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Abrir os olhos
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“A luz do mundo”

1Samuel 16, 1b.6-7.10-13a

Jesus Cristo, não só ilumina

se processa a conversão ao

os olhos, mas também, e

Evangelho. Somos convidados

principalmente, o coração.

a abrir os olhos do coração a

Além da cura física, realiza

Jesus Cristo, «a luz do mundo».

outra mais importante: a cura

Para isso, «precisamos de

espiritual. Qual é a parte da tua

entrar em confidência assídua

vida que mais precisa de ser

com a Sagrada Escritura; caso

curada e iluminada? Repara que

contrário, o coração fica frio e os

a narração do evangelho sugere

olhos permanecem fechados,

uma forte sintonia entre o ver e

atingidos, como somos,

o acreditar, uma ligação entre

por inumeráveis formas de

os olhos e o coração. Assim

cegueira» (Papa Francisco).

Salmo 22 (23)
Efésios 5, 8-14
João 9, 1-41

Orientações para o
grupo
- Não há certo nem errado, cada um
tem de se sentir livre para expressar o
seu ponto de vista sem reservas.

Questões para os pequenos grupos
Qual é a tua preferida ‘história’ de infância?

Catequese
familiar
Encontrar as palavras e pintar
o desenho para ‘aprofundar’
o conteúdo do evangelho e a
simbologia da luz (em geral e no
Sacramento do Batismo)
‘Explorar’ uma música sobre a
luz (por exemplo, ‘Senhor Jesus’
de Taizé: Senhor Jesus Tu és luz
do mundo. Dissipa as trevas que
me querem falar. Senhor Jesus
és luz da minh’alma, saiba eu
acolher o teu amor.)
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões auxiliares: Como é essa história? Foi-te contada
por alguém ou inventada por ti? Como é que achas que
marcou a tua vida?

Qual é a parte da tua vida que mais precisa
de ser curada e iluminada?

Questões auxiliares: O que é que desejas melhorar na
tua vida? Como é que podes iniciar essa mudança?
Quando é que vais dar o primeiro passo?

Tens os olhos abertos e vives de modo novo ou
padeces de vista cansada, de vistas curtas, de
miopia ou de astigmatismo vital?

Questões auxiliares: O que significa, para ti, ter os ‘olhos
abertos’, viver de modo novo? Como é que podes ter um
olhar de esperança e uma vida inspiradora?

Oração para o final da partilha
Senhor Jesus, és a luz do mundo, o Salvador do mundo, a esperança que
não conhece a desilusão! A ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste
vírus, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para
quem presta cuidados de saúde. Ilumina o nosso coração com o teu amor.
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CEGO - OLHO - LUZ

Jesus disse ao cego
para se lavar

na piscina de Siloé.
Ele foi, lavou-se
e ficou curado.
—
Quantos segundos

são necessários, no mínimo,
para lavar bem as mãos?
5 - 20 - 12 - 7

RENOVAÇÃO

INADIÁVEL

