
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho: 
o reino dos Céus torna-se 
presente numa pérola de valor 
incalculável, a Eucaristia. No 
inverno, no verão, em todos os 
momentos, podemos participar 
no banquete do Pão da Vida!

Dedicar um tempo à evocação 
do avós, procurar fotos dos 
avós, rezar por eles, conversar 
sobre acontecimentos: os avós 
são um tesouro!

Catequese 
familiar

Rezar não é passar o tempo a 
‘pensar’ em Deus. Como se fosse 
um objeto da nossa dedicação. 
Isso é idolatria! A oração é uma 
questão de amor e adoração. 
Por isso, provoca em nós uma 
experiência de despojamento. 
No início, pode ser muito 
dolorosa, porque implica deitar 
fora tantas «coisas velhas», 
que nos impedem de encher 
o coração com o tesouro da 

palavra de Deus. Confronta-
nos com o que não está 
bem na nossa vida, e com a 
necessidade de conversão. 
Isto pode levar ao desânimo, 
ao deixar de rezar para buscar 
sensações mais prazerosas. A 
perseverança faz surgir o dia 
em que o nosso coração se 
torna sábio e esclarecido pela 
presença de Deus que purifica e 
renova toda a nossa vida.

“Coração sábio e esclarecido”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Para ti, o que é que significa ter um coração 
sábio e esclarecido? 
Questões auxiliares: Como é que descreves os dons 
da sabedoria e da inteliência? Na tua opinião, qual é a 
diferença entre a inteligência e a sabedoria? 

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

1Reis 3, 5.7-12

Salmo 118 (119)

Romanos 8, 28-30

Mateus 13, 44-52

Senhor, eu disse: A minha herança é cumprir as tuas palavras. Para mim 
vale mais a lei da tua boca do que milhões em ouro e prata. Por isso, eu 
sigo todos os teus preceitos e detesto todo o caminho da mentira. As tuas 
palavras iluminam e dão inteligência aos simples. Ámen.

Quais são os teus passatempos favoritos?

Questões auxiliares: O que é que mais gostas de fazer ao 
longo do dia? O que procuras quando tens um tempo livre? 
Esses momentos fazem parte da tua rotina diária?

Oração para o final da partilha

Como é que vives a perseverança, 
na relação com Deus?
Questões auxiliares: No teu dia, há um tempo fixo para 
a oração? O que é que altera o tempo que dedicas à 
oração? Como é que fazes para (não deixar de) rezar?



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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