
Encontrar as palavras e pintar 
o desenho (em anexo) para 
‘aprofundar’ o conteúdo do 
evangelho e a simbologia 
da água (em geral e no 
Sacramento do Batismo)

‘Explorar’ uma música sobre 
a água (por exemplo, ‘Tu és a 
água viva’ do CD ‘Água Viva’ 
das ed. Salesianas: Tu és a 
água viva! Tu és a água pura! 
Inunda-me, inunda-me e tudo 
se transformará em mim!)

Catequese 
familiar

A fonte da qual brota «o 
dom de Deus» que somos 
convidados a escutar está 
presente nos Sacramentos. 
«Quando os Sacramentos são 
introduzidos e iluminados pela 
Palavra, manifestam-se mais 
claramente como a meta dum 
caminho onde o próprio Cristo 
abre a mente e o coração ao 
reconhecimento da sua ação 
salvífica» (Papa Francisco). 

Jesus Cristo é o rosto de Deus 
entre nós, a Palavra de Deus 
que desce ao coração, através 
do qual podemos chegar ao 
Pai, graças à ação do Espírito 
San. No caminho para a Páscoa, 
aproximemo-nos da nascente 
que Jesus Cristo faz jorrar, 
sempre viva, no nosso coração. 
Como está o teu coração: 
sedento ou saturado, aberto 
ou fechado ao dom de Deus?

“O dom de Deus”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

Os encontros dos grupos paroquiais 
de catequese estão ‘cancelados’
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Conhecer a fonte
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Quais são as tuas ‘sedes’?

Questões auxiliares: Quais são os teus planos? Como é 
que gostarias de estar, daqui a cinco anos? O que é que 
desejas alcançar na vida? Quais são os teus objetivos? 

- Respeita, escuta e acolhe as 
opiniões diferentes.

Êxodo 17, 3-7

Salmo 94 (95)

Romanos 5, 1-2.5-8

João 4, 5-42

Senhor Jesus, és o dom de Deus, o Salvador do mundo. A ti imploramos a 
vitória sobre o flagelo deste vírus que está a alastrar, a cura dos doentes, 
a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de 
saúde. Abre o nosso coração e sacia-nos com o teu amor.

Como é que está o teu coração: sedento ou 
saturado, aberto ou fechado ao dom de Deus?
Questões auxiliares: Qual é a diferença entre ‘sedento’ e 
‘saturado’? O que é que significa estar ‘aberto’ ao dom de 
Deus? Como é que podes melhorar a relação com Deus?

Quais são os teus dons?

Questões auxiliares: O que é que (mais) gostas de fazer? 
Porque é que tens essas capacidades? Quando e como 
as descobriste? Como é que pões a render esses dons? 

Oração para o final da partilha



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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Jesus
Samaria

Sicar
samaritana

judeus
sede

água viva
beber

vida eterna


