
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho:
Jesus Cristo identifica-se com 
os ‘irmãos mais pequeninos’; o 
que fazemos aos irmãos é o que 
fazemos a Jesus Cristo!

Aprofundar as 14 obras de 
misericórdia: 7 materiais 
e 7 espirituais (assumir o 
compromisso de praticar, cada 
dia, pelo menos, uma obra de 
misericórdia)
— bit.ly/ObrasMisercordia_
pandemia

Catequese 
familiar

Os «irmãos mais pequeninos» 
nos quais Jesus Cristo se 
torna presente e visível são 
os famintos, os sedentos, os 
nus, os peregrinos, os doentes, 
os prisioneiros... Todos os 
que, mesmo sem o verem 
neles, praticam as obras 
de misericórdia, recebem 
o convite: «Vinde, benditos 
de meu Pai; recebei como 
herança o reino». Aqui está o 

sentido cristão da existência 
terrena, o critério de avaliação: 
«Quantas vezes o fizestes a 
um dos meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes». 
São João da Cruz exprimiu-o 
desta forma: «Ao entardecer 
desta vida, examinar-nos-ão 
no amor». Jesus Cristo não quer 
a nossa condenação; quer que 
aprendamos a viver a dinâmica 
do amor, no serviço aos irmãos.

“Vinde, benditos de meu Pai”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

TRIGÉSIMO QUARTO DOMINGO  |  ANO A

Examinados pelo amor
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Qual é o ‘lugar’ que tens no teu coração para os 
‘irmãos mais pequeninos’?
Questões auxiliares: Quem é que são os teus ‘irmãos mais 
pequeninos’? Qual é a obra de misericórdia que mais 
praticas? Qual é a que tens mais dificuldade em praticar? 

- Não há certo nem errado, cada um 
tem de se sentir livre para expressar o 
seu ponto de vista sem reservas.

Ezequiel 34, 11-12.15-17

Salmo 22 (23)

1Coríntios 15, 20-26.28

Mateus 25, 31-46

Senhor, nosso Rei e Pastor, Tu nos conduzes às águas refrescantes do 
Batismo, nos preparas a mesa da Eucaristia. Habita todos os dias a nossa 
casa e a nossa família. E cresça em nós o teu Reino de verdade e de vida, 
de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Ámen.

Qual foi o acontecimento mais belo do ano 
litúrgico que agora termina?
Questões auxiliares: Quando é que aconteceu esse 
episódio? Porque é que o escolhes como o mais belo deste 
ano litúrgico? Como é que o queres recordar?

Oração para o final da partilha

Para combater a pandemia da solidão, comecemos por sair da nossa 
zona de conforto, praticando, cada dia, uma obra de misericórdia. Há 14 
obras de misericórdia (7 materiais e 7 espirituais) à nossa espera!

Desafio até ao próximo encontro
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