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Amor com amor se paga
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Um cântico de amor”

Isaías 5, 1-7

Somos envolvidos pelo amor

do que uma questão de

mais forte do que a morte, o

circunstância, que vá para além

amor da ressurreição. É por

de uma assistência ocasional.

cada um de nós que Jesus

A caridade está no centro da

Cristo oferece a sua vida. Diz

mensagem cristã. Deus olha

um adágio que «amor com

com amor, perdoa, permanece

amor se paga». Que a nossa

fiel ao seu povo, apesar de

‘paga’ ao amor divino seja uma

todas as nossas infidelidades

vida de conversão pessoal

e fugas. Deus, que é amor,

e comunitária. Precisamos

sustenta a nossa vida: a relação

de apostar numa cultura

pessoal de amizade com ele e a

da caridade que seja mais

fraternidade com os irmãos.

Salmo 79 (80)
Filipenses 4, 6-9
Mateus 21, 33-43

Orientações
para o grupo
- Se o grupo for grande separa em
pequenos grupos, no máximo de doze
pessoas.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar a parábola do
evangelho: acolher ou recusar
o amor de Deus.
Dialogar sobre as diferenças
entre os rostos, as posturas das
mãos; os corações... Depois,
perguntar: O que é que estará
dentro daquele presente?
Para ir mais longe: procurar na
Bíblia o texto do livro de Isaías,
capítulo 5, versículos 1 a 7.
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Como é que foi a primeira vez (ou a situação mais
recente) em que te sentiste amado?
Questões auxiliares: Quem é que te fez sentir amado?
Quando é que aconteceu? Consegues dizer essa tua
experiência, numa pequena frase?

O que é que significa, na tua vida, a conversão
ao amor?

Questões auxiliares: Quando escutas que Deus quer a
nossa conversão, em que é que pensas? Como é que
podes viver a cultura da caridade? O que é a caridade?

Desafio até ao próximo encontro

Assumir a sobriedade (alegrando-nos com pouco), a simplicidade
(saboreando as pequenas coisas), o louvor agradecido (sem estarmos
obcecados pelo consumo), e a responsabilidade por todas as criaturas.

Oração para o final da partilha
Deus nosso Pai e Criador: cuidas com amor de todos nós, como o lavrador
trata a sua vinha, na esperança de uma boa colheita. Vem de novo. Não
mais nos apartaremos de ti: faz-nos viver e invocaremos o teu nome.
Senhor Deus, faz-nos voltar, ilumina o teu rosto e seremos salvos. Ámen.
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