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Nunca sozinhos (II)
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Não vos deixarei órfãos”

Atos 8, 5-8.14-17

O cristão não esmorece na

força de Deus: fazer resultar em

esperança. Não deixa que o

bem tudo o que nos acontece,

medo lhe roube a esperança!

mesmo as coisas ruins. Ele

O Ressuscitado não nos deixa

serena as nossas tempestades,

órfãos, não nos abandona.

porque, com Deus, a vida não

«Convidemos Jesus a subir

morre jamais» (Papa Francisco).

para o barco da nossa vida.

Conscientes das maravilhas

Confiemos-lhe os nossos medos,

realizadas por Deus Pai,

para que Ele os vença. Com Ele

acompanhados pelo Filho,

a bordo, experimentaremos –

habitados pelo Espírito, vamos

como os discípulos – que não

testemunhar a razão da nossa

há naufrágio. Porque esta é a

esperança!

Salmo 65
1Pedro 3, 15-18
João 14, 15-21

Orientações para o
grupo
- Ninguém é obrigado a falar, mas é
saudável a partilha de todos;
- Podes perguntar ou dizer qualquer
coisa (desde que não ofendas outras
pessoas ou impeças os outros de
falar).

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Conversar, em família, sobre a
presença de Deus, em todos os
momentos do dia
Acompanhar o canal youtube.
com/user/canaleducris
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões para os pequenos grupos
Viveste, na tua infância, alguma mudança
importante ou momento de incerteza?

Questões auxiliares: Qual foi essa mudança? Como é que
te sentiste? Quando é que aconteceu essa experiência?
Que influência teve no resto da tua vida até hoje?

Quando é que foi a última vez em que sentiste
ter recebido uma bênção de Deus?

Questões auxiliares: Qual foi essa bênção divina? Porque
é que acreditas que se tratou de uma bênção? Sentiste
necessidade de agradecer essa bênção?

Sentes que o Espírito Santo habita em ti,
te acompanha no dia a dia?

Questões auxiliares: Como é que experimentas o Espírito
Santo? Como é que o Espírito Santo se manifesta, na tua
vida? O que é que te aproxima ou afasta do Espírito Santo?

Oração para o final da partilha
Aclamai a Deus, terra inteira, celebrai os seus louvores, dizei a Deus:
«Maravilhosas são as vossas obras». Todos os que temeis a Deus, vinde
e ouvi, vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Bendito seja Deus que não
rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia.

SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA | ANO A

Aleluia significa alegria.
É a palavra que os cristãos
mais repetem no tempo da Páscoa.

Alegria ao acordar
e ver o sol da manhã.
Eu sei que Deus está comigo.

Alegria,
porque a vida ganha sempre
sobre a morte.

Alegria ao cair da noite,
quando me deitar para dormir.
Sinto que Deus está comigo.

Alegria que é de todos
porque é para todos.
Alegria por dentro
e por fora.

Obrigado, Senhor Deus!
Tu estás sempre comigo.
Amanhã
volto a conversar contigo.

RENOVAÇÃO
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