
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

Recordar o ‘Sinal da Cruz’, 
em ligação com o Batismo, 
e a evocação da Santíssima 
Trindade 

‘Explorar’ o conteúdo da letra 
musical (em anexo)

Acompanhar o canal 
youtube.com/user/canaleducris

Catequese 
familiar

Estamos a viver um tempo 
novo. Aceitemos iniciar, dar 
os primeiros passos como 
o recém-nascido. É essa a 
proposta de Jesus Cristo, no 
diálogo com Nicodemos: nascer 
de novo. Vamos recomeçar 
a nossa relação com Deus. 
Propomos fazê-la sob o signo 
do amor e da amizade: «É 
necessário purificarmos as 
imagens de Deus soletradas 

pelas nossas inseguranças 
e medos. O paradigma da 
amizade, aplicado à nossa 
relação com Deus, pode resultar 
num efeito extraordinariamente 
libertador. A amizade é a 
aceitação positiva do limite. 
[…] Sabemos que nos havemos 
de reencontrar». Queres iniciar 
uma relação de amizade com 
Deus? Busca a experiência de te 
sentires amado por Deus!

“O amor de Deus”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Os encontros dos grupos paroquiais 
de catequese estão ‘cancelados’

SANTÍSSIMA TRINDADE  |  ANO A

Recomeçar
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Se pudesses recomeçar a tua vida, o que é que 
farias de diferente?
Questões auxiliares: Porque é que farias essa mudança? 
Como é que achas que essa mudança alteraria a tua vida? 
O que podes fazer para que aconteça a mudança?

- O importante é a experiência 
pessoal, sem medo de expor as 
próprias fragilidades.

Êxodo 34, 4b-6.8-9

Salmo: Daniel 3

2Coríntios 13, 11-13

João 3, 16-18

Bendito sejas, Senhor, Deus dos nossos pais: digno de louvor e de glória 
para sempre. Bendito o teu nome glorioso e santo: digno de louvor e de 
glória para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era 
no princípio, agora e sempre. Ámen.

Sentes falta de alguma relação de amizade vivida 
na tua infância ou juventude?
Questões auxiliares: Quem é essa pessoa? Ainda tens o 
contacto dessa pessoa? O que é que essa pessoa que faz 
recordar? Porque é que sentes falta dessa amizade?

Oração para o final da partilha

Queres iniciar uma relação de amizade com Deus?

Questões auxiliares: Como é que podes (re)começar a tua 
relação pessoal com Deus? Que passo concreto podes dar 
para iniciar ou melhorar a tua relação com Deus?



Abre a mão direita 
sobre a tua testa, 
pousa-a sobre o peito 
e haverá festa. 

Cruza-a sobre os ombros 
de um ao outro lado 
e já tens a cruz 
de cristão amado. 

A cruz é o sinal de Jesus, 
com amor Se entregou tanto, tanto, 
é o sinal de Deus Pai e do Filho 
juntinho com o Espírito Santo.

Sinal da Cruz
(Letra: Elsa Almeida; Música: Marlene Fidalgo e Rui Fidalgo; Edições Salesianas) 

RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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