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Cristãos ‘com Cristo’
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“A ressurreição e a vida”

Ezequiel 37, 12-14

A conversão quaresmal remete

da escuta, e a escuta centra-se

para a renúncia ao pecado

na Palavra de Cristo, daí se vê a

e para a renovação das

urgência e a importância que

promessas batismais, na Vigília

os crentes devem dar à escuta

Pascal: mergulhamos na morte

da Palavra do Senhor» (Papa

para o pecado e entramos na

Francisco). Mais do que lista de

vida para Deus. Este processo

‘penitências’, importa alimentar-

de passagem da morte à vida

se da palavra que sai da boca

está sempre unido ao reavivar

de Deus. É ela que nos dá a

da fé. «É profundo o vínculo entre

garantia de que o nosso ser não

a Sagrada Escritura e a fé dos

tem como meta a morte eterna,

crentes. Sabendo que a fé vem

mas a vida eterna.

Salmo 129 (130)
Romanos 8, 8-11
João 11, 1-45

Orientações para o
grupo
- O importante é a experiência
pessoal, sem medo de expor as
próprias fragilidades;
- A vulnerabilidade cria laços de
confiança e amizade.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
‘aprofundar’ o conteúdo do
evangelho e a simbologia
da vida (em relação com a
ressurreição, núcleo da fé
cristã); partilhar a ‘pintura’ nas
redes sociais (colocar #labfe)
‘Procurar’ boas notícias para
conversar em família e divulgar
nas redes sociais
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões para os pequenos grupos
Que hábito é que já tiveste no passado e agora
gostarias de recuperar?
Questões auxiliares: Como era esse hábito? Quando é
esse hábito deixou de fazer parte do teu dia? Qual é a
recordação mais antiga que tens desse hábito?

O que é que podes fazer para renovar
as tuas rotinas?

Questões auxiliares: Quais são os motivos que te levam a
fazer essa escolha? Como é que achas que essa mudança
pode influenciar o futuro?

O que é que dá firmeza à tua fé?
Questões auxiliares: O que é que te move? O que é que
te dá confiança? Para ti, o que é mais importante? Quais
são os fundamentos da tua vida?

Oração para o final da partilha
Senhor Jesus, és a vida e a ressurreição, és o Salvador do mundo! A ti
imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que está a alastrar, a cura
dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta
cuidados de saúde. Abre o nosso coração e sacia-nos com o teu amor.
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