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AMOR GRATUITO
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS . Ezequiel 37, 12-14 . Salmo 129 (130) . Romanos 8, 8-11 . João 11, 1-45

Senhor Jesus, és a ressurreição e a vida; quem acredita em ti não 
morrerá jamais. Afugenta dos nossos corações a tristeza, que nos 
esmaga como a pedra da sepultura. Retira dos nossos olhos as 
vendas, que nos envolvem como uma mortalha. Senhor, quando 
choras, diante da nossa dor, como outrora diante da sepultura de 
Lázaro, ficamos consolados. Então, estamos certos de que a tua voz 
nos chamará dos nossos túmulos para viver na alegria plena do teu 
amor para sempre. Ámen.

Dinâmica complementar para o 
grupo de catequese.

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

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade.

ORAÇÃO PARA O FINAL DA PARTILHA

DESAFIO ATÉ AO PRÓXIMO ENCONTRO
Vamos treinar o amor que vence a morte, o amor gratuito que 
nos abre à maneira de ser e de agir de Deus, que sempre nos dá o 
melhor de si mesmo. Onde há amor, aí habita Deus! Colocar Deus no 
centro da nossa vida, como dissemos ser o propósito desta ‘série’, 
consiste em assumir o esforço concreto do amor gratuito. A esmola 
significa a atenção ao outro, a disponibilidade para suprir as suas 
necessidades. Sem esperar qualquer recompensa. A verdadeira 
esmola nem sequer espera um “obrigado”.

QUESTÕES PARA O PEQUENO GRUPO

Como é a lembrança mais forte que guardas, a 
propósito da morte de um familiar ou amigo? 
Questões auxiliares: Porque é que guardas essa 
memória? Como é que foi a morte dessa pessoa? 
Que impacto teve essa pessoa na tua vida? O que é 
que mais te perturba diante da morte? 

Como é que podes melhorar a prática do amor 
gratuito, no teu dia a dia? 
Questões auxiliares: Para ti, o que é o amor gratuito? 
Quais são os teus exemplos de amor gratuito? Dás 
esmola como um ato de amor gratuito? Como é que 
podes vencer a desconfiança ou a indiferença em 
relação aos mendigos? 

ORIENTAÇÕES PARA 
A DINÂMICA EM GRUPO

SUGESTÕES PARA 
A CATEQUESE

PINTAR o desenho, em anexo, 
e descobrir a relação com a 
temática deste ‘episódio’

CONVERSAR em família sobre a 
realidade da morte e a relação 
com o amor e a fé cristã na res-
surreição e na vida (eterna)

APROFUNDAR a prática do 
amor gratuito: ‘descobrir’ 
exemplos de amor gratuito; 
fazer uma lista de um ato de 
amor gratuito para cada dia da 
semana; assumir o compromis-
so de atender às necessidades 
de uma pessoa carenciada; dar 
esmola a um mendigo (sem 
desconfiança e sem esperar 
nada em troca)
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