maria permaneceu com ela cerca de três meses e voltou para sua casa. 

 

Grupos da 2ª Etapa 

Leitor 1: Entrando onde estava Maria, disse o Anjo: 

Leitor 2: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» 

Leitor 1: Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. 

Disse-lhe o anjo: 

Leitor 2: «Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz 

um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo.» 

Leitor 1: Maria disse ao anjo: 

Leitor 3: «Como será isso, se eu não conheço homem?» 

Leitor 1: O anjo respondeu-lhe: 
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Leitor 2: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, 

aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um 

filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a 

Deus.» 

Leitor 1: Maria disse, então: 

Leitor 3: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» 

Leitor 1: E o anjo retirou-se de junto dela. Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha. 

Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-

lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: 

Leitor 4: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz de ti que acreditaste, 

porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.» 

Leitor 1: Maria permaneceu com ela cerca de três meses e voltou para sua casa. 
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Anexo III - Cartões com citações da mensagem do Papa Francisco para a JMJ Lisboa 2023 

 

1 - Maria entrega-se totalmente a Deus! 

Levanta-se e põe-se em movimento, porque 

tem a certeza de que os planos de Deus são 

o melhor projeto possível para a sua vida.  

(Papa Francisco, Mensagem JMJ 2023) 

2 - Maria deixou-se interpelar pela 

necessidade da sua prima idosa. Perante 

uma necessidade concreta e urgente, é 

preciso agir apressadamente. É certo que 

não podeis resolver todos os problemas do 

mundo; mas talvez possais começar por 

aqueles de quem está mais próximo de vós. 

(Papa Francisco, Mensagem JMJ 2023) 

3 - Maria visita Isabel. No mundo, quantas 

pessoas esperam uma visita de alguém que 

cuide delas! Quantos idosos, doentes, 

presos, refugiados precisam do nosso olhar 

compassivo, da nossa visita, de um irmão ou 

uma irmã que ultrapasse as barreiras da 

indiferença! (Papa Francisco, Mensagem JMJ 

2023) 

4 - Maria parte apressadamente. A pressa 

da jovem mulher de Nazaré é a pressa típica 

daqueles que receberam dons 

extraordinários do Senhor e não podem 

deixar de partilhar, de fazer transbordar a 

graça imensa que experimentaram. É a 

pressa de quem sabe colocar as 

necessidades do outro acima das próprias. 

(Papa Francisco, Mensagem JMJ 2023) 

5 - Maria é exemplo de jovem que não 

perde tempo a mendigar a atenção ou a 

aprovação dos outros – como acontece 

quando dependemos daquele «gosto» nas 

redes sociais –, mas move-se para procurar 

a conexão mais genuína, aquela que provém 

do encontro, da partilha, do amor e do 

serviço. (Papa Francisco, Mensagem JMJ 

2023) 

6 - Maria leva Jesus. Os nossos passos, se 

habitados por Deus, levam-nos diretamente 

ao coração de cada um dos nossos irmãos e 

irmãs. (Papa Francisco, Mensagem JMJ 

2023) 

 


