
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho: 
Tomé tocou as chagas do 
Crucificado ou foi tocado 
pelo Ressuscitado? [‘série’: 
«Testemunhas da Páscoa»]

Refletir sobre a fé e a dúvida: ter 
dúvidas é sinal de falta de fé ou 
faz parte do caminho da fé? 

Fazer uma lista de todas as 
dúvidas relacionadas com os 
conteúdos da fé [enviar para 
info@laboratoriodafe.pt]

Catequese 
familiar

Tomé converte a descrença 
numa profunda confissão de 
fé: «Meu Senhor e meu Deus!». 
Ele havia dito que precisava de 
ver e de tocar... Não sabemos 
se Tomé tocou nas chagas do 
Crucificado. Sabemos, isso sim, 
que foi tocado no encontro 
com o Ressuscitado. É dessa 
experiência pascal que nasce a 
fé. Hoje, reconhecemos que «’ser 
crente’ não significa tirar de nós 

o fardo das perguntas cruciais 
para sempre. [...] A força da fé 
não consiste numa ‘convicção 
inabalável’, mas na capacidade 
de suportar as dúvidas, as 
incertezas, o peso do mistério 
e, mesmo assim, permanecer 
na fidelidade e na esperança». 
Só se avança no caminho da fé 
quando se assumem as dúvidas 
e as feridas que se manifestam 
na nossa humanidade.

“Felizes os que acreditam”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Qual é a dúvida mais vezes presente em ti, ou  em 
alguém próximo, sobre os conteúdos da fé?
Questões auxiliares: O que é que mais te custa acreditar? 
Quais são os momentos da vida em que sentes vacilar a 
tua fé? O que é que gostavas de aprofundar sobre a fé?

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade.

Atos 2, 42-47

Salmo 117 (118)

1Pedro 1, 3-9 

João 20, 19-31

A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não 
morrerei, mas  hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Tudo isto 
veio do Senhor: é admirável aos nossos olhos. Dai graças ao Senhor, 
porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Ámen. 

Na infância, qual era a tua principal fobia, o que é 
que mais te causava medo ou até pânico?
Questões auxiliares: O que é que te fazia sentir inseguro/a, 
nos primeiros anos da tua vida? Como é que aprendeste 
(ou não) a ultrapassar essa fobia de infância?

Oração para o final da partilha

Tocar as feridas dos outros com a força frágil da ternura: a solidão e o 
luto, o desemprego e o desespero pela falta do necessário, o cansaço e o 
desânimo, a revolta e a dúvida, o arrefecimento ou a perda da fé. 

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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