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O contágio da Boa Nova
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Anunciar as obras do Senhor”

Atos 10, 34a. 37-43

A Páscoa tudo envolve com

sobre a Ressurreição de Jesus.

uma intensa luz, a começar

Far-nos-á muito bem! Pegai

pelas mulheres, as primeiras

no Livro, procurai os capítulos

discípulas, passando por Pedro,

e lede-os» (Papa Francisco).

João e todos os outros, por Paulo

Assim fortalecidos, em tempo

e pelas primeiras comunidades

de grande incerteza, somos

cristãs, de geração em geração,

desafiados a contaminar toda

até ao nosso tempo, até ao

a gente com a esperança e a

fim dos tempos. «Durante

alegria dos ressuscitados. Este

esta semana, far-nos-á bem

é o contágio saudável da fé:

pegar no Livro do Evangelho

a boa nova da vitória sobre o

e ler os capítulos que falam

medo e a morte!

Salmo 117 (118)
1Coríntios 5, 6b-8
João 20, 1-9

Orientações para o
grupo
- Ninguém é obrigado a falar , mas é
saudável a partilha de todos;
- Mantém as conversas confidenciais
dentro do grupo (o que é dito no grupo
fica no grupo).

Catequese
familiar
Pintar o desenho e ‘aprofundar’
a simbologia da luz: a luz da
ressurreição, da vida nova, do
batismo, da fé, que recebemos
pela ressurreição de Jesus
Recordar os cânticos da ‘Visita
Pascal’ (por exemplo, ‘Glória!
Glória! Aleluia! Glória! Glória!
Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! O
Senhor Ressuscitou!’)
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões para os pequenos grupos
Quais eram os três maiores medos que tinhas
na tua infância?

Questões auxiliares: Porque é que tinhas cada um desses
medos? Partilhaste algum desses medos com alguém?
Como é que convives hoje com esses medos?

Neste tempo de isolamento, quais são os três
desafios mais importantes que estás a enfrentar?

Questões auxiliares: Como é que defines esses desafios?
Porque é que são importantes para ti? O que é que estás a
fazer para os enfrentar?

Como podes dar testemunho da fé,
neste tempo de incerteza?

Questões auxiliares: Como é que podes contagiar os outros
com a alegria da Páscoa? O que é que tens feito nestes
dias de isolamento para testemunhar a fé?

Oração para o final da partilha
Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! Dai
graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A
mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei,
mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Aleluia!
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