
Pintar o desenho para 
aprofundar o evangelho 

Onde há amor nascem gestos: 
caminhar juntos!

Explorar as propostas do 
«Outubro Missionário» 
opf.pt/guiao-missionario 
— Propor atitudes e gestos 
que levem a um maior 
espírito de abertura, diálogo, 
colaboração e compreensão 
entre as pessoas, grupos e 
comunidades.

Catequese 
familiar

Caminhar com Jesus, caminhar 
juntos: eis o grande desafio do 
discipulado, o grande desafio 
para a Igreja Católica, nos 
próximos tempos. O Papa 
afirma que a caminhada 
sinodal se constituiu como a 
nossa identidade de cristãos. 
Três palavras orientam este 
momento histórico, «o caminho 
que Deus espera da Igreja do 
terceiro milénio»: comunhão, 
participação e missão. Hoje, 

peçamos ao Senhor Jesus 
que nos cure a cegueira da 
autorreferencialidade, do 
clericalismo, da tentação do 
poder, de mandar calar as vozes 
incómodas. Sinodal é uma Igreja 
que acolhe o grito de todos, 
escuta os seus anseios, caminha 
com todos, certa de que, no 
diálogo, pode dar a conhecer 
as maravilhas que Deus fez e faz 
por nós. Onde há amor nascem 
gestos: caminhar juntos!

“Seguiu Jesus pelo caminho”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

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

Quais são os passos que podemos dar para 
crescermos no nosso ‘caminhar juntos’?
Questões auxiliares:  Como é que o ‘caminhar juntos’ se 
pode concretizar na nossa comunidade? Quais são os 
novos ‘caminhos’ a percorrer na nossa paróquia?

- Recebe sempre cada um dos 
elementos do grupo com um sorriso.

Jeremias 31, 7-9

Salmo 125 (126)

Hebreus 5, 1-6

Marcos 10, 46-52

Vem, Espírito Santo. Vem estar connosco, nesta experiência sinodal. Vem, 
Espírito Santo de Amor, e abre os nossos corações para a escuta. Vem, 
Espírito de Santidade, e renova o santo Povo fiel de Deus. Vem, Espírito 
Criador, e renova a face da terra. Ámen. 

Como foi a primeira vez que participastes  
numa peregrinação ou caminhada? 
Questões auxiliares: O que é que te motivou a fazer a 
caminhada? Qual é que foi o destino da peregrinação? 
Quando é que foi e com quem é que participaste? 

Oração para o final da partilha

Caminhar juntos como Igreja Sinodal: por exemplo, propor atitudes e 
gestos que levem a um maior espírito de abertura, diálogo, colaboração e 
compreensão entre as pessoas, grupos e comunidades.

Desafio até ao próximo encontro



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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