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Ler a Bíblia, dia a dia
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“A palavra que sai da boca de Deus”

Génesis 2, 7-9 – 3, 1-7

A palavra de Deus é antídoto

favorável para recentrar a vida,

para as tentações, possui uma

deixar-se guiar pelo Espírito

força viva capaz de suscitar

Santo, redescobrir o dom da

a conversão. Tomar como

Palavra de Deus, «sentir-se

alimento essa «palavra que sai

agradecidos por tão grande

da boca de Deus» não anula a

dom, comprometidos a vivê-lo

debilidade, nem faz desaparecer

no dia a dia e responsáveis

a inclinação para o pecado.

por testemunhá-lo com

Mas dá-nos capacidade para

coerência». Nesta Quaresma,

enfrentar, com serenidade

és desafiado a fazer um plano

e fortaleza, as provações de

diário de leitura bíblica. Ou

cada dia. A Quaresma é tempo

preferes viver só de pão?

Salmo 50 (51)
Romanos 5, 12-19
Mateus 4, 1-11

Orientações para o
grupo
- Reza em todos os encontros;
- Valoriza o silêncio;
- Sem obrigar, incentiva cada

Questões para os pequenos grupos

membro do grupo a partilhar uma

Que hábitos ocupam o teu dia a dia?

breve oração.

Questões auxiliares: Como são as tuas rotinas diárias?
Fazes por convicção ou por obrigação? Tens algum hábito
diferente daqueles que são considerados normais?

Catequese
Treinar o uso da Bíblia (‘procurar’
o texto do evangelho)
Experimentar ler todo o texto
sem respirar (a Bíblia não é para
ser lida ‘num sopro’, de uma só
vez, mas para ser saboreada
com trechos pequenos)
Apresentar o plano diário
de leitura da Bíblia durante
a Quaresma (disponível no
‘Laboratório da fé’)
Dinâmica complementar para os
grupos de catequese

Qual é a lembrança mais antiga em que tens
presente uma Bíblia?

Questões auxiliares: Quando foi? Onde foi? Quem é que
estava presente? O que é que mais te marcou? Porque é
que tens essa lembrança?

Como é que te vais alimentar da ‘palavra que sai
da boca de Deus’?
Questões auxiliares: Em que momento do dia vais criar
o hábito de leitura da Bíblia? Tens ou já tiveste um plano
diário? Vais seguir a proposta do Laboratório da fé?

Oração para o final da partilha
Salmo 50: Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro
de mim um espírito firme. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios e a
minha boca cantará o vosso louvor.

