
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 

O Evangelho das Bem Aventuranças 

(7.º Volume de Catequese) 

 

 

A escuta do Evangelho das Bem-aventuranças na Solenidade de Todos os 

Santos recorda-nos que a santidade é a vocação originaria de cada baptizado. 

A preparação para a Eucaristia da Solenidade, pode comportar a realização de 

catequeses específicas com os jovens e a recepção do Sacramento da Penitência e 

da Reconciliação. 

 

CATEQUESES 

 
Primeira 
AS BEM-AVENTURANÇAS, E O DESEJO DE FELICIDADE 
 
Leitura ou entrega do Evangelho das Bem-aventuranças 

− Breve introdução (pelo catequista) 
 
Meditação e diálogo (pelos jovens) 

− De entre as bem-aventuranças, qual a que mais me impressiona? 
− Que significado tiveram para Jesus, e em Jesus, naquele dia? 
− O que me diz Jesus, hoje, nas Bem-aventuranças? 
− O que respondo a Jesus que me fala? 
− Que farei para viver aquela Bem-aventurança que senti mais profundamente? 

� o que quero renunciar 
� como seguir Jesus (as bem-aventuranças são a imagem, o retrato de 

Jesus: que chora pelos nossos pecados, que constrói a paz, que é 
puro, que é cheio de mansidão e humildade, que é cheio de 
misericórdia, que é perseguido, que procura a justiça, ...) 

 
Segunda 
A SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS E A DIMENSÃO DA ETERNIDADE 
 
A Palavra de Deus (Mt 5,43-48; par. Lc 6,31-36):  
 

43«Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44Eu, porém, 

digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45Fazendo assim, 

tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no Céu, pois Ele faz com que o Sol se 

levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os 

pecadores. 46Porque, se amais os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não 



fazem já isso os cobradores de impostos? 47E, se saudais somente os vossos irmãos, 

que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? 
48Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste.» 

 
Breve introdução (pelo catequista) acerca da santidade como vocação originária de 
cada baptizado. 
 
Meditação e diálogo (pelos jovens) 
 

− Como sinto a vocação à santidade? (porque não eu?) 
− A santidade na Igreja, vivida por tantos santos cujo nome não se conhece. 
− Qual o santo do meu nome? 
− Como o posso conhecer? Ter por modelo? Invocar? 
− A beleza da comunhão dos santos. 
− (tendo em conta a proximidade do dia dos fiéis defuntos): o dia da morte, dies 

natalis (nascimento para o céu) 
 

SACRAMENTO DA PENITÊNCIA E RECONCILIAÇÃO 

(perguntas para o exame de consciência) 

 

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 
 

− Que lugar ocupa Deus na minha vida? Amo a Deus com todo o coração ou vivo 
preocupado apenas com as coisas como: “o gameboy”, o telemóvel, o 
computador, o i-pod, a roupa de marca... 

− Procuro rezar todos os dias e participo na Eucaristia Dominical ou falto por 
preguiça ou sem motivo justificado? 

− Procuro falar com Jesus como a um amigo? Ou distraio-me quando rezo?  
− Estou atento à Palavra de Deus e procuro viver de acordo com o que Ela me 

diz? 
− Procuro esclarecer as minhas dúvidas sobre o que a Igreja, nossa mãe, me 

ensina ou quero ser cristão à minha maneira? 
− Sou capaz de partilhar as minhas coisas com os outros? Sei dar, sem esperar 

nada em troca? 
 
Felizes os que choram, porque serão consolados. 
 

− Como reajo àquilo que me faz sofrer:  
− Doença de alguém de quem gosto? 
− Ter de abdicar de algumas coisas supérfluas que neste momento os meus pais 

não me podem dar? 
− Ter de pôr o dever do estudo e da ajuda em casa acima do desejo de 

diversão? 
 
Felizes os mansos, porque possuirão a Terra.  
 

− Discuti, insultei e fiz mal aos colegas ou aos irmãos? 
− Fui o primeiro a armar confusão e a meter-me em brigas? 



Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
 

− Tratei bem a todos ou só aqueles de quem gosto? 
− Desperdicei coisas essenciais só por capricho? 
− Ajudei quem precisava? Sobretudo em casa e na escola? 

 
Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
 

− Perdoei quando me ofenderam, quando me magoaram? Ou, pelo contrário 
vinguei-me de quem me faz algum mal? 

− Estive atento às necessidades de quem me rodeia? 
− Partilhei com quem tinha menos que eu? 

 
Felizes os puros de coração, porque verão a Deus.  
 

− Respeitei sempre todas as pessoas? 
− As minhas palavras, pensamentos e acções foram sempre limpas? 
− Evitei mentiras, palavrões, imagens e programas que me afastem do amor de 

Deus e dos irmãos? 
− Soube usar o telemóvel e a internet só para o bem? 
− Procurei ver os outros como uma imagem de Deus, respeitando-os como 

pessoas? 
− Respeitei a natureza como criação de Deus?  

 
Felizes os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
 

− Fui respeitador dos meus pais e ajudei-os? Criei bom ambiente em casa? 
− Procurei dar-me bem com todos, não prejudicando, sendo verdadeiro, justo e 

ajudando os que mais precisavam? 
− Promovi a paz entre aqueles que me rodeiam? Ou fiz intrigas, criticando e 

espalhando boatos sobre os outros?  
− Obedeci aos meus pais, avós, professores e catequistas? 
− Sou-lhes grato(a) por tudo o que fazem por mim? 
− Segui os conselhos que os meus educadores me deram? 

 
Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino dos 
Céus. 
 

− Dei testemunho cristão face a situações e a conversas com aqueles que 
duvidam, banalizam ou atacam a fé em Jesus? Ou tive vergonha de me 
assumir como cristão? 

 


