
Pintar o desenho; e relacionar 
o texto do livro do Génesis 
[capítulo 22, versículos 1-2.9a.10-
13.15-18] com o evangelho 
segundo Marcos [capítulo 9, 
versículos 2 a 10]

‘Procurar’ fotografias antigas 
dos familiares (avós, bisavós 
e outros...) para recordar e 
valorizar as raízes (da vida e da 
fé); colocar as fotos, juntamente 
com a Bíblia, no ‘espaço’ 
familiar de oração

Catequese 
familiar

Uma renúncia, um ‘sacrifício’, é 
sempre uma provação, ostenta 
uma ferida. Aliás, se o amor não 
custa, se não trazes contigo as 
cicatrizes, é porque ainda não 
o experimentaste em pleno. 
Tem de ser assim?! Apenas te 
sei dizer que as provações nos 
fazem crescer e amadurecer. 
Não só na Quaresma! 
Tu podes passar por este 

episódio e ficar bloqueado 
com a crueldade de tal pedido: 
«Toma o teu filho, o teu único 
filho, a quem tanto amas...». 
Experimenta substituir o nome 
de Isaac por Jesus Cristo. 
Ele é o Filho a quem o Pai tanto 
ama. Ele dá a vida por ti e por 
mim. Depois, repete a leitura e 
pensa em ti, nas tuas provações; 
e no infinito amor de Deus.

“Obedeceste à minha voz”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Na tua opinião, as provações são enviadas 
por Deus com uma finalidade?
Questões auxiliares: O que é que dizes a um amigo que te 
questiona sobre as provações? Qual é o papel de Deus nos 
‘sacrifícios’ que surgem na tua vida?

- Reza em todos os encontros. Acolhe 
as intenções de cada um. 

Génesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Salmo 115 (116)

Romanos 8, 31b-34

Marcos 9, 2-10

Confiei no Senhor, mesmo quando disse: «Sou um homem de todo infeliz». 
Senhor, sou teu servo, filho da tua serva: quebrastes as minhas cadeias. 
Oferecer-te-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o teu nome. 
Fortalece-nos, Senhor, com o alimento interior da tua Palavra. Ámen.

Como é, ou como era, a tua relação com o teu pai, 
desde a infância até aos dias de hoje?
Questões auxiliares: Costumas (ou costumavas) falar com 
o teu pai sobre a vossa relação? Qual achas que era a 
expectativa do teu pai para o teu futuro?

Oração para o final da partilha

Vamos fazer uma aliança de gerações: em família, podemos valorizar as 
nossas raízes, por exemplo: procurar fotos antigas dos familiares; rezar 
juntos pelos vivos e defuntos; homenagear os avós… ou outros idosos.

Desafio até ao próximo encontro
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