
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

Recordar o ‘Sinal da Cruz’

Conversar sobre o medo e a 
confiança (um contrário do 
medo é a confiança, a mesma 
palavra bíblica para designar 
a fé)

Acompanhar o canal 
youtube.com/user/canaleducris

Catequese 
familiar

Há uma forma de sofrimento 
que só nos pode ser causada 
por quem está perto de nós, 
pelos amigos. É verdade que são 
os amigos que nos conhecem 
melhor, sabem como somos 
realmente. E é por isso mesmo 
que só os amigos nos podem 
atraiçoar. «O sentimento de ser 
traído não é só uma ferida, é 
uma cratera, um rasgão que, 
de alto a baixo, nos descose. [...] 

Tudo se desorienta. A traição 
estilhaça o nosso quadro 
interno, precipita-nos na 
deceção, amarra-nos a um 
extensa e desconhecida dor» 
(José Tolentino Mendonça). 
É nesses momentos que 
precisamos de perceber que a 
amizade vale muito mais do que 
qualquer traição. Custa-nos dar 
mais valor ao tão grande bem 
que nos trazem os amigos!

“Valeis muito mais”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Quando foi a última vez que recebeste 
uma ajuda inesperada?
Questões auxiliares: Como é que foi essa ajuda 
inesperada? Quem foi a pessoa? Como é que te sentiste? 
Qual é a tua relação com essa pessoa?

- Não há certo nem errado, cada um 
tem de se sentir livre para expressar o 
seu ponto de vista sem reservas.

Jeremias 20, 10-13

Salmo 68 (69)

Romanos 5, 12-15

Mateus 10, 26-33

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, buscai o Senhor e o vosso coração se 
reanimará. Senhor, ajuda-me a estar mais atento ao teu amor. Permite que 
eu dedique mais tempo à nossa amizade. Faz com que eu perceba a tua 
presença e a tua amizade, na minha vida. Ámen.

Já foste traído por um amigo?

Questões auxiliares: Quando foi essa traição? O que é 
que aconteceu? Como é que te sentiste? O que é que 
aprendeste com a situação? Perdoaste?

Oração para o final da partilha

Como imaginas uma relação de amizade 
com Jesus Cristo?
Questões auxiliares: O que achas que é mais importante na 
amizade com Jesus Cristo / Deus? Porque é que há pessoas 
que ficam desiludidas com Jesus Cristo / Deus?



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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