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Feliz
daquela que
IKZMLQ\W]�KWVÅW]

CELEBRAR O DIA DA MÃE NA CATEQUESE
DINÂMICA INTERGERACIONAL 

«O que de mais elementar está em jogo, desde o início,
I�OZItI�LM�KWVÅIZ�Y]M�[M�u�IUILW��
E a perdição, a dúvida de o ser.» 

José Frazão

Porque não celebrar o dia da Mãe contemplando a vida de Maria a partir dos 
textos bíblicos? Porque não perfumar as mães, dar-lhes um abraço e rezar com 
elas? Porque não dar-lhes a oportunidade de contemplarem a ternura do cria-
dor envolvendo as suas vidas? 
Eis o desafio, uma proposta intergeracional para celebrar, na catequese, o dia 
da Mãe. Um itinerário que pretende proporcionar às mães um espaço de oração, 
um encontro e o reconhecimento dos seus filhos.
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INDICAÇÕES PRÁTICAS
A PREPARAR COM ANTECEDÊNCIA

��-[KZM^MZ�]U�XW[\IT�XIZI�I�UrM��^MZ�I�
forma de o fazer no esquema do encontro).

��+WV[\Z]QZ�]U�K]JW��-[\M�[MZn�I�XZMV-
da a oferecer à mãe. Nele, em cada face, 
escrever-se-á uma palavra bíblica e um 
XMLQLW��MU�RMQ\W�LM�WZItrW��XMTI�UrM��-[\M�
gesto permitirá, ao longo da semana, a 
família orar em conjunto pela mãe e por 
si própria. Propomos frases para o cubo 

VW�IVM`W����;M�VrW�PW]^MZ�WXWZ\]VQLILM�
para fazer um cubo, pode escrever-se as 
NZI[M[�MU�[MQ[�XMY]MVW[�KIZ\�M[��XIZI�KILI�
catequizando) que serão decorados pelos 
catequizandos. Em cada dia da semana, 
utilizar-se-á um para rezar em família.

,M^M�[M� \MZ� MU� I\MVtrW�� ITO]UI� KZQIVtI�
Y]M�VrW�\MVPI�I�UrM�XZM[MV\M��<WUIZ�[M�n�I�
UMTPWZ�LMKQ[rW�LM�IKWZLW�KWU�I�[]I�[Q\]ItrW��

ESQUEMA DO ENCONTRO

1. CUIDAR OS LAÇOS - ACOLHIMENTO:
 ÁGUA PERFUMADA

Preparação do material: 

Antes do encontro, colocar, no centro 
da sala ou no jardim, num recipiente de 
vidro com água perfumada (colocar um 
pouco de perfume na água). Junto ao reci-
piente, colocar várias rosas, de forma a ter 
]U�V�UMZW�[]ÅKQMV\M�LM�Xu\ITI[��I�ÅU�LM�
poder oferecer uma a cada participante. 

Se o grupo assim o desejar, poderá ha-
ver uma cesta com rosas. No momento in-
dicado, cada catequizando poderá entre-
gar uma rosa à sua mãe (facultativo). 

Como fazer: 

Após o acolhimento individualiza-
do, convida-se o grupo a colocar-se, em 
ZWLI��o�^WT\I�LI�\ItI�LI�nO]I�XMZN]UILI�M�
X�MU�[M�]UI�U�[QKI�LM�N]VLW�

a. Enquanto o animador explica a simbo-
logia, um menino e uma menina vão 
desfolhando as pétalas de rosa para den-
tro da água: 

� ��a rosa: símbolo do amor, criada por 
Deus, será o sinal desse Deus que a cada 
um dedica um amor atento e eterno. 
Nela se unem a beleza e o perfume, a 
formusura e o encanto, o perdão e a ter-
V]ZI��<ZItW[�VrW� [~�LW�IUWZ�LM�,M][�
como também do amor com que Deus 
KZQW]��IJMVtW]�M�ILWZVW]�KILI�UrM#
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� ��a água: símbolo da vida, ela recorda o 
ato criador de Deus. Lembra o dom de 
nascer, a gratuidade do dom de existir e 
a dádiva da mãe e da terra. A água é de 
forma especial para o cristão, o símbolo 
do batismo, que mergulha na morte e 
ZM[[]ZMQtrW�LM�2M[][�M�Y]M�NIb�XI[[IZ�LI�
morte do mal, para a luz de Deus;

� ��o perfume:�ZMKWZLI�I�XZM[MVtI�QV^Q-
sível de Deus, atuante, delicada, forte, 
misericordiosa, reconciliadora, atenta, 
amante. O perfume recorda o odor do 
JMU��LI�JwVtrW�M�LI�XIb��

b. Seguidamente, o animador passa junto 
de cada pessoa  com o recipiente e con-
vida cada um a molhar a mão na água e 
a retirar uma pétala. 

c.�9]IVLW�\WLW[�\Q^MZMU�VI�[]I�UrW�]UI�
Xu\ITI��W�IVQUILWZ�KWV^QLI�KILI�ÅTPW�I�
virar-se para a sua mãe, a passar a péta-
la na sua fronte e a dizer-lhe:

 “Mãe recebe a bênção de Deus que te ama e o 
UM]�IUWZ�LM�ÅTPW�º

Seguidamente, o animador convida as 
UrM[�I�NIbMZMU�W�UM[UW�IW[�[M][�ÅTPW[�M�
a dizerem:

¹.QTPW��,M][�IJMVtWI�\M�KWU�W�[M]�IUWZ�QVÅ-
VQ\W��M�M]�\IUJuU�\M�IUW�M�\M�IJMVtWW	º�

d. Para concluir o momento do acolhimen-
to, o Animador convida todos os presen-
\M[�I�LIZMU��]U�IJZItW��;MO]QLIUMV\M��
dirigem-se para a sua sala.

Dinâmica recriada a partir
de uma das dinámicas do livro:

 “Dinâmicas para Celebrações”,
Arnaldo de Oliveira Alves e

Volney J. Berkenbrock,
Editora Vozes em 2006

PRIMEIRO PASSO
ENTREGAR A ‘CARTA DE JESUS’
A TODOS OS PRESENTES

Depois de o grupo estar acomodado, 
neste primeiro passo, tentar-se-á criar uma 
atitude de silêncio e interioridade, como 
XZMXIZItrW�XIZI�I�M[K]\I�LI�8ITI^ZI��-[\M�
momento é essencial para que se entre no 
KWZItrW�LW�\M`\W��[M�KPMO]M�o�[]I�XZWN]V-
didade e, a partir dele, surja uma leitura 
LI�^QLI��I�WZItrW�M�I�XIZ\QTPI��)�KIZ\I�LM�
Jesus tem essa funcionalidade. 

Se possível, seria bom que o texto fosse per-
[WVITQbILW��XWZ�Q[[W��XZWX�M�[M��XIZI�[QUXTQÅ-
car, fazer em papel verde para os catequizan-
dos (diferenciando as meninas e os meninos) e 
amarelo para as mães. Se estiver algum pai, 
convêm preparar algumas folhas azuis, dirigi-
das a adultos (no masculino). Se os catequistas 
conseguirem colocar o nome de cada pessoa 
na sua carta, seria muito mais interessante. 

2. UM CAMINHO COM MARIA MÃE DE JESUS
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Como fazer: 

Entregar a ‘carta de Jesus’ (anexo 2 
e 3) num envelope fechado ou apenas num 
papel dobrado. 

Pedir que ninguém o abra até que seja 
LILI�I�QVLQKItrW��

Depois de todos a terem nas mãos (ca-
tequizandos e mães) pedir silêncio, colo-
car uma música suave e explicar o que vai 
acontecer: Vão receber uma carta especial que 
vos vai dizer o que têm de fazer. Façam!!!! Con-
vidar a abrir a carta e a ler. 

SEGUNDO PASSO
LEITURA DE TRECHOS BÍBLICOS  

Como fazer: 

,MXWQ[� LM� ^MZQÅKIZ� Y]M� \WLW[� TMZIU� I�
sua carta, o catequista convida a fecharem 
os olhos, e este  lê lentamente, de forma 
expressiva, os vários trechos bíblicos refe-
rentes a Maria, fazendo uma breve pausa 
MV\ZM�I[�LQNMZMV\M[�KQ\It�M["

Convido cada um a colocar a sua mão 
na mão de Maria e na mão de Jesus, le-
vados por eles, tentando recordar… os se-
guintes momentos da vida de Maria:

Ao anjo Maria respondeu «Eis a ser-
^I�LW�;MVPWZ��NItI�[M�MU�UQU�[MO]VLW�
a tua palavra.» E o anjo retirou-se de 
junto dela.» 4K���� 

Sua prima Isabel proclamou: «Feliz 
de ti que acreditaste, porque se vai cum-
prir tudo o que te foi dito da parte do 
Senhor.» 4K�����

Em Belém, «quando eles ali se encon-
travam, completaram-se os dias de ela 
LIZ�o�T]b�M�\M^M�W�[M]�ÅTPW�XZQUWOuVQ\W��
que envolveu em panos e recostou numa 
manjedoura, por não haver lugar para 
eles na hospedaria.» Lc 2, 6-7

Os discípulos recordaram que Maria 
«Sua mãe guardava todas estas coisas 
VW�[M]�KWZItrW��-�2M[][�KZM[KQI�MU�[IJM-
LWZQI��MU�M[\I\]ZI�M�MU�OZItI��LQIV\M�LM�
Deus e dos homens.» 4K���������

Em Caná, apercebendo-se que falta-
va o vinho na mesa «disse aos serventes: 
».IbMQ�W�Y]M�-TM�^W[�LQ[[MZ	¼¯�Jo 2,5

Depois de três anos de missão, de ges-
tos de amor feitos para com o seu povo 
«Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, 
sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, 
a mulher de Clopas, e Maria Madale-
na. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua 
mãe e o discípulo que Ele amava, disse 
o�UrM"�®5]TPMZ��MQ[�W�\M]�ÅTPW	¯�,MXWQ[��
LQ[[M�IW�LQ[KyX]TW"�®-Q[�I� \]I�UrM	¯�-��
desde aquela hora, o discípulo acolheu-
-a como sua.» 4K���������

®9]IVLW�KPMOW]�W�LQI�LW�8MV\MKW[-
tes, encontravam-se todos reunidos no 
mesmo lugar. De repente, ressoou, vin-
do do céu, um som comparável ao de 
forte rajada de vento, que encheu toda 
I�KI[I�WVLM�MTM[�[M�MVKWV\ZI^IU��>QZIU�
então aparecer umas línguas, à maneira 
de fogo, que se iam dividindo, e poisou 
]UI� [WJZM� KILI� ]U� LMTM[�� <WLW[� ÅKI-
ZIU�KPMQW[�LW�-[XyZQ\W�;IV\W�M�KWUMtI-
ram a falar outras línguas, conforme o 
Espírito lhes inspirava que se exprimis-
sem.» )K\�������
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TERCEIRO PASSO
MOMENTO DE PARTILHA E ORAÇÃO

Como fazer:

a. O catequista sugere que continuem de 
WTPW[� NMKPILW[�M�XZWX�M�Y]M�KILI�]U��
em silêncio, recorde os diferentes tre-
chos dos evangelhos e, durante alguns 
minutos, reze a Maria.

b. Sugere-se que se entre em diálogo. Pro-
posta de perguntas:
��-U�Y]M�UWUMV\W[�LW�-^IVOMTPW�IXI-

rece Maria?
��9]IT�u�I�[]I�QUXWZ\pVKQI�VW�UQ[\uZQW�
LI�-VKIZVItrW�LM�2M[]['

��)�XIZ\QZ�LM[\M[� \ZMKPW[�LW�-^IVOMTPW�
Y]M�XWLMUW[�LQbMZ�LW�XMZÅT�LM�5IZQI'�

��,M�Y]M�NWZUI�ZMIOQ]�5IZQI�IW[�^nZQW[�
acontecimentos?

��7VLM�NWQ�J][KIZ�I�[]I�NWZtI'
��9]M� T]OIZ� \MZQI� I� WZItrW�VI� ^QLI�LM�

Maria?
��+WUW�MZI�XW[[y^MT� KWUXZMMVLMZ� \IV-
\I[�[Q\]It�M[�QVM[XMZILI['�

��9]IT�MZI�W�[M]�[MOZMLW'�

Depois do diálogo com todos os presen-
tes, o catequista convida as mães a parti-
lharem as suas experiências de felicidade e 
LM�LQÅK]TLILM[�KWUW�UrM[��

Para facilitar, o catequista, algumas semanas 
antes pode pedir a algumas mães que pensem em 
LIZ�\M[\MU]VPW�IW[�ÅTPW[°�

Estas serão motivação para outras. Seria im-
portante que alguma mãe descrevesse um dos seus 
dias, desde o levantar ao deitar. 

Muitas vezes, as crianças e adolescentes não 
têm consciência das tarefas e da dedicação das 
mães. É importante educar para a gratidão e o 
louvor!

Mães… alguma vez experimentaram a 
XZM[MVtI�LM�5IZQI�VI�^W[[I�^QLI'

Alguma mãe quer partilhar um mo-
mento forte da sua vida em que experi-
UMV\W]�I�XZM[MVtI�LM�5IZQI'�

Mães… em que é que Maria pode ser a 
^W[[I�NWZtI�M�M`MUXTW'

Seguidamente, o catequista dirige-se 
aos catequizandos:

Filhos… que admiram em Maria? (so-
licitar que os catequizando tomem a pa-
lavra)

9]M�UIQ[�ILUQZIU�VI[�^W[[I[�UrM['

Para os catequizandos mais pequenos, po-
derá entregar-se uma folha a cada mãe com 
os trechos bíblicos e pedir que escrevam uma 
frase, dos referidos textos, em cada imagem. 
Pondera-se pintar a mesma (anexo 4).

QUARTO PASSO
MOMENTO ESPECIAL DEDICADO
ÀS MÃES  

 
+WV^QLIZ�W[�ÅTPW[�I�LQbMZMU�IW�W]^QLW�

da mãe uma mensagem, a dizer-lhes o seu 
KIZQVPW�M�ILUQZItrW��

Como fazer:

Para ajudar os catequizandos a terem 
uma mensagem para dizer ao ouvido, no 
encontro anterior, sugere-se que cada ca-
tequizando escreva, num pequeno postal, 
o que deseja dizer à sua mãe (na semana 
anterior ao encontro). 

O catequista poderá ajudá-los a escrever, 
fazendo algumas perguntas que estimula-
ZrW�I�[]I�KZQI\Q^QLILM�M�XZWN]VLQLILM"�9]M�
ILUQZI[� VI� \]I�UrM'�9]M� NIb� MTI� XWZ� \Q'�
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9]M�IXZMVLM[�KWU�MTI'�+WUW�[MV\M[�W�[M]�
KIZQVPW'�9]M� M[NWZtW� NIb� XIZI� \M� ML]KIZ'�
Como lhe queres dizer que a amas?...

�7[�ÅTPW[�MV\ZMOIZrW�o[�UrM[�W�XW[\IT�
escrito (assim como uma pequena prenda 
[M�W[�KI\MY]Q[\I[�I[[QU�W�LMKQLQZMU�·�XW-
derá ser uma das rosas colocadas no cesto, 
junto ao recipiente da água).

 Cada catequizando entrega, seguida-
mente, o cubo à sua mãe (ou os vários car-
\�M[���7�KI\MY]Q[\I�M`XTQKI�Y]M�W�WJRM\Q^W�
do cubo é rezarem, durante uma semana, 
todos os dias, em família, a partir das fra-
ses do cubo (atirar o cubo como um dado).  

QUINTO PASSO
FAZER UM MOMENTO DE ORAÇÃO
E CONCLUIR COM UM CÂNTICO

SEXTO PASSO
LANCHE SURPRESA

Previamente e secretamente organiza-
do com os pais, todos são convidados a 
participarem no lanche surpresa por eles 
preparado. 

Antes de iniciar a partilha, cantar-se-á 
um cântico, de mãos dadas e convida-se 
UrM[�M�ÅTPW[�I�LIZMU�]U�IJZItW�IW[�XIQ[��

6I[�[Q\]It�M[�LM�KI[IQ[�[MXIZILW[��LM^M�[M�
ver a melhor forma de trabalhar estes momen-
tos, tendo em conta a realidade de cada um. 

Sugere-se que na Eucaristia dominical se 
ZMITQbM�]UI�JwVtrW�M[XMKQIT�XIZI�I[�UrM[�

ANEXO 1
FRASES PARA COLOCAR NO CUBO OU NOS CARTÕES

Como fazer:

O catequista, na semana que antecede o dia da mãe, leva para cada catequizando o molde de um cubo 
e cola, ou 6 cartões/folhas pequenas. Cada catequizando escreve em cada face do cubo as frases 
propostas, ou outras. Seguidamente, monta-se e cola-se o cubo. Para os catequizandos mais velhos, 
sugere-se que a segunda parte da prece (após a frase bíblica) seja escrita por eles.
– «Faça-se em mim segundo a tua palavra.» Jesus ensina-nos a amar como Maria.
– «Feliz de ti que acreditaste» Jesus aumenta a fé da nossa família.
– «Teve o seu filho primogénito» Jesus obrigado pela minha mãe.
– «Guardava todas estas coisas no seu coração» Jesus enche de sabedoria a minha mãe.
– «Fazei o que Ele vos disser!» Ajuda-nos em família, a viver ao jeito de Maria.
– «Mulher, eis o teu filho!» «Eis a tua mãe!» Jesus agradecemos-Te a presença de Maria no coração 
da nossa família.
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ANEXO 2 E 3 

A ‘CARTA DE JESUS’

Carta aos catequizandos

Querida Filha/ Querido filho (para os catequizandos)

Hoje é um dia especial para todas as mães. Também para a minha que é também tua! Sabias? Com 
a tua catequista, vais ter a oportunidade de recordar a beleza da minha Mãe Maria… Foi uma grande 
Senhora! Uma mulher de fé, atenta ao meu Pai que é Teu também… o Abba, Deus… Ela entregou-lhe 
a vida e viveu todos os seus dias como se a sua mão estivesse segura na mão de Deus. Maria sempre 
procurou corresponder ao que Ele lhe pedia. Não foi fácil, bem sabes! Maria, minha Mãe, teve muitos 
momentos de felicidade, muitas alegrias… viu-me nascer, crescer… ensinou-me a falar, a rezar, ia 
comigo à sinagoga… Fez bem a todos e consolou muita gente! Eu gostava de contemplar o seu jeito de 
amar a todos e a cada um! 
Mas também sentiu a dor, muita dor quando me viu maltratado… desacreditado, traído pelos próprios 
amigos… até ser pregado numa cruz! Foi forte a minha mãe… e sabes porquê? Porque o amor tudo 
pode… e quando se vive sentindo-se amado por Deus… a força ainda é maior! Podes perguntar à tua 
mãe… ela bem sabe. 
Que te peço hoje? Que depois de leres esta carta, feches os olhos, imagines a minha mãe em Nazaré. 
Imagina-a comigo pequeno e comigo já grande! Quando tiveres os olhos fechados, a tua catequista vai 
ler os testemunhos fantásticos que os meus discípulos escreveram sobre a minha mãe! Escuta-os. 
Bem… depois terás tempo para conversares comigo e com a minha mãe, Maria…
Não termino esta carta sem te dar a minha prenda: um abraço forte… e uma promessa “estou contigo 
todos os dias”… em todas as tuas alegrias e preocupações! Nunca deixo a tua mão! Por favor… fala 
comigo, deixa-te olhar por mim todos os dias!... 

Fecha agora os olhos e espera… escuta
Um abraço forte do

teu Jesus

Carta às mães

Querida Filha (para as mães)

Este é um dia especial para ti… porque és mãe. Grande mistério!!! Trazer no ventre e dar à luz do dia 
uma criança… dar a Deus um filho ou uma filha… Já pensaste bem como esta é a maior obra do univer-
so? Como em ti, Deus faz maravilhas!!! 
Como sabes, também eu tive e tenho uma Mãe que também é tua! Hoje, a tua filha ou o teu filho convi-
dou-te para viveres um momento especial com a minha Maria… Foi uma grande Senhora! Uma mulher 
de fé, atenta ao meu Pai que é Teu também… o Abba, Deus… Ela entregou-lhe a vida e viveu todos os 
seus dias como se a sua mão estivesse segura na mão de Deus. 
Maria sempre procurou corresponder ao que Ele lhe pedia. Não foi fácil, bem sabes! Maria, minha 
Mãe, teve muitos momentos de felicidade e muitas alegrias… sentiu-me no seu ventre, viu-me nascer, 
crescer… ensinou-me a falar, a rezar, ia comigo à sinagoga… O teu coração de mãe recorda bem como 
foi, há uns anos, quando nasceu o teu bebé!  
Mas também sentiu a dor, muita dor quando me viu maltratado… desacreditado, traído pelos próprios 
amigos… até ser pregado numa cruz! Imagino, quantas vezes não deve chorar o teu coração e quantas 
vezes não dormes preocupada! Mas sabes qual era o segredo de Maria, esta mãe forte? Claro que sa-
bes… é que o amor tudo pode… e quando se vive sentindo-se amada por Deus, quando se passa os dias 
com a sua mão no ombro… a força ainda é maior! Assim viveu a minha mãe Maria.
Neste dia especial, que te é dedicado, peço-te que, depois de leres esta carta, feches os olhos. Descan-
sa um pouco da tua vida afadigada e relaxa. Hoje quero cuidar de ti!
Após fechares os olhos, imagina a minha mãe em Nazaré. Imagina-a comigo pequeno e comigo já 
grande! E imagina-te a ti… tu que és mãe… Quando tiveres os olhos fechados, a catequista vai ler os 
testemunhos fantásticos que os meus discípulos escreveram sobre a minha mãe! Escuta-os. Bem… 
depois terás tempo para conversares comigo e com a minha mãe, Maria… 
Não termino esta carta sem te dar a minha prenda: um abraço forte… e uma promessa “estou contigo 
todos os dias”… em todas as tuas alegrias e preocupações! Nunca deixo a tua mão! Por favor… fala 
comigo, deixa-te olhar por mim todos os dias!...

Fecha agora os olhos e espera… escuta
Um abraço forte do

teu Jesus
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ANEXO 4 

O DESENHO PARA COMPLETAR E COLORIR
(PARA OS MAIS PEQUENINOS)

Escrever para cada imagem algumas palavras do texto bíblico correspondente. Se for oportuno, a 
imagem pode ser pintada.

Marisa Azevedo


