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Confiar em Deus
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Tu és o Messias”

Isaías 22, 19-23

O cristão está na vida de um

acontecimentos. Aceitar como

modo diferente de todos os

insondáveis e incompreensíveis

outros. Assume como prioritário

os desígnios e os caminhos

o encontro pessoal com Jesus

de Deus em nada diminui o

Cristo. Procura a paz no colo

nosso ser, antes nos fortalece,

de Deus, não nos prazeres

mostra-nos a nossa verdadeira

deste mundo. A superação

identidade. Quem pensa que

acontece mais na confiança em

é preciso tudo compreender

Deus do que no racionalismo,

para acreditar, nunca chega a

esse ímpeto desmedido em

encontrar o sentido da vida. Não

encontrar uma explicação para

há luz mais brilhante que a fé no

todas as coisas e para todos os

Filho de Deus vivo!

Salmo 137 (138)
Romanos 11, 33-36
Mateus 16, 13-20

Orientações
para o grupo
- Reza em todos os encontros.
- A oração é fundamental na
Renovação Inadiável.

Catequese
familiar
Aprofundar o evangelho:
une a sombra com a imagem e
descobre onde é que está Jesus
Conversar em família sobre o
que podemos fazer melhor para
mostrar, na prática, que somos
cristãos: A fé não é uma teoria. A
fé é sempre prática. Como é que
Jesus Cristo influencia a minha
vida quotidiana? Em que é que
sou diferente daqueles que não
são cristãos?
Em família, também no tempo de
férias, é possível a catequese

Questões para os pequenos grupos
Como é que descreves a relação de confiança
entre as pessoas, ao longo da vida?

Questões auxiliares: O que é que significa confiar? Para
uma criança e para um adulto, o que é confiar? Quais são
as característias mais significativas do ato de confiar?

Como é que Jesus Cristo influencia
a tua vida quotidiana?

Questões auxiliares: Em que é que tu és diferente daqueles
que não são cristãos? O que é ser cristão, para ti? Como é
que tem mudado a tua relação com Jesus Cristo?

Desafio até ao próximo encontro

No final do dia (ou noutro momento mais oportuno, durante dez minutos no
máximo) ‘conta’ as vezes em que te lembraste de Deus (e se fores capaz,
durante os sete dias, descreve essas situações no teu diário espiritual).

Oração para o final da partilha
De todo o coração, Senhor, eu te dou graças porque ouviste as palavras da
minha boca. Quando te invoquei, me respondeste, aumentaste a fortaleza
da minha alma. Senhor, nosso Deus, dá-nos as chaves do poder do amor
para abrirmos o nosso coração à tua presença silenciosa. Ámen.

QUEM É JESUS?

une a sombra com a imagem e descobre onde é que está Jesus
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