
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

‘Descobrir’ que também há 
santos de calças de ganga e 
fato de treino: o jovem Carlo 
Acutis (construir uma ‘banda 
desenhada’ ou um ‘mural’ 
com a vida de Carlo Acutis; e 
partilhar na internet) 
laboratoriodafe.pt/carlo-acutis
— youtu.be/4FS7FFI1KTE

Catequese 
familiar

As ‘bem-aventuranças’ não são 
um remédio paliativo para nos 
confortar perante as agruras 
e sofrimentos. É isso que a 
sociedade nos está a propor ao 
ignorar ou esconder a morte, 
talvez o maior tabu dos tempos 
modernos. Queiramos ou não, 
é a morte que salva a vida. 
Salva-a, porque a impede de 
se tornar um ídolo que satisfaz 
os nossos prazeres, um troféu 

pelo qual lutamos a tudo o 
custo. A morte devolve-nos a 
nossa verdadeira condição, 
confronta-nos com o que de 
mais belo (ou terrível) existe em 
nós. Na verdade, não é a morte 
que nos separa, antes nos une 
no encontro com o essencial. 
Uns procuram a ‘amortalidade’, 
a morte da morte. Nós, cristãos, 
buscamos a imortalidade dos 
filhos de Deus.

“Bem-aventurados”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Até que a morte nos una
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Porque é que tens medo da morte?

Questões auxiliares: O que é que mais te assusta, ao refletir 
sobre a morte? Qual é o teu primeiro pensamento sobre a 
morte? O que é que achas que acontece na morte?

- Podes perguntar ou dizer qualquer 
coisa (desde que não ofendas outras 
pessoas ou impeças os outros de 
falar).

Apocalipse 7, 2-4.9-14

Salmo 23 (24)

1João 3, 1-3

Mateus 5, 1-12a

Quem poderá subir à montanha do Senhor? O que tem as mãos inocentes 
e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Este será 
abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a 
geração dos que O procuram, que procuram a face de Deus. Ámen.

Como é que foi a primeira vez que lidaste 
com a morte?
Questões auxiliares: Quando é que foi essa situação? 
Quem é que foi a pessoa falecida? Quais foram os teus 
pensamentos? O que é que mais te marcou até hoje?

Oração para o final da partilha

Recordar um falecido por dia, acender a vela do batismo, e rezar: Senhor 
Jesus Cristo, o esplendor desta luz ilumine a nossa tristeza e alumie o nosso 
caminho de esperança, até sermos acolhidos, no teu Reino de Luz. Ámen.

Desafio até ao próximo encontro
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