
Pintar o desenho 
e rezar a oração

Recordar o ‘Sinal da Cruz’ 
(proposta do domingo da 
Santíssima Trindade) em 
ligação com o Batismo

Conversar sobre o desenho 
e a oração

Acompanhar o canal 
youtube.com/user/canaleducris

Catequese 
familiar

«Viver sem amigos, é morrer 
sem testemunhas», diz o 
provérbio. Quem experimenta 
a amizade com Deus, torna-se 
sua testemunha. Aqui, mais do 
que as palavras, valem as obras. 
Não admira que, no evangelho, 
a proximidade do reino dos 
Céus seja expressa pela cura 
dos enfermos, a ressurreição 
dos mortos, a expulsão dos 
demónios, a dádiva gratuita. 

«Os discípulos podem ser 
investidos como testemunhas, 
porque viveram uma história 
de amizade de que se tornam 
portadores» (José Tolentino 
Mendonça). Agora, é a nossa vez: 
somos enviados a testemunhar 
a amizade, a conduzir os amigos 
até ao Amigo. Podemos não 
ter mais nada para dar, mas 
podemos dar tudo com a nossa 
presença e amizade.

“Está perto o reino dos Céus”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Onde surgiram as tuas amizades mais recentes?

Questões auxiliares: Quando e como é que conheceste 
essas pessoas? Qual a razão que proporcionou essas 
amizades? O que trouxeram de novo à tua vida? 

- Se o grupo for grande separa em 
pequenos grupos, no máximo de doze 
pessoas.

Êxodo 19, 2-6a

Salmo 99 (100)

Romanos 5, 6-11

Mateus 9, 36 – 10, 8

Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria. Sabei que o 
Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. O Senhor é bom, eterna é a 
sua misericórdia. Nós te agradecemos pela tua amizade sempre presente 
na nossa vida. Ajuda-nos a contar contigo no nosso dia a dia. Ámen.

Quem era o/a melhor amigo/a, na tua infância?

Questões auxiliares: Como surgiu essa amizade? 
Continuais em contacto? Como é a vossa relação atual? 
Qual é a melhor lembrança que tens dessa amizade?

Oração para o final da partilha

Como é a tua amizade com Jesus Cristo?

Questões auxiliares: Quando é que descobriste essa 
amizade? Com que frequência falas com Jesus Cristo? 
Quais são as conversas que tens com Jesus Cristo? 



Senhor Jesus, obrigado 
por me chamares a seguir-te,
me convidares a ser 
teu discípulo missionário.

Concede-me a força capaz 
de mostrar a tua amizade,
de proclamar as tuas palavras
de conforto e compaixão.

Dá-me a coragem
para realizar as tuas ações.
Que a minha vida
seja testemunho do teu amor.

Que cada manhã
eu ofereça a todas as pessoas
o meu melhor sorriso,
um gesto de amizade.

RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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