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Nunca sozinhos
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Os caminhos da vida”

Atos 14.22-33

Sabemos que o ‘essencial’ só se

deste isolamento que nos faz

percebe com o coração, esse

padecer a limitação de afetos

‘órgão’ espiritual que nos põe em

e encontros e experimentar a

marcha rumo ao Amor. Nunca

falta de tantas coisas, ouçamos

sozinhos! Há momentos em

mais uma vez o anúncio que nos

que preferimos a lamentação

salva: Ele ressuscitou e vive ao

e o desânimo. Escolhemos o

nosso lado» (Papa Francisco). Ele

medo e a tristeza. Deixa que

faz passar da incompreensão

o Espírito Santo incendeie o

ao entendimento, da dúvida

teu coração! O Ressuscitado

à fé, da tristeza à alegria, do

quer ser companheiro nos

desânimo ao entusiasmo, da

caminhos da vida. «No meio

fuga à missão.

Salmo 15 (16)
1Pedro 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

Orientações para o
grupo
- Respeita, escuta e acolhe as
opiniões diferentes.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
‘aprofundar’ a experiência de
encontro e de amizade com
Jesus (a catequese é a alegria
do encontro pessoal com Jesus
Cristo)

Questões para os pequenos grupos
Que medo estás a sentir ou costuma estar mais
presente, no teu dia a dia?

Questões auxiliares: Descreve essa experiência de medo?
Tens a prática de refletir sobre o que sentes quando estás
com medo ou preferes ignorar os teus sentimentos?

Otimista ou pessista: como é que te consideras?
Questões auxiliares: Porque é que te consideras otimista ou
pessimista? Quais são as razões dessa escolha? Como é
que ser otimista ou pessimista influencia a tua vida?

‘Explorar’ o conteúdo da
música ‘Fica junto a nós’ [bit.ly/
ficajuntoanos] (hino da Jornada
Mundial da Juventude de 1984
em Roma)

O que é que descobriste como essencial,
nestes dias de confinamento?

Acompanhar o canal
youtube.com/user/canaleducris

Oração para o final da partilha

Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões auxiliares: Como é que fizeste essa descoberta?
O que é que podes alterar na tua maneira de viver, quando
passar este tempo de confinamento?

Senhor Jesus, caminha connosco. Abre os nossos ouvidos e o nosso
coração à tua voz. Infunde em nós a tua coragem, ensina-nos a
reconhecer em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que
dissipa todo o medo. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Amen.
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