
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho

‘Conversar’ sobre o dia e a festa 
do batismo de cada um dos 
membros da família: dia, local, 
padrinhos; evocar um momento 
da celebração do batismo

Para ir mais longe: ‘perceber’ a 
diferença entre «fui batizado» 
e «sou batizado»; ‘aprofundar’ 
o que significa ser cristão, 
discípulo de Jesus Cristo

Catequese 
familiar

«Tu és o meu Filho muito 
amado, em Ti pus toda a minha 
complacência». A voz que 
ecoou no rio Jordão dirigia-
se a Jesus Cristo, para revelar 
a sua identidade e missão. 
Hoje, aplica-se a cada um de 
nós. A partir da consciência 
de ser batizado, disponho-me 
a dar continuidade à missão 
do Mestre. Iniciamos a ‘série’ 
sobre o discipulado, ou melhor, 

vamos dar os primeiros passos 
no caminho intencional de 
seguimento de Jesus Cristo. 
Talvez não sejam passos, mas 
apenas a inscrição como 
‘aprendizes’ de discípulos. Uns, 
porventura, já são capazes 
de dar passos firmes; outros, 
ainda estão a ‘gatinhar’ ou à 
procura do equilíbrio para se 
manterem de pé. Juntos, vamos 
acompanhar Jesus Cristo.

“Filho muito amado”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Para ti, o que é ser discípulo?

Questões auxiliares: Quais são, na tua opinião, os principais 
atributos de um discípulo (de Jesus Cristo)? Como é que 
caracterizas o (teu) caminho de discipulado? 

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

Isaías 55, 1-11

[Salmo] Isaías 12

1João 5, 1-9

Marcos 1, 7-11

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, o Senhor está sobre a vastidão 
das águas. Bendito sejas, ó Pai, pelo teu Filho Jesus que quis ser batizado 
para nos iluminar. Tu, que nos dás a vida e o alimento, dá-nos também um 
coração puro para que hoje e sempre te demos graças. Ámen.

Como foi a última vez em que participaste 
na celebração de um batizado?
Questões auxiliares: Quando e em que local aconteceu o 
batismo? Quem é que foi batizado? Qual foi o teu ‘papel’ 
nesse batismo? Que ‘marca’ te deixou até hoje?

Oração para o final da partilha

Recolher elementos (fotos, objetos, roupas, data, local, ‘convidados’) sobre 
o teu batismo e/ou de outro membro da família; e, a propósito, iniciar uma 
conversa sobre a ligação do batismo com o discipulado.

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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Tu és o meu Filho Tu és o meu Filho 
muito amadomuito amado


