
Pintar o desenho; e relacionar 
o texto do profeta Jeremias 
[capítulo 31, versículos 31 a 34] 
e com o evangelho segundo 
João [capítulo 12, versículos 20 a 33]

‘Recordar’ o caminho percorrido 
nos ‘episódios’ anteriores 
sobre o tema da Aliança (Noé, 
Abraão, Moisés, misericórdia); 
e ‘explorar’ a proposta do 
coração: a aliança inscrita no 
coração humano

Catequese 
familiar

Sempre que nós fechamos 
uma porta, Deus abre uma 
nova janela, insiste com nova 
oportunidade. Surge então 
uma Aliança ainda mais 
profunda e mais perfeita. Não 
será gravada em tábuas de 
pedra (como a de Moisés), mas 
gravada na alma e no coração. 
Deus está tatuado dentro 
de nós, habita o íntimo mais 
íntimo do nosso ser. Jeremias 

é o profeta da esperança. Por 
entre as lamentações, ajuda-
nos a não bater com a porta, 
antes a deixar entrar a brisa 
da esperança: a Nova e Eterna 
Aliança que foi para sempre 
selada com o sangue e o amor 
de Jesus Cristo. A cruz, porém, 
não tem a última palavra. O 
amor até à morte possui a 
potência da fecundidade e da 
vida. Como um grão de trigo!

“Uma aliança nova”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Qual é a palavra que achas mais apropriada para 
definir o que Deus quer inscrever no teu coração?
Questões auxiliares: O que é que essa palavra significa 
para ti? Qual é o compromisso que essa palavra pode 
gerar na tua vida quotidiana?

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

Jeremias 31, 31-34

Salmo 50 (51)

Hebreus 5, 7-9

João 12, 20-33

Senhor, dá-me um coração puro; e faz nascer dentro de mim um espírito 
firme. Não queiras repelir-me da tua presença e não retires de mim o 
teu espírito de santidade. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e 
sustenta-me com espírito generoso. Ámen.

O que é que sabes sobre o dia do casamento 
dos teus pais?
Questões auxiliares: O que é que os teus pais te contaram 
sobre o casamento deles? Quando é que foi o casamento? 
Onde é que aconteceu a festa do casamento? 

Oração para o final da partilha

Em família, evocar a aliança conjugal: dialogar/escrever sobre três 
qualidades de cada um dos membros da família. E, juntos, renovar o 
pedido de um coração novo, capaz de guardar o tesouro do amor.

Desafio até ao próximo encontro
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