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Somos importantes
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Eu estou sempre convosco”

Atos 1, 1-11

Jesus Cristo não está nos anais

que se importe mais de nós

da história como um defunto

do que Ele» (Papa Francisco). A

que é recordado pelos seus

vida (cristã) está envolvida pela

feitos. Está vivo, está connosco.

luz do Ressuscitado. Por isso,

Ele interessa-se por nós, cuida

em tempos de crise pessoal ou

de nós, sempre. «Entre nós,

comunitária, quando emerge

nas nossas famílias, uma das

a tentação de enveredar

coisas que mais dói é ouvirmos

em fáceis lamentações

dizer: ‘Não te importas de

catastróficas, o cristão jamais

mim’. É uma frase que fere e

perde a confiança, antes aviva

desencadeia turbulência no

a esperança que o sustenta «até

coração. [...] Não há ninguém

ao fim dos tempos».

Salmo 46 (47)
Efésios 1, 17-23
Mateus 28, 16-20

Orientações
para o grupo
- Mantém as conversas confidenciais
dentro do grupo (o que é dito no grupo
fica no grupo).

Questões para os pequenos grupos
Como foi a última vez que te despediste de uma
pessoa (muito) importante para ti?

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Contar a história de cada um,
em família (ver a proposta da
‘liturgia familiar’). A catequese
não é (apenas) ‘doutrina’.
«O Deus da vida comunicase, narrando a vida» (Papa
Francisco)
Acompanhar o canal youtube.
com/user/canaleducris
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões auxiliares: Quando foi essa despedida? Quem
é a pessoa? O que é que aconteceu nessa despedida?
O que é que fazes para tornar presente essa pessoa?

Quando é que foi a última vez em que sentiste
Deus distante ou ausente da tua vida?

Questões auxiliares: Porque é que sentiste a ausência de
Deus? Como é que sentes essa ausência divina? Como é
que gostarias que fosse a tua relação com Deus?

O que estás a fazer para cumprir a missão:
‘ide e ensinai todas as nações’?

Questões auxiliares: Desde quando tens consciência da
missão evangelizadora? O que achas que és capaz de fazer
ou de melhorar para viver o mandato missionário?

Oração para o final da partilha
Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria. Deus
subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos
a Deus, cantai, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
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