
Pintar o desenho e descobrir as 
diferenças para aprofundar o 
evangelho

Para ir mais longe: procurar 
na Bíblia o texto do livro da 
Primeira Carta (de Paulo) aos 
Tessalonicenses, capítulo 1, 
versículos 1 a 5b

Explorar as propostas 
do «Outubro Missionário» 
opf.pt/guiao-missionario

Catequese 
familiar

A caridade é o sinal mais 
eloquente da nossa ‘imagem’ 
e ‘inscrição’ divina. Para nós, 
não é mera filantropia ou 
assistencialismo, ter um bom 
coração. É o nosso vínculo ao 
amor divino que nos impele, 
até exige, a realizar todas as 
obras de misericórdia. Por isso, 
podemos dizer que todos os 
nossos atos de bondade são a 
nossa melhor resposta diante 

da revelação do amor de Deus. 
O testemunho da nossa fé, a 
manifestação ativa da nossa 
adesão a Jesus Cristo, torna-
se visível no ‘esforço’ da nossa 
caridade. O amor é o rosto da 
nossa fé e o sustento da nossa 
esperança. O nosso programa 
de vida só pode ser este: um 
coração que «vê onde há 
necessidade de amor, e atua 
em consequência» (Bento XVI).

“O esforço da vossa caridade”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Coração que vê e atua
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Quando é que fizeste uma boa ação que tenha 
transformado a vida de alguém?
Questões auxiliares: A quem é que fizeste essa boa 
ação? Qual foi a boa ação e porque é que pensas que 
transformou a vida dessa pessoa?

- A oração é fundamental na 
Renovação Inadiável; reza em todos 
os encontros. 

Isaías 45

Salmo 95 (96)

1Tessalonicenses 1, 1-5b

Mateus 22, 15-21

Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Senhor, 
Deus único das nossas vidas: criaste-nos à tua imagem, para sermos e 
vivermos em comunhão, na alegria do amor partilhado. Alimenta a nossa 
gratidão e torna generoso o nosso coração. Ámen.

 Como é que foi a primeira vez em que recebeste 
uma boa ação que mudou a tua vida?
Questões auxiliares: Quem é que foi a pessoa que te fez a 
boa ação? Quando é que aconteceu essa boa ação? Qual 
é o impacto que tem hoje na tua vida?

Oração para o final da partilha

A nossa forma de dar a Deus o que é de Deus é dar tudo pela vida dos 
irmãos. Como é que o vamos fazer esta semana? Sugestão: realizar uma 
boa ação em sintonia com este ‘episódio’: um coração que vê e atua.

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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