
Pintar o desenho para 
compreender que todas as 
vocações (propósitos de vida) 
derivam da primeira e principal 
vocação: o batismo (viver como 
cristãos, à maneira de Jesus 
Cristo)

‘Explorar’ o hino deste ano para 
a semana de Oração pelas 
Vocações [ecclesia.pt/cevm] 

Acompanhar o canal youtube.
com/user/canaleducris

Catequese 
familiar

Há muitos que andam cansados 
e oprimidos, agravados pela 
dureza das circunstâncias. 
É preciso recuperar a 
«abundância» prometida por 
Jesus Cristo! «Frequentemente 
aquilo que nos impede de 
caminhar, crescer, escolher 
a estrada que o Senhor traça 
para nós são os fantasmas que 
pululam nos nossos corações. 
[...] Ele conhece os interrogativos, 

as dúvidas e as dificuldades 
que agitam o barco do nosso 
coração e, por isso, nos 
tranquiliza: ‘Não tenhas medo! Eu 
estou contigo’» (Papa Francisco). 
O Ressuscitado oferece amor 
abundante, esse amor que 
dá pleno sentido à vida. Não 
te contentes com o mínimo, o 
necessário para (sobre)viver. 
Deseja, antes, uma vida plena, 
vida em abundância.

“Que havemos de fazer?”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

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

O que é que, em relação ao passado, terias 
mudado na tua vida?
Questões auxiliares: Tomarias um rumo diferente? Como 
achas que poderia ser a tua vida? Como é que te sentes 
em relação às escolhas que fizeste na vida?

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

Atos 2, 14a.36-41

Salmo 22 (23)

1Pedro 2, 20b-25 

João 10, 1-10  

Senhor Jesus, caminha connosco. Abre os nossos ouvidos e o nosso 
coração à tua voz. Infunde em nós a tua coragem, ensina-nos a 
reconhecer em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que 
dissipa todo o medo. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Amen.

Quais serão, na tua opinião, os desafios que 
teremos de enfrentar depois da pandemia? 
Questões auxiliares: Porque é que sugeres esses desafios? 
Como te sentes perantes esses desafios? Como é que te 
estás a preparar para os enfrentar? 

Oração para o final da partilha

Qual é a promessa de Jesus Cristo que te tem dado 
mais força, neste tempo?
Questões auxiliares: Quando e/ou como é que apercebeste 
dessa promessa de Jesus Cristo? Como é que sentes essa 
força presente na tua vida? Como é que te influencia?



es
cr

ev
e 

o
 t
eu

 n
om

e

RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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