
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho 
e ‘explorar’ a atitude das 
pessoas que se maravilham 
pelas palavras e gestos de 
Jesus Cristo

‘Explorar’ os motivos pelos quais 
há coisas e pessoas que nos 
deixam ‘maravilhados’

Cantar «Maravilhas fez em mim» 
— youtu.be/lJzY5p8_tWI 

Catequese 
familiar

«Todos se maravilhavam [...], 
porque os ensinava com 
autoridade». Precisamos de 
ficar maravilhados com a 
vida do Mestre. A atração e o 
espanto marcam o caminho de 
discipulado! Nós, os aprendizes 
de discípulos, precisamos 
de treinar, todos os dias, o 
maravilhamento, o assombro 
pela vida do Mestre. Sem 
endurecer o coração. Libertos 

de todas as ‘preocupações’, 
podemos acolher a voz do 
Senhor e desfrutar do seu 
alento, que enche o nosso 
coração. Seguir o Mestre é 
deixar-se surpreender, deter-se 
«num longo e inocente olhar» 
(Adorno) diante da novidade, 
essa que obriga a recomeçar, 
como se fosse a primeira vez 
que somos chamados a ser 
discípulos missionários.

“Todos se maravilhavam”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Treinar o espanto
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Como é que um ‘aprendiz’ de discípulo se pode 
treinar na arte do espanto?
Questões auxiliares: Na tua opinião, como é que se pode 
treinar o espanto? Quando e como é que a palavra de Deus 
(ainda) te surpreende, te deixa maravilhado? 

- O importante é a experiência 
pessoal, sem medo de expor as 
próprias fragilidades.

Deuteronómio 18, 15-20

Salmo 94

1Coríntios 7, 32-35

Marcos 1, 21-28

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças. Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações». Ámen.

O que é que, pela primeira vez, 
te deixou maravilhado?
Questões auxiliares: Como é que descreves o espanto, a 
surpresa, a admiração, o maravilhamento? Na tua opinião, 
quais são as vantagens da surpresa e do espanto?

Oração para o final da partilha

Instituir o gosto de nos sentarmos (sozinhos, em casal, com os filhos, com 
os netos), para escutar a voz do Pai Celeste que, por meio das Escrituras, 
«vem amorosamente conversar com os seus filhos». 

Desafio até ao próximo encontro
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