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Olá amigos,

Por ocasião da Peregrinação Nacional de Acólitos(PNA) e com base 
na experiência dos últimos anos, o Serviço Nacional de Acólitos(SNA) 
procurou ajudar-vos na preparação desta peregrinação. 

Com a ajuda do Pe. Arcélio Sousa, apresentamos duas catequeses 
subordinadas ao tema: “Felizes, antes, os que escutam a Palavra de 
Deus e a põem em prática” (Lc 11, 27-28).

Ao realizarem esta actividade desejamos contribuir para aprofun-
dar a fé, fortalecer laços nos vossos grupos e que estes valores trans-
pareçam na unidade de acólitos presentes na PNA.

Até breve, bom trabalho!

Tema: Lc 11, 27-28

«Enquanto Ele falava, uma mulher, levantando a voz do 

meio da multidão, disse: ‘Felizes as entranhas que te trouxe-

ram e os seios que te amamentaram!’. Ele, porém, retorquiu: 

‘Felizes, antes, os que escutam a Palavra de Deus e a põem 

em prática’».

Objectivos:

• A importância de escutar
• Condições para escutar
• A Palavra de Deus que escutamos na Eucaristia

1. Iniciar um diálogo sobre o escutar…

• É importante escutar?

• O que é escutar? 

• O que implica escutar? 

• É preciso saber escutar? 

• Que condições são necessárias para se poder escutar?

(Deixar falar e ouvir experiencias, partilhando também a sua)
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3. Palavra de Deus – Que nos diz a Palavra de Deus sobre escutar

- 1 Sam 3, 3b-10.19

“Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. 
O Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse: «Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu: «Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu: «Não te chamei, meu fi lho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: «Samuel, Samuel!».
E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Samuel foi crescendo; o Senhor estava com ele,
e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.”

O que aprendemos com Samuel?
(Destacar a atenção de Samuel para escutar Deus)

2. Dividem-se em grupos e pensam em algo para apresentar ao grupo sobre a importância de 
escutar. (Musica; jogo; mímica; cartaz)
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«Toda a evangelização está fundada sobre esta Palavra escutada, meditada, vivida, celebrada 
e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é preciso formar-se 
continuamente na escuta da Palavra. A Igreja não evangeliza, se não se deixa continuamente 
evangelizar. É indispensável que a Palavra de Deus «se torne cada vez mais o coração de toda 
a actividade eclesial».[135] A Palavra de Deus ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, ali-
menta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de um autêntico testemunho 
evangélico na vida diária. Superámos já a velha contraposição entre Palavra e Sacramento: a 
Palavra proclamada, viva e efi caz, prepara a recepção do Sacramento e, no Sacramento, essa 
Palavra alcança a sua máxima efi cácia.

O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes.[136] É fun-
damental que a Palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para 
transmitir a fé.[137] A evangelização requer a familiaridade com a Palavra de Deus, e isto exige 
que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseve-
rante da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante pessoal e comunitária.[138] Nós 
não procuramos Deus tacteando, nem precisamos de esperar que Ele nos dirija a palavra, por-
que realmente «Deus falou, já não é o grande desconhecido, mas mostrou-Se a Si mesmo».[139] 
Acolhamos o tesouro sublime da Palavra revelada!»

Da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium

4. Onde podemos escutar a Palavra de Deus?
Na Eucaristia…
Condições para escutar a Palavra de Deus…
Será que escutamos com atenção?
O que fazer para escutar melhor?

5. Assumir um COMPROMISSO em conjunto

6. Construir uma ORAÇÃO em conjunto para pedir a graça de um coração aberto e atento à voz 
de Deus.
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Tema: Lc 11, 27-28

«Enquanto Ele falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, dis-

se: ‘Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram!’. Ele, 

porém, retorquiu: ‘Felizes, antes, os que escutam a Palavra de Deus e a põem em 

prática’».

Objectivos:

• Na Eucaristia escutamos a Palavra de Deus
• Ambão – mesa da Palavra
• Qual o objectivo da Palavra proclamada… dar fruto

«Na Eucaristia, temos duas mesas: «a mesa da Palavra e a mesa eucarística. A primeira pre-
para-nos para vivermos melhor e com mais fecundidade a segunda. Hoje temos uma riqueza 
imensa de textos proclamados na mesa da Palavra. É Deus que está presente e nos fala. A Pa-
lavra fortalece, alimenta, dá fé, cura. Nas Eucaristias feriais, da semana, temos uma leitura, a 
proclamação do Salmo e o Evangelho, tudo isto preparado por um ato penitencial e, às vezes, 
pelo canto do glória. Ao domingo e nas Solenidades temos duas leituras, quase sempre uma do 
Antigo Testamento e outra do Novo, além da proclamação do Salmo e da leitura do Evangelho. 
É bonito e consolador cair na conta de que, nos dias de semana, temos dois ciclos de primeira 
leitura, ou seja, uma para os anos pares, outra para os anos ímpares, conservando-se o Evan-
gelho nos dois ciclos. Mas mais enriquecedora é a maravilha dos três ciclos, chamados ano A, 
ano B, ano C, em que, nos domingos, somos convidados a escutar e meditar nas três leituras, 
além do Salmo dito responsorial. Uma variedade imensa de leituras, que colocam diante de 
nós um precioso alimento. Precisamos de nos habituar a preparar a mesa da Palavra em casa, 
lendo, em família, as leituras que vão ser proclamadas na Eucaristia, procurando assimilá-las, 
rezar com elas, fazer partilha em ambiente familiar ou em grupo» (Dário Pedroso, «Mistério 
da Fé», Editorial AO, Braga 2005, 21-22).»

1.



#6

«A mesa da Palavra, no espaço litúrgico, designa-se com o termo «ambão». «A pa-
lavra latina ‘ambo’ vem do grego, ‘anabaino’ (subir), e designava um lugar elevado, a 
tribuna, com varanda e atril, próxima da nave, donde se proclamava a Palavra ao povo. 
[...] ‘A dignidade da Palavra de Deus requer que haja na igreja um lugar adequado para a 
sua proclamação e para o qual, durante a liturgia da Palavra, convirja espontaneamen-
te a atenção dos fi éis’. [...] ‘Um lugar elevado, fi xo, dotado de conveniente disposição e 
nobreza, que corresponda à dignidade da Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, recorde 
com clareza aos fi éis que, na Missa, se prepara tanto a mesa da Palavra de Deus como 
a mesa do Corpo de Cristo’. O Missal especifi ca que o ambão está ‘reservado’ à procla-
mação da Palavra, e desaconselha que, a partir dele, se profi ram outras palavras. Para as 
admonições, ensaios e direção dos cânticos, para os avisos e, se possível, também, para 
as orações dos fi éis e até para a homilia, seria melhor que se encontrasse outro lugar» 
(DEL, 26-27).»

«Quando estamos a escutar a Palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a Palavra de Deus que 
é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo?» 

(S. Jerónimo)

2. Palavra de Deus: (pode ser representada)
- Mt 13, 3-23

«Saiu o semeador a semear.
Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho:
vieram as aves e comeram-nas.
Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra,
e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda;
mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz.
Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas.
Outras caíram em boa terra e deram fruto:
umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um.
Quem tem ouvidos, oiça».
Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Porque lhes falas em parábolas?».
Jesus respondeu: «Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos Céus,
mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância;
mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. 
É por isso que lhes falo em parábolas,
porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender.
Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ‘Ouvindo ouvireis, mas sem compreender;
olhando olhareis, mas sem ver.
Porque o coração deste povo tornou-se duro:
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos,
para não acontecer  que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos
e compreendendo com o coração, se convertam e Eu os cure’.
Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque vêem e os vossos ouvidos porque ouvem!
Em verdade vos digo: muitos profetas e justos 
desejaram ver o que vós vedes e não viram e ouvir o que vós ouvis e não ouviram.
Escutai, então, o que signifi ca a parábola do semeador:
Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende,
vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
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• O que será a semente?...  (É a Palavra de Deus) 

• E o terreno onde cai a semente?... Somos nós. É o nosso coração.

• E onde cai a semente?... (No caminho) 

• O que aconteceu à semente que cai no caminho?... (foi comida pelos pássaros) 

• E como será na nossa vida? Mostrar imagens de situações,  para com a ajuda de todos dizer 
em que situação se pode considerar (se no caminho, se nas pedras, se …)

Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos
é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante,
e, ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra,
sucumbe logo.
Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra,
mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza
sufocam a palavra, que assim não dá fruto.
E aquele que recebeu a palavra em boa terra 
é o que ouve a palavra e a compreende.
Esse dá fruto e produz ora cem, ora sessenta, ora trinta por um».

3. Para que sejamos boa terra, é necessário o adubo da oração
(Em grupo vamos preparar um momento de oração: texto; salmo; cântico…)

4. COMPROMISSO
Que fazer para pôr em prática a PALAVRA DE DEUS?

5. Terminar com a ORAÇÃO que prepararam no ponto 3
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DESAFIO SNA - Partilha as fotos e o compromisso do teu grupo em:
facebook.com/snacolitos ou envia por e-mail para acolitos@liturgia.pt

No dia 1 de Maio, o SNA apresenta todos os trabalhos!


