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Inveja e murmuração
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“De maneira digna do Evangelho”

Isaías 55, 6-9

A inveja e a murmuração

está sempre mais fixa nos dons

destroem a comunidade. São

e nas capacidades dos outros

janela aberta para a entrada

do que na sua própria vida. É

do mal, uma barreira ao amor

um semeador da amargura

e ao perdão. São um veneno

em toda a comunidade. Porque

que divide a comunidade. O

quando uma pessoa não tolera

Papa Francisco não se cansa de

que outra tenha algo que ela

alertar para estes dois grandes

não tem, tenta ‘rebaixá-la’, fala

males pessoais e comunitários.

mal dela, usa a arte destruidora

A pessoa invejosa é amarga: não

da coscuvilhice. Tudo isto não

sabe cantar, não sabe louvar;

é viver de maneira digna do

não conhece a alegria, pois

Evangelho!

Salmo 144 (145)
Filipenses 1, 20c-24.27a
Mateus 20, 1-16a

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

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Fazer este exame de
oftalmologia espiritual que
ajude a corrigir a ‘miopia’:
Vemos a Deus como Pai que
nos ama ou como um patrão
que nos paga de acordo com
as nossas prestações de
serviço? Vemos a Deus como
Pai que age pela grandeza
do seu coração ou como um
contabilista que nos premeia
segundo os nossos méritos?
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Como é que descreves a inveja e a murmuração?
Questões auxiliares: Quais são as atitudes de uma pessoa
invejosa? Porque é que a murmuração (coscuvilhice) está
tão presente na nossa vida pessoal e comunitária?

Quais são as atitudes cristãs que procuras aplicar
no teu trabalho?
Questões auxiliares: Como é que fazes para praticar essas
atitudes? Quando pensas ou falas de trabalho, costumas
ter presente os critérios do Evangelho?

Desafio até ao próximo encontro

Viver de maneira digna do Evangelho: testemunhar a fé no trabalho; rezar
por uma pessoa pela qual tens inveja ou costumas murmurar; publicar
todos os dias nas redes sociais uma imagem com uma mensagem cristã.

Oração para o final da partilha
Senhor, quero bendizer-te, dia após dia, e louvar o teu nome para sempre.
És clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. És bom para com
todos e a tua misericórdia se estende a todas as criaturas. Estás perto de
quantos te invocam, de quantos te invocam em verdade. Ámen.
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