
Pintar o desenho; e relacionar 
com a generosidade da 
entrega até à morte que integra 
a dinâmica da Nova e Eterna 
Aliança, evocada sempre que 
celebramos o Sacramento da 
Eucaristia.

[Questões para a partilha:] Para 
mim, quem é Jesus Cristo? De 
que modo faz parte da minha 
vida? Como é a minha relação 
com ele? 

Catequese 
familiar

Conhecer Jesus Cristo implica 
fazer o caminho que fizeram 
aqueles homens e mulheres, 
os seus primeiros seguidores. 
Podemos fazer o caminho de 
Pedro ou de um qualquer outro 
discípulo. Este é o ponto central: 
colocarmo-nos no caminho 
do discipulado, dispostos a 
aprender com ele e a seguir 
com ele, deixar de lado todas 
as resistências e entrarmos 

na história «’com tudo’, com a 
nossa inteligência e emoções, 
imaginação e busca criativa, 
com a mente e coração 
abertos, com o nosso desejo de 
entender e com a nossa sede 
espiritual: pois tudo isto são as 
componentes escondidas na 
palavra acreditar» (Tomas Halík). 
Hoje, que a contemplação do 
relato da Paixão nos convença 
disto; e nos guie até à Páscoa.

“Filho de Deus”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.
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Quem é Jesus Cristo?
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Quem é Jesus Cristo, para ti?

Questões auxiliares: Como é a tua relação pessoal com 
Jesus Cristo? De que modo é que a pessoa de Jesus Cristo 
faz parte da tua vida? 

- Mantém as conversas confidenciais 
dentro do grupo (o que é dito no grupo 
fica no grupo).

Isaías 50, 4-7

Salmo 21

Filipenses 2, 6-11

Marcos 14, 1 – 15, 47

Senhor, queremos rezar contigo e com todos os que atravessam o 
sofrimento: «Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? Todos os que 
me vêem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça: 
‘Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo’». Ámen.

Qual é a tradição da Semana Santa que mais 
recordas com saudade?
Questões auxiliares: Na tua infância, havia alguma 
tradição associada ao Domingo de Ramos? Quais eram os 
costumes da Quinta-feira Santa e/ou da Sexta-feira Santa? 

Oração para o final da partilha

Reler o relato da Paixão, os capítulos 14 e 15 do evangelho segundo Marcos. 
O evangelista, do primeiro ao último capítulo, tem em mente responder a 
esta pergunta: Quem é Jesus Cristo? «Este homem era Filho de Deus». 

Desafio até ao próximo encontro
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