
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

Estamos no ‘Tempo da Criação’ 
[seasonofcreation.org/pt]
iniciativa cristã com o propósito 
de mostrar como amar a Deus e 
ao próximo através da Criação. 
A correção fraterna também 
passa pelo modo como nos 
ajudamos a cuidar da Terra, 
nossa Casa Comum. Entre nós, 
em família, que compromisso 
ecológico podemos assumir ou 
melhorar?

Catequese 
familiar

Não se é cristão sozinho! 
Uma comunidade é cristã na 
medida em que cada um se 
torna responsável pelos irmãos, 
na medida em que os seus 
membros se unem na oração 
e na correção fraterna. Não é 
possível ser cristão, acreditar 
no Deus de Jesus Cristo, sem a 
mediação da comunidade, sem 
pertencer a uma comunidade 
concreta. Infelizmente, é mais 

fácil condenar, julgar-se 
superior, humilhar, coscuvilhar. 
Ou é mais fácil cruzar os braços, 
ficar indiferente, ignorar as 
situações, dizer que não é nada 
comigo. Além das condenações 
injustas, há também muitas 
omissões! A palavra de 
Deus afirma e reafirma a 
responsabilidade de uns para 
com os outros. Aceito a missão 
de ser responsável pelos outros?

“Estou no meio deles”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Em família, também no tempo de 
férias, é possível a catequese
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Correção fraterna
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Aceito a missão de ser responsável pelos outros?

Questões auxiliares: Qual é a importância dos ‘estranhos’ 
na tua vida? Porque é que aceitas (ou não) ser responsável 
pelos outros? Para ti, os ‘outros’ são todas as pessoas?

- Respeita, escuta e acolhe todas as 
diferentes opiniões.

Ezequiel 33, 7-9

Salmo 94 (95)

Romanos 13, 8-10

Mateus 18, 15-20

Deus, Pai e Criador, ajuda-nos a viver este Tempo da Criação como 
comunidade de amor fraterno. Nós te agradecemos os bens da Terra. 
Restaura as nossas forças para cuidarmos uns dos outros e de todas as 
criaturas, como verdadeiros irmãos que habitam a Casa Comum. Ámen.

Como foi a primeira vez que te sentiste sozinho?

Questões auxiliares: Quando é que foi? O que é que 
sentiste? Continuas a ter esses mesmos sentimentos? O 
que é que te apetece fazer quando te sentes sozinho?

Oração para o final da partilha

Pensa numa pessoa de quem costumas coscuvilhar ou criticar e reza por 
ela todos os dias. Depois, se fores capaz, vai ter com ela ou telefona-lhe 
para a cumprimentar ou lhe dizer algo de positivo.

Desafio até ao próximo encontro
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