A.1. A criação | Pe José André, paulista
"Deus disse" (Gn 1, 3)
O nosso Deus é um Deus que fala, que se relaciona connosco, que cria comunicando-Se. Uma leitura
apaixonante, a partir da comunicação, do relato da criação.
A.2. Pecado e misericórdia | Carlos Araújo, dehoniano
«Felizes os misericordiosos» (Mt 5, 7)
Misericórdia: um tema atual mas esquecido? Um percurso com base no livro «A Misericórdia» do
Cardeal Walter Kasper.

A.3. Os relatos da infância de Jesus | Raquel Dias e Joana Teixeira Duarte, estudantes do Mestrado
Integrado em Teologia
“Luz para se revelar às nações” (Lc 2, 32)
Os relatos da infância revelam que Jesus, em cumprimento das promessas do Antigo Testamento, vem
estabelecer uma nova aliança com todas as nações, professando a Sua verdadeira identidade.

A.4. Jesus e a Lei | Maria Luísa Boléo, Catequese do Patriarcado
«Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: Amai os
vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.» (Mt 5, 43-44)
Para o povo judeu a Lei era sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Para os cristãos, Cristo é a
nova Lei, a nova Páscoa, o novo Templo, a nova Aliança com toda a Humanidade.

A.5. O Reino de Deus | Vera Catarino, Professora de EMRC
«Não temais, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o Reino.» (Lc 12-32)
Na vida cada pessoa passa pela angústia de uma procura pela felicidade. Onde reina a felicidade? Que
reino desejamos? Que reino conhecemos? Que reino damos a conhecer?

A.6. As parábolas | Fátima Vieira e Gabriela Matos, Catequistas formadoras
«Jesus falou-lhes de muitas coisas em parábolas.» (Mt 13, 3)
Com episódios do quotidiano, em linguagem simples, Jesus dá-nos a conhecer o Reino de Deus e
desafia-nos a começar já hoje a construí-lo. Estás disposto a isso?

A.7. As refeições de Jesus | João Clemente, Teólogo
«Porque é que Ele come com cobradores de impostos e pecadores?» (Mc 2, 16)
A refeição, a pedido ou a convite, marca o encontro de Jesus com muitos. A amizade e os desafios
acontecem não poucas vezes em torno deste lugar singular: a mesa.

A.8. Os relatos da paixão | Pedro Feliciano, Teólogo
«Para lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava por ali ao regressar dos campos» (Mc 15,
21)
O que torna os relatos da paixão de Jesus tão incómodos e tão atraentes? Parece que já conhecemos a
história, mas, ao mesmo tempo, é tudo novo, gratuito e surpreendente.

A.9. O encontro com o ressuscitado | Diácono José Benvides
«Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao
fim dos tempos.» (Mt 28, 19-20)
O encontro com o ressuscitado faz da vida dos discípulos e da Igreja uma missão. Qual a força do
querigma para os dias de hoje?

A.10. A Igreja, casa da Palavra | Joaquim Mendes, dehoniano
«Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» (Lc 24, 32)
Que lugar ocupam as escrituras na vida da Igreja? Como é que a Igreja nasce da Palavra de Deus, hoje? À
procura de respostas para as proposições do Sínodo de Lisboa.

