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Seguir o Mestre
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Vinde comigo”

Jonas 3, 1-5.10

«Vinde comigo». O caminho

comigo. Caminharemos juntos.

de discipulado é um dom,

Partilharemos tudo. Serei vosso

um presente. A iniciativa é do

amigo. Sereis meus amigos.

Mestre! Os discípulos sentem-

Conhecereis o meu coração.

se fascinados e, ao escutarem

E anunciareis a todos a alegria

o chamamento, «deixaram

do Evangelho. «Vinde comigo».

logo... e seguiram Jesus». Ele

Sereis meus discípulos. Sereis a

pousa o seu olhar sobre cada

minha família. Da nossa parte,

um; o chamado sente-se

aceitar o convite é sentir-se

abraçado pelo olhar do Mestre.

atraído pelo olhar do Mestre,

O discipulado começa com um

deixar outras propostas, e

olhar! «Vinde comigo». Vivereis

seguir Jesus Cristo.

Salmo 24 (25)
1Coríntios 7, 29-31
Marcos 1, 14-20

Orientações
para o grupo
- Reza em todos os encontros. Acolhe
as intenções de cada um.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
e ‘explorar’ a chamada que
Jesus Cristo faz aos (futuros)
discípulos: «Vinde comigo»
DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
Sugestões: ‘Preparar’ em casa
um ‘lugar’ de oração (Bíblia,
arranjo floral, vela, foto da
família); Valorizar a ‘presença’
da Bíblia nos encontros
familiares; Ter um plano diário
de leitura da Bíblia.
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Quando fazes mudanças ou arrumas algum
espaço, o que é que mais te custa ‘deixar’?

Questões auxiliares: Como é que fazes as mudanças
ou arrumações? Porque é que te custa ‘deixar’ algumas
coisas?

Para ti, como é que começa o caminho
de discipulado?

Questões auxiliares: Como é que descreves o discipulado?
O que é que já estás a fazer para iniciar ou progredir no
caminho de discipulado? O que é que te custa ‘deixar’?

Desafio até ao próximo encontro

Dispor em casa um espaço digno para a entronização da Bíblia, à volta da
qual nos podemos comprometer a reunir, ao menos, uma vez por semana,
para escutar e partilhar em família a Palavra de Deus.

Oração para o final da partilha
Mostra-nos, Senhor, os teus caminhos, ensina-nos as tuas veredas. Guianos na tua verdade e ensina-nos, porque Tu és Deus, meu Salvador. Ensinanos a preparar a mesa da tua Palavra, que sacia a nossa fome de Jesus
Cristo e nos faz irmãos. Ámen.
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