
Pintar o desenho para 
‘aprofundar’ o amor que brota 
da cruz de Jesus Cristo

‘Explorar’ uma música sobre o 
amor (por exemplo, ‘Ninguém te 
ama como eu... Olha pr’á cruz é 
a minha maior prova...  Foi por 
ti e só por ti / porque te amo / 
Ninguém te ama como eu)

Catequese 
familiar

As circunstâncias da Paixão 
sucedem-se «para se 
cumprirem as Escrituras», 
segundo o itinerário esboçado 
desde o início pelo evangelista 
Mateus. «Não só as Escrituras 
antigas tinham predito aquilo 
que Jesus havia de realizar, mas 
Ele próprio quis ser fiel àquela 
Palavra para tornar evidente a 
única história da salvação, que 
n’Ele encontra a sua realização» 

(Papa Francisco). O caminho 
de obediência contrasta com 
a desobediência de outras 
personagens daquele tempo, do 
nosso e de todos os tempos. Em 
latim, obedecer quer dizer ‘dar 
ouvidos’, ‘ouvir com atenção’; 
desobedecer é ‘fechar os 
ouvidos’, ‘não prestar atenção’. 
O discípulo abre o ‘ouvido’ 
do coração para escutar a 
palavra de Deus.

“Como escutam os discípulos”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

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

O que é que descobriste sobre ti, ao longo desta 
Quaresma?
Questões auxiliares: Como é que percebeste isso? Achas 
que é positivo ou negativo? Que tipo de mudanças podem 
acontecer na tua vida, a partir de agora? 

- Respeita, escuta e acolhe as 
opiniões diferentes;

- Mantém as conversas confidenciais 
dentro do grupo (o que é dito no grupo 
fica no grupo).

Isaías 50, 4-7

Salmo 21 (22)

Filipenses 2, 6-11

Mateus 26, 14 – 27, 66  

«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Senhor, lanças-nos 
um apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como 
sobretudo vir a ti e fiar-se de ti. Nesta Quaresma, chamas-nos a aproveitar 
este tempo de prova como um tempo de decisão. (Papa Francisco)

Quando foi a última vez que ficaste feliz ao ouvir 
a voz de outra pessoa? 
Questões auxiliares: Quem era? Porque é que ficaste feliz? 
Foi mais importante ouvir a pessoa ou o que ela te disse? 
Como é que esse momento influenciou a tua vida? 

Oração para o final da partilha

Como me posiciono perante o relato do Paixão: 
como espetador ou como ator?
Questões auxiliares: A palavra de Deus (Bíblia) é ativa 
na tua vida ou trata-se apenas de mais um conjunto de 
livros? Como é que a Paixão de Jesus afeta a tua vida?


