
Pintar o desenho para 
aprofundar a temática do 
Evangelho e da Carta de Tiago.

Quem dera que todos (avós, 
pais, filhos, crianças e jovens), 
em vez de ‘vida regalada e 
libertina’, com benevolência, 
buscassem uma vida profética 
e abençoada, bela e simples, 
pronta a difundir a ‘música’ do 
Evangelho.

Catequese 
familiar

O bem comum produz uma 
vida saudável e abençoada. A 
benevolência é compromisso 
por tudo o que «impele a encher 
a vida dos outros com coisas 
belas, sublimes, edificantes» 
(FT 112). O benevolente cultiva 
os valores da fraternidade, em 
detrimento do foco exagerado 
no bem-estar material. 
«Voltemos a promover o bem, 
para nós mesmos e para 
toda a humanidade, e assim 

caminharemos juntos para um 
crescimento genuíno e integral. 
Cada sociedade precisa 
de garantir a transmissão 
dos valores; caso contrário, 
transmitem-se o egoísmo, 
a violência, a corrupção 
nas suas diversas formas, 
a indiferença e, em última 
análise, uma vida fechada 
a toda a transcendência e 
entrincheirada nos interesses 
individuais» (FT 113).

“Vida regalada e libertina”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

O que é que significa dizer que alguém leva  
uma ‘vida regalada e libertina’?
Questões auxiliares: Quais são os perigos de uma 
‘vida regalada e libertina’? Quais são as principais 
características de uma vida abençoada e fraterna?

- Reza em todos os encontros. 

- A oração é fundamental na 
Renovação Inadiável.

Números 11, 25-29

Salmo 18 (19)

Tiago 5, 1-6

Marcos 9, 38-43.45.47-48

Senhor, que recompensas a oferta de um copo de água, abre as nossas 
mãos e os nossos olhos, põe os nossos pés em caminho largo, para 
sairmos ao encontro dos irmãos a quem falta a companhia, o pão de  
cada dia, a fé e a alegria de viver. Ámen. 

O que é que caracteriza a benevolência,  
na tua opinião?
Questões auxiliares: Como é que vive uma pessoa 
considerada benevolente? Qual é a relação entre 
benevolência e bem comum?  

Oração para o final da partilha

Praticar a benevolência: em vez de ‘vida regalada e libertina’, todos 
busquemos uma vida profética e abençoada, bela e simples, pronta a 
difundir a ‘música’ do Evangelho.

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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