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

LEITURAS
Êxodo 20, 1-17
Salmo 18 (19)
1Coríntios 1, 22-25
João 2, 13-25

Orientações
para o grupo

“Aqueles que me amam
e guardam os meus mandamentos”
O pulsar do crente bate ao

Deus projeta para nós uma

ritmo do coração divino. O

vida abençoada! Assim podes

Senhor nosso Deus inscreve no

acolher os preceitos do livro do

coração humano um sonho

Êxodo: uma proposta de amor e

e um mandamento: o sonho

de fidelidade, de liberdade e de

da felicidade; o mandamento

vida. Deus continua a abençoar

do amor. O projeto de Deus

a renovação do mundo, do

está completo: começa pela

país, do nosso futuro, de toda a

libertação, passa pelo trabalho

realidade. Os mandamentos são

e pelo descanso, culmina na

a tua resposta ao amor, um guia

festa. Por outras palavras:

para a prática da gratidão.

- Respeita, escuta e acolhe as
opiniões diferentes.

Catequese
familiar
Pintar o desenho; e relacionar
o texto do livro do Êxodo
[capítulo 20, versículos 1 a 17] com
o evangelho segundo João
[capítulo 2, versículos 13 a 25]

Tópicos para o diálogo:
Qual é a importância das regras
num jogo ou competição? Em
casa, quais são as regras? Qual
é o mandamento mais difícil
para ti?
‘Escutar’ e cantar a música
«Eu quero te obedecer»
— youtu.be/SyEQBEKViHA
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Qual era o jogo que mais apreciavas,
na tua infância?

Questões auxiliares: Quais eram as regras desse jogo de
infância? Qual era o objetivo? Como é que se jogava?
Porque é que gostavas de participar nesse jogo?

Dos Dez Mandamentos, qual é o teu ‘preferido’
e como é que o procuras pôr em prática?

Questões auxiliares: Dos Dez Mandamentos, qual é o que
(mais aprecias e) te é mais fácil praticar? Qual é o que mais
te custa pôr em prática no dia a dia?

Desafio até ao próximo encontro

Acolher, com gratidão, os Dez Mandamentos: são a tua resposta ao amor
de Deus. Para isso, faz um plano de ação que te permita amadurecer
naquele mandamento que mais te custa pôr em prática.

Oração para o final da partilha
Snhor, tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela
reconforta a alma; as ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos
simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; os
mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Ámen.
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