
Continuar a treinar o uso da 
Bíblia (‘procurar’ o evangelho)

‘Explorar’ uma música sobre a 
palavra de Deus (por exemplo, 
‘Tua Palavra’ do CD ‘Diférente’ 
das ed. Salesianas: Tua palavra 
se faz vida no meu coração. O 
que é vento se faz beijos, gestos 
de perdão. Mudará quem eu 
sou. Tua palavra será o fogo da 
minha voz.)

Incentivar a fazer o plano diário 
de leitura da Bíblia durante 
a Quaresma (disponível no 
‘Laboratório da fé’)

Catequese

A aventura da fé mexe 
connosco. A aventura da fé 
não nos dá descanso, até à 
‘transfiguração’ de cada um 
de nós e de toda a Criação. 
Entretanto, ecoa em cada dia da 
nossa existência aquele apelo 
«escutai-O» pela voz que se ouve 
a partir da nuvem, segundo 
a passagem evangélica 
da transfiguração. «Esta 
Transfiguração é semelhante 

à da Sagrada Escritura, que se 
transcende a si mesma, quando 
alimenta a vida dos crentes» 
(Papa Francisco). O cristão 
senta-se à mesa da palavra, 
com disposição atenta e serena 
para escutar o que Deus tem 
para dizer, em cada domingo 
(em cada dia). Hoje, pedimos a 
força desse «alimento interior» 
que é caminho de purificação 
do «nosso olhar espiritual».

“Escutai-O”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações para o 
grupo

Dinâmica complementar para os 
grupos de catequese
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A mesa da Palavra
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

O que é que fazes para silenciar outras ‘vozes’ e 
teres mais tempo para escutar a voz de Deus?
Questões auxiliares: Quais são as ‘vozes’ (ruídos, distrações, 
pensamentos, sentimentos)  que tens mais dificuldade em 
silenciar? Quando e como é que o fazes?

- A vulnerabilidade cria laços de 
confiança e amizade.

Génesis 12, 1-4a

Salmo 32 (33)

2Timóteo 1, 8b-10

Mateus 17, 1-9

Salmo 32: A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a retidão: a terra está cheia da bondade do Senhor. A 
nossa alma espera o Senhor: Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre 
nós a vossa bondade, porque em Vós esperamos, Senhor. 

O que mais gostarias de escutar da parte de Deus?

Questões auxiliares: Porque é que precisas de escutar isso? 
Qual é o motivo? Como é que a escuta dessas palavras 
divinas te iria ajudar? O que é alteraria em ti?

O que é que desejas mudar na tua vida?

Questões auxiliares: Quais são os teus hábitos que não 
resultam de escolhas conscientes? Como é que entraram 
nas tuas rotinas? O que significam esses hábitos?

Oração para o final da partilha


