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Ficar com o Mestre
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Que procurais?”

1Samuel 3, 3b-10.19

«Que procurais?». Há perguntas

De facto, é nos caminhos da

que podem mudar a vida!

existência quotidiana que o

Uma delas é a que Jesus

Mestre vem ao nosso encontro!

Cristo dirigiu aos amigos de

«É Jesus que toma a iniciativa.

João Batista. São as primeiras

Quando tratamos algo com Ele

palavras que o evangelista

a pergunta é sempre invertida:

coloca na boca do Mestre. A

de interrogantes tornamo-nos

mesma interpelação dirige-

interrogados, de ‘procuradores’

se hoje a mim e a ti. Na

passamos a ‘procurados’» (João

normalidade da vida, Jesus

Paulo II). Aqueles aprendizes de

Cristo vem ao nosso encontro

discípulos, «ficaram com Ele

e pergunta: «Que procurais?».

nesse dia». Qual é a tua decisão?

Salmo 39 (40)
1Coríntios 6, 13c-15a.17-20
João 1, 35-42

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

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
e ‘explorar’ a pergunta que
Jesus Cristo faz aos (futuros)
discípulos: «Que procurais?»
‘Conversar’ sobre os mais
diversos encontros que
acontecem ao longo de um dia
Aprofundar o conceito de
amizade (‘encontrar’ exemplos
concretos de diferentes graus
de amizade)
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Se pudesses escolher um lugar para viver,
onde é que estarias neste momento?

Questões auxiliares: Porque é que gostarias de viver nesse
lugar? Como é que seria a tua casa e à tua volta? O que é
que mais aprecias numa habitação?

Numa provação, quem é a primeira pessoa
que procuras?

Questões auxiliares: Porque é que procuras essa pessoa?
Qual é a primeira coisa que costumas fazer, num momento
de pânico ou de dificuldade?

Desafio até ao próximo encontro

Preparar, em casa, um espaço para a Bíblia. Em sintonia com o próximo
Domingo da Palavra, é também um contributo para formar ‘aprendizes’ de
discípulos, prontos a ir ao encontro para ficar com o Mestre.

Oração para o final da partilha
Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Pôs em meus
lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. «De mim está
escrito no livro da Lei que faça a vossa vontade. Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração». Ámen.
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