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FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Perder a sua vida”

2Reis 4, 8-11.14-16a

Jesus Cristo apresenta-nos

das finalidades que acabam

alguns tópicos para avaliar a

por desviar-nos de um viver

nossa fé, a nossa amizade com

autêntico. A gratuidade é um

ele: amá-lo mais do que tudo

viver mergulhado no ser. [...]

e todos; tomar a cruz para o

Jesus é o Mestre do gratuito!».

seguir; praticar o acolhimento. A

Acolher os outros e cuidar

hospitalidade é marca indelével

deles é uma prova visível da

da identidade do crente. «O

nossa amizade com Deus, que

‘ato gratuito’ é um gesto que

não ficará sem recompensa.

nos salva. Sabemos isso tão

O cuidado para com os mais

bem na vivência da amizade! O

‘pequeninos’ há de ser o critério

gratuito subtrai-nos à ditadura

decisivo na prova final!

Salmo 88
Romanos 6, 3-4.8-11
Mateus 10, 37-42

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

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Recordar o ‘Sinal da Cruz’
Aprofundar o conteúdo da
música ‘O amor maior’ (ed.
Salesianas): Não, não há maior
amor do que este: dar a sua
vida pelos amigos. Vós sois
meus amigos se vos amais
como Eu vos amei a vós.
Acompanhar o canal
youtube.com/user/canaleducris
Os encontros dos grupos paroquiais
de catequese estão ‘cancelados’

Questões para os pequenos grupos
Quais são as características que mais valorizas
numa relação de amizade?

Questões auxiliares: O que é que consideras importante
para iniciar uma amizade? Sempre tiveste esses critérios?
Como é que fazias amizades na infância ou juventude?

O que é que serias capaz de fazer
pelo teu melhor amigo?

Questões auxiliares: Porque é que consideras ser essa a
maior prova de amor? Qual foi a maior prova de amizade
que já deste ou que já recebeste na tua vida?

És capaz de ver em cada pessoa
o rosto de Jesus Cristo?

Questões auxiliares: Acolhes os outros como se fosse o
próprio Deus a surgir no caminho da nossa vida? Qual é a
maior dificuldade em acolher a todos, sem exceção?

Oração para o final da partilha
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre
proclamarei a sua fidelidade. Feliz do povo que sabe aclamar-te e
caminha, Senhor, à luz do teu rosto. Eu acredito, ó Pai, que me amas e
acolhes como eu sou. Ensina-me a acolher a todos. Ámen.
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