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Humildade e alegria
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Sentimentos que havia em Cristo”

Ezequiel 18, 25-28

A humildade e a alegria enchem

Elas habitam a pessoa, pois

a vida pessoal e comunitária

nascem do encontro com Deus

com o bom odor do Evangelho.

e da relação com os outros.

Estas duas atitudes completam

São antídotos contra a inveja

aqueloutras do amor e do

e a murmuração. Elas ajudam

perdão, da ternura e da

a encarar a vida com o bom

misericórdia, todas essenciais

humor característico dos

para a harmonia de uma

santos e aumentam em nós

comunidade cristã. A humildade

a capacidade de amar e per-

e a alegria não são emoções

doar. Assim, sim, construímos

passageiras, próprias apenas

uma comunidade digna de

de um determinado momento.

Jesus Cristo!

Salmo 24 (25)
Filipenses 2, 1-11
Mateus 21, 28-32

Orientações
para o grupo
- A oração é fundamental na
Renovação Inadiável.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho:
dizer ‘sim’ e viver a sintonia
entre a palavra e a ação,
entre a boca, o coração e
as mãos (concretizar com
o compromisso da liturgia
familiar).
Dialogar sobre a humildade
e a alegria: a humildade do
despojamento para dizer ‘sim’;
a alegria de fazer a vontade de
Deus. A humildade e a alegria
enchem a vida com o bom odor
do Evangelho de Jesus Cristo.
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Qual foi a decisão que mais contribuiu para
chegares à tua situação atual?

Questões auxiliares: Quando é que tomaste essa decisão?
O que é que te fez tomar essa decisão? Como é que te
sentes em relação às tuas experiências de vida?

Como te podes comprometer para melhorar
a comunidade paroquial?

Questões auxiliares: Quais são os teus sentimentos em
relação à vida da tua comunidade? Hoje, o que é que
podes começar a fazer para renovar a tua paróquia?

Desafio até ao próximo encontro

Fazer com alegria uma boa ação em casa: varrer a cozinha; arrumar o
quarto; arrumar a sala; estender/apanhar a roupa; preparar a refeição;
fazer as compras; regar as plantas; cuidar dos animais; separar o lixo.

Oração para o final da partilha
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, convidas-nos a cuidar com ternura e amor
da vinha da nossa Casa Comum, da família, da Igreja e do mundo. Guiame na tua verdade e ensina-me, pois em ti espero sempre. Orienta os
humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os teus caminhos. Ámen.
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