
Pintar o desenho 
para aprofundar o evangelho

Encontrar na Bíblia a parábola 
contada por Jesus Cristo, no 
evangelho deste domingo 

Ler, todos os dias, os versículos 1 
a 23 do capítulo 13 do evangelho 
segundo Mateus

Catequese 
familiar

O primeiro passo para crescer 
na oração é perceber e permitir 
a presença e a ação de Deus em 
nós e no mundo. Parece tão fácil. 
E torna-se tão exigente.
Incomoda-nos não ser os 
protagonistas. Gostamos de 
controlar tudo, saber o que vai 
acontecer a seguir, medir todos 
os pormenores, decidir o rumo, 
ter o domínio sobre todas as 
coisas, até sobre a ação divina.

O melhor que podemos fazer 
é ser permeável à presença 
e ação de Deus. É dar a Deus 
autorização para nos amar. E 
estar desperto para reconhecer 
as ‘sementes’ lançadas no 
coração. 
Uma oração autêntica é capaz 
de produzir frutos que nos 
tornam mais confiantes, mais 
humildes, mais amorosos, mais 
pacientes, mais filhos de Deus.

“Preparais a terra”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Qual é a relevância da leitura da Bíblia 
no teu quotidiano?
Questões auxiliares: Qual é o uso que fazes da Bíblia no teu 
dia a dia? Em que momentos é que costumas ler a Bíblia? 
Já fizeste algum plano diário de leitura da Bíblia? 

- Acolhe as intenções de cada um; 

- Se não te sentires confortável, 
reza: “Espírito Santo, dá-nos a tua 
bênção e acolhe as nossas intenções 
particulares. Ámen”.

Isaías 55, 10-11

Salmo 64 (65)

Romanos 8, 18-23

Mateus 13, 1-23

Senhor, nosso Deus, que, pela luz do sol e pela água da chuva, preparas a 
terra e a enches de fertilidade. Hoje, lanças a semente da tua palavra no 
coração de cada um de nós. É o teu presente para todos! Faz de mim uma 
boa terra, um coração disponível para dar muitos frutos. Ámen.

Qual é a tua memória mais antiga de um pedido 
que fizeste a Deus?
Questões auxiliares: Quando é que foi? Porque é que fizeste 
esse pedido a Deus? A tua oração foi atendida? O facto de 
esse pedido (não) ter sido atendido alterou a tua vida?

Oração para o final da partilha

Quais são os obstáculos que, em ti, impedem a 
palavra de Deus de produzir abundantes frutos?
Questões auxiliares: Quais são os principais frutos da 
palavra de Deus? Porque é que surgem os obstáculos? 
O que é que mais te custa deixar para acolher Deus?



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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Deus Pai, obrigado,
porque fizeste que a terra
produza, sem parar, muitos frutos!

Lanças a semente da tua palavra
no coração de cada um de nós.
É o teu presente para todos!

Faz de mim uma boa terra,
um coração disponível
para dar muitos frutos.

Obrigado,
por me teres dado: 
as mãos para escrever e pintar;
os olhos para ver o que me rodeia;
a inteligência para aprender;
o coração para te amar;
 a boca para te louvar.


