
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho 

Assumir uma ação para viver 
o Dia Mundial dos Pobres: 
«O encontro com uma pessoa 
em condições de pobreza 
não cessa de nos provocar e 
questionar. Como podemos 
contribuir para eliminar ou 
pelo menos aliviar a sua 
marginalização e o seu 
sofrimento? Como podemos 
ajudá-la na sua pobreza 
espiritual?» 
(bit.ly/DiaMundialPobres20)

Catequese 
familiar

A luz da eternidade começa 
aqui e agora, em especial na 
relação com os outros. Em vez 
de olhar para os ‘talentos’ como 
capacidades ou dons, pensa 
neles como as pessoas de quem 
tens de cuidar, sem esquecer 
os mais pobres e frágeis. São 
eles que ditarão o ‘sucesso’ ou 
o ‘fracasso’ da tua existência 
terrena. Queres ressuscitar 
para a vida eterna? Decide o 

que vais fazer para eliminar, ou 
pelo menos aliviar, a dor dos 
irmãos. Mãos à obra! «Estender 
a mão leva a descobrir, antes de 
tudo a quem o faz, que dentro 
de nós existe a capacidade de 
realizar gestos que dão sentido 
à vida. [...] Estender a mão é 
um sinal: um sinal que apela 
imediatamente à proximidade, 
à solidariedade, ao amor» 
(Papa Francisco).

“Filhos da luz”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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A luz da eternidade
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Como é que relacionas os teus talentos com a tua 
missão neste mundo?
Questões auxiliares: Quais são os teus ‘talentos’? Quando 
é que fizeste o discernimento sobre a tua missão? Como é 
que respondes à missão que Deus tem para ti? 

- Ninguém é obrigado a falar , mas é 
saudável a partilha de todos.

Provérbios 31, 10-13.19-20.30-31

Salmo 127 (128)

1Tessalonicenses 5, 1-6

Mateus 25, 14-30

Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Senhor nosso 
Deus, ensina-nos a abrir as mãos e a estender os braços aos que mais 
precisam; e a fazê-lo sempre por amor, com um sorriso, para que todos se 
sintam irmãos e irmãs, sob o abrigo da nossa Casa Comum. Ámen.

Como é que imaginavas o teu futuro, 
durante a infância?
Questões auxiliares: A tua situação atual tem alguma 
relação com o que imaginavas em criança? Quais são as 
diferenças? O que é que dirias ao teu ‘eu’ criança?

Oração para o final da partilha

Estender a mão ao pobre leva a descobrir que, dentro de ti, há a 
capacidade de realizar gestos simples que dão sentido à vida. E se mais 
não tiveres para dar, um sorriso é fonte de amor e permite viver na alegria.

Desafio até ao próximo encontro
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