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O sinal
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Um sinal da aliança”

Génesis 9, 8-15

O arco-íris é sinal da fidelidade

podemos fazer, sozinhos, em

divina. Ao vê-lo podemos dizer:

família. Não se trata de tentar

Deus ama a Criação. No meio

alcançar algo que (ainda) não

do ‘dilúvio’ provocado pela

temos; trata-se, isso sim, de um

Covid-19, Deus faz erguer de

exercício de reconhecimento:

novo o arco-íris. Não gosto

tomar consciência da bondade

de dizer que vai ficar tudo

divina. O episódio de Noé, no

bem. Mas acredito que, no

meio deste ‘dilúvio’, ajuda-nos

meio desta tempestade, Deus

a reconhecer o amor que está

continua a erguer o seu arco

no início da vida e nos envolve

de amor. Creio que este é um

a todos. Deus estabelece

exercício quaresmal que todos

connosco uma Aliança!

Salmo 24 (25)
1Pedro 3, 18-22
Marcos 1, 12-15

Orientações
para o grupo
- Reza em todos os encontros;
- Valoriza o silêncio.

Catequese
familiar
‘Pintar’ o arco-íris para
aprofundar o texto bíblico
do livro do Génesis
[capítulo 9, versículos 8 a 15]

Questões para os pequenos grupos
Quando vês um arco-íris, em que é que pensas?
Questões auxiliares: Qual é a tua reação, desde a infância,
perante um arco-íris? Costumas ter algum pensamento ou
atitude especial diante de um arco-íris?

Como é que a fé tem influência na tua relação
com a Criação?

Questões auxiliares: A maneira como usas os recursos da
natureza está relacionada com a tua relação com Deus?
Quais são os teus critérios ecológicos?

Estabelecer um programa
familiar de redução do
consumo de água; e rezar
a oração [em anexo]

Desafio até ao próximo encontro

PARA IR MAIS LONGE: procurar, na
Bíblia, a Primeira Carta de Pedro
[capítulo 3, versículos 18 a 22]
e relacionar com o texto do livro
do Génesis

Oração para o final da partilha

Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

A aliança com Noé mostra como tudo está interligado: o cuidado dos
irmãos, da família e da Terra. Esta semana, vamos estar atentos ao
consumo de água. É outro modo de viver o plano de ‘jejum’ e ‘abstinência’.

Deus, Pai e Criador, queres viver connosco uma aliança de amor. Guia-nos
na tua verdade e ensina-nos, porque és Deus, nosso Salvador. Ensina-nos
a ter fome do Pão da Palavra e do Pão da Vida; e a guardar com amor o
tesouro da nossa Casa Comum. Ámen.
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Senhor, ensina-nos a guardar com amor o tesouro da nossa Casa Comum.
Faz de nós um arco-íris de harmonia e de paz, entre nós e entre todas as
criaturas. Ele será o sinal promissor da tua eterna aliança!
RENOVAÇÃO

INADIÁVEL

