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Paulo
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Deis muito fruto”

Atos 9, 26-31

Paulo torna-se um homem

Jesus Cristo propõe não é mera

novo, novidade que se expressa

adesão doutrinal, mas a adesão

até pela mudança de nome:

à sua pessoa, à sua vida. Aliás,

de Saulo para Paulo. Ele sabe

a conversão de Paulo não se

que seguir e estar unidos a

baseia numa doutrina, mas num

Jesus Cristo (‘permanecer’)

encontro pessoal com Jesus

são a mesma coisa. Por

Cristo: «tinha visto o Senhor, que

isso, assume com firmeza a

lhe tinha falado». Só assim, à

pregação da Boa Nova. Doutra

imagem de Paulo (e de tantos

maneira, poderíamos pensar

outros ao longo dos tempos),

o seguimento como pura

poderemos dar muito fruto ao

obediência a uma doutrina

testemunhar com firmeza em

ou a uma moral. Ora, o que

nome do Senhor Jesus Cristo.

Salmo 21 (22)
1João 3, 18-24
João 15, 1-8

Orientações
para o grupo
- A vulnerabilidade cria laços
de confiança e amizade.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Conhecer o testemunho de
Saulo/Paulo, a partir dos relatos
do livro dos Atos dos Apóstolos
[capítulo 9, versículos 1 a 22;
capítulo 22, versículos 3 a 16]
Promover a oração mariana
do terço em família, a partir
do livro 31 dias com Maria:
bit.ly/Maria-maio21
ou do Passo-a-Rezar:
bit.ly/Maria-PapaFrancisco
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Qual é o teu fruto preferido?
Questões auxiliares: Quais são as razões que te levam a
escolher determinado fruto como o teu preferido? Quando
e como foi a primeira vez que comeste esse fruto?

Em que área da tua vida é que mais precisas de
conversão para dar ainda mais fruto?
Questões auxiliares: Qual é a tua maior dificuldade na
prática quotidiana do Evangelho? O que gostarias de
mudar para seres melhor testemunha da Páscoa?

Desafio até ao próximo encontro

Conhecer o testemunho de Saulo/Paulo, também ele uma das primeiras
testemunhas da Páscoa, a partir dos relatos do livro dos Atos dos Apóstolos
[capítulo 9, versículos 1 a 22; capítulo 22, versículos 3 a 16].

Oração para o final da partilha
Senhor Jesus, queremos dizer-te: «Obrigado, por nos dares Maria, como
Mãe. Obrigado pela mãe que nos deu à luz. Obrigado por todo o seu
imenso trabalho de amor por nós». Como Maria, como Paulo e tantos
outros, unidos a ti dêmos frutos abundantes de amor. Ámen.
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