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FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Recebei o Espírito Santo”

Atos 2, 1-11
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à criatividade que só o Espírito

«Recebei o Espírito Santo». Os

é capaz de suscitar. Significa

primeiros discípulos, cheios

encontrar a coragem de abrir
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riedade» (Papa Francisco).
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Orientações
para o grupo
- Reza em todos os encontros;
- Se não te sentires confortável,
reza: “Espírito Santo, dá-nos a tua
bênção e acolhe as nossas intenções
particulares. Ámen”.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Cantar e ‘explorar’ a música:
Vem, Espírito Santo, cria em mim
um coração novo, molda-me
como tu sabes à imagem do
Ressuscitado (‘Coração Pobre’)
Acompanhar o canal
youtube.com/user/canaleducris
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões para os pequenos grupos
Quando despertas, ao acordar, como te sentes?
Questões auxiliares: Ao acordar, costumas sentir (mais
vezes) alegria e entusiasmo ou desânimo e cansaço?
Porquê? O que é que mais te condiciona?

Qual é a tua lembrança da Páscoa?
Questões auxiliares: Porque é que é essa a tua lembrança?
O que é que, para ti, foi o melhor desta Páscoa? O que é
que, para ti, foi o pior desta Páscoa?

Continuas a sentir esta força renovadora,
agora que termina a Páscoa?

Questões auxiliares: Se sim, como é que influencia o teu dia
a dia? Se não, qual te parece que é a razão? O que é que
podes fazer para sentir essa força renovadora?

Oração para o final da partilha
Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Como são grandes, Senhor, as vossas
obras! A terra está cheia das vossas criaturas. Se lhes tirais o alento,
morrem e voltam ao pó donde vieram. Se mandais o vosso espírito,
retomam a vida e renovais a face da terra. Glória a Deus para sempre!
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