
Pintar o desenho 
para aprofundar o evangelho

Rezar todos os dias ao Espírito 
Santo: Espírito Santo, vem em 
auxílio da minha fraqueza, 
ensina-me a rezar, a pedir o que 
me convém segundo a vontade 
do Pai. Vem, Espírito Santo, 
intercede por mim.

Catequese 
familiar

A petição é a mais habitual e 
espontânea forma de rezar, 
quando estamos nos primeiros 
degraus da vida espiritual. 
Dizemos a Deus o que pode 
ou tem de fazer em nosso 
favor ou em benefício de 
outrem. É legítimo interceder 
pelas necessidades que nos 
parecem mais urgentes, as 
que facilmente somos capazes 
de percecionar. Há, contudo, o 

perigo de ficarmos encurralados 
nas nossas fragilidades. 
Esquecemos aqueloutra 
proposta: «seja feita a vossa 
vontade». Razão tem Paulo para 
nos lembrar que «não sabemos 
o que pedir». Ao invocar o 
auxílio do Espírito Santo, o nosso 
coração alarga-se à medida do 
coração de Deus. E a semente 
começa a germinar, o fermento 
começa a levedar.

“O que pedir nas nossas orações”LEITURAS

Questões para os pequenos grupos

Orientações 
para o grupo

Os encontros dos grupos paroquiais 
de catequese estão ‘cancelados’

DÉCIMO SEXTO DOMINGO  |  ANO A

Invocar o Espírito Santo
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

Como te sentes, quando a tua oração 
demora a ser atentida?
Questões auxiliares: O que é que mais costumas pedir 
na oração? Consideras que sabes o que pedir nas tuas 
orações? Achas que precisas de aprender a orar? 

- 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).

Sabedoria 12, 13.16-19

Salmo 85 (86)

Romanos 8, 26-27

Mateus 13, 24-43

Espírito Santo, vem em auxílio da nossa fraqueza, ensina-nos a rezar, a 
pedir o que nos convém segundo a vontade do Pai. Vem, Espírito Santo, 
intercede por nós. Semeia no coração de cada um de nós a pequenina e 
boa semente da Palavra do Amor. Ámen.

O que é que te faz sentir feliz, quando acordas?

Questões auxiliares: Para ti, quais são os motivos de uma 
vida feliz? Quando acordas sem esse sentimento de 
felicidade fazes algumas coisa diferente?

Oração para o final da partilha

Qual é a importância que dás ao Espírito Santo, 
no teu quotidiano?
Questões auxiliares: Como é que te relacionas com o 
Espírito Santo? Quando e como é que costumas invocar 
o auxílio do Espírito Santo?



RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  
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