
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho: 
as duas partes do mesmo 
coração

Para ir mais longe: ‘Descobrir’ a 
nova Carta Encíclica do Papa 
Francisco sobre a fraternidade 
e a amizade social, Somos todos 
irmãos — bit.ly/todos-irmaos

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

Catequese 
familiar

A experiência nuclear na 
vida de cada pessoa é amar 
e ser amada. Deixa marca 
profunda em quem ama e 
em quem é amado. Reduzir 
o amor a um sentimento 
é pouco, muito pouco! O 
cristão eleva-o à categoria 
de virtude que procede do 
próprio Deus e contagia todo 
o mundo. O amor ultrapassa o 
âmbito sentimental: também 

entra no da convicção e do 
compromisso. Claro, quando é 
uma experiência agradável, é 
um prazer que satisfaz e ilumina 
interiormente. Mas, se o amor 
é fonte de dor já é bem mais 
difícil vivê-lo como convicção 
e compromisso. Ao promover 
a cultura da caridade como 
imperativo cristão ficamos 
conscientes de que a caridade 
dá mesmo muito que fazer!

“Amarás”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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A caridade dá que fazer!
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Quantos nomes é que tens inscritos 
no teu coração?
Questões auxiliares: Quando é que esses nomes entraram 
no teu coração? Como é que essas pessoas entraram no 
teu coração? Quem são alguns desses nomes?

- Recebe sempre cada um dos 
elementos do grupo com um sorriso.

Êxodo 22, 20-26

Salmo 17 (18)

1Tessalonicenses 1, 5c-10

Mateus 22, 34-40

Eu te amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu 
libertador. Como é belo ver e viver o teu amor. Abre os nossos olhos e 
as nossas mãos, faz-nos próximos e vizinhos de cada pessoa, para nos 
tornarmos realmente irmãos de todos. Ámen.

Como é que foi a tua primeira experiência de 
amizade, amar e ser amado?
Questões auxiliares: Quando é que tomaste consciência 
dessa experiência? Como é que essa experiência influencia 
a tua vida? O que é que foi mais importante?

Oração para o final da partilha

Jesus Cristo desafia-nos a tornarmo-nos próximos de todos, de cada irmã 
ou cada irmão que sofre, vive sozinho, está abandonado ou ignorado. O 
que é que vou fazer para ‘inscrever’ outros nomes no meu coração?

Desafio até ao próximo encontro
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