TERCEIRO DOMINGO | ANO A

Domingo da Palavra
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Não haja divisões entre vós”

Isaías 8, 23b – 9, 3

Este é o tempo da missão, tempo

se torna difícil para nós termos

aberto ao chamamento para

de a viver com coerência [...].

anunciar o Evangelho. O Papa

Por isso, é necessário que

estabeleceu que este domingo

nunca nos abeiremos da

«seja dedicado à celebração,

Palavra de Deus por mero

reflexão e divulgação da Palavra

hábito, mas nos alimentemos

de Deus». Ela «une os crentes

dela para descobrir e viver em

e faz deles um só povo», faz

profundidade a nossa relação

passar «da dispersão e divisão à

com Deus e com os irmãos».

unidade». Essa é a sua ‘doçura’.

As divisões emergem quando

Não podemos, porém, ignorar a

a vida não está apoiada na

‘amargura’ ao «verificar como

Palavra de Deus!

Salmo 26 (27)
1Coríntios 1, 10-13.17
Mateus 4, 12-23

Orientações
para o grupo
- A oração é fundamental na
Renovação Inadiável;
- Reza em todos os encontros. Acolhe

Questões para os pequenos grupos

as intenções de cada um.

Quem te deu a Bíblia pela primeira vez?

- Se não te sentires confortável,

Questões auxiliares: Que idade tinhas? Quando foi?
Ainda a tens? Onde está?

reza: “Espírito Santo, dá-nos a tua
bênção e acolhe as nossas intenções
particulares. Amen”.

Qual é o teu tema ou ‘versículo’ favorito da Bíblia?

Catequese
Aprender a usar a Bíblia
(‘procurar’ na Bíblia os textos
bíblicos próprios deste
domingo)
Explorar os ‘números de
emergência’ (em anexo)
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões auxiliares: Porquê? Quando o descobriste?
Em que momentos é que te costumas lembrar dele?

Estás de acordo com as afirmações: “eu não me
meto com ninguém; cada um cuide da sua vida;
não faço mal a ninguém; por mim está sempre
bem”?

Questões auxiliares: Já usaste alguma destas expressões?
Em que contexto? O que pensas da indiferença?

Como é que te situas na vida comunitária?
Questões auxiliares: Na comunidade: és ativo, passivo ou
indiferente? O que fazes para os outros? Cuidas dos outros
ou és indiferente? Quanto tempo dedicas aos outros, fora
do âmbito da tua família?

