
Pintar o desenho para 
aprofundar as palavras de 
Jesus Cristo: «não se perturbe o 
vosso coração»

‘Meditar’ ao ritmo do cântico 
‘Nada te turbe’, na versão de 
Taizé (Nada te turbe, nada te 
espante / Quem a Deus tem 
nada lhe falta / Nada te turbe 
nada te espante / Só Deus 
basta) 

Acompanhar o canal youtube.
com/user/canaleducris

Catequese 
familiar

Ao sentir a pressão do medo 
e da incerteza, ficamos 
perturbados. Será que alguém 
vai encontrar uma solução? 
Na procura, podemos cair no 
erro de ‘ver’ apenas soluções 
terrenas. Será que temos fé nas 
palavras de Jesus? «Senhor, a 
tua Palavra atinge e toca-nos 
a todos. Neste nosso mundo, 
que Tu amas mais do que nós, 
avançamos a toda velocidade, 

sentindo-nos em tudo fortes e 
capazes. Na nossa avidez de 
lucro, deixamo-nos absorver 
pelas coisas e transtornar 
pela pressa. [...] Avançamos, 
destemidos, pensando que 
continuaríamos sempre 
saudáveis num mundo doente» 
(Papa Francisco). Agora, 
sentimo-nos em mar agitado. 
Tu continuas a dizer-nos: «Não 
se perturbe o vosso coração»!

“Não se perturbe o vosso coração”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

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

Como é a tua relação com Deus, quando passas 
por momentos de dificuldade?
Questões auxiliares: Confias (sempre) em Deus? Como 
sentes a presença/ausência de Deus, nas dificuldades? 
O que é que costumas fazer, nas provações?

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade.

Atos 6, 1-7

Salmo 33 (34)

1Pedro 2, 4-9

João 14, 1-12 

Deus Pai, eu confio em Ti, confio que me acompanhas naquilo que irei 
começar e terminar. Eu confio em Ti o suficiente para te dar a minha vida. 
Eu confio que estás sempre presente, no meio das tempestades da vida. 
Obrigado por estares comigo, guiares os meus passos. Ámen.

Já tiveste alguma experiência em que te parecia 
que não ias sobreviver?
Questões auxiliares: Como e quando foi essa experiência? 
Nessa experiência, estavas só ou com companhia? Dessa 
experiência, o que mais te marcou até ao dia de hoje?

Oração para o final da partilha

Jesus Cristo mostra-nos o caminho: de que é que 
estás à espera?
Questões auxiliares: Sentes necessidade de mudar alguma 
coisa, na tua vida? Já tentaste fazer alguma alteração, na 
tua vida? Quais são os teus obstáculos à mudança?
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