VIGÉSIMO OITAVO DOMINGO | ANO A

Festa da caridade
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Um banquete”

Isaías 25, 6-10a
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Salmo 22 (23)
Filipenses 4, 12-14.19-20
Mateus 22, 1-14

Orientações
para o grupo
- O importante é a experiência
pessoal, sem medo de expor as
próprias fragilidades.

Questões para os pequenos grupos
Como é que foi a primeira vez em que foste
convidado para uma atividade na paróquia?

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar a parábola do
evangelho: acolher o convite
e entrar no banquete vestidos
com o traje do amor
Para ir mais longe: procurar na
Bíblia o texto do livro de Isaías,
capítulo 25, versículos 6 a 10a
Explorar as propostas
do «Outubro Missionário»
opf.pt/guiao-missionario
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões auxiliares: Aceitaste ou recusaste o convite?
Quando é que foi esse convite? Quem é que te convidou
para a atividade? Qual foi a atividade paroquial?

O que é que tens feito para despertar nos outros
o desejo de Deus?

Questões auxiliares: Como é que foi a última vez em que
tiveste o desejo de despertar em alguém o desejo de Deus?
Com quem é que costumas falar do amor de Deus?

Desafio até ao próximo encontro

Em «Outubro Missionário» podemos assumir um gesto gratuito de missão:
uma conversa paciente ou o cuidado atento de um familiar ou vizinho; um
convite feito com alegria a um amigo para ir connosco à eucaristia.

Oração para o final da partilha
O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes
prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
Senhor, tu nos convidas a viver e a conviver, na alegria e na harmonia de
irmãos. Abre as nossas mãos à caridade. Ámen.
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OUTUBRO MISSIONÁRIO
YOUTU.BE/P262VPDQ3UY
Eu irei cantar pelo mundo,
falar de ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
dizer a todos: Jesus é Amor.
Eu irei, falarei a todos,
os que esperam receber teu fogo.
Eu irei, levar esta chama,
que iluminará o mundo.
Eu irei, levarei a luz,
luz que é graça, vida e calor.
Eu irei, falarei a todos
e cantarei: Jesus é Amor.

EIS-ME AQUI, ENVIA-ME
Envia-me hoje ao encontro,
envia-me a amar.
Tu fazes comigo o caminho
ao encontro dos mais pobres,
ao encontro dos irmãos,
amando, perdoando, dando as mãos.
Sair de mim e partir,
espalhar a Boa Nova da tua ressurreição,
e tornar-me teu discípulo.
Fazer brotar nova esperança,
nova luz, homens novos,
nascidos do teu amor.
Pela missão, por esse amor,
eu te dou graças Senhor e te digo:
«Eis-me aqui, envia-me!».
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