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Dom e escolha
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Vós estais comigo”

Jeremias 23, 1-6

O crente reconhece a

Deus acredita em nós. Antes de

solicitude divina, em todas as

uma escolha da nossa parte,

circunstâncias: nos momentos

percebe-se como um dom:

de descanso, na travessia de

Deus confia em mim e me ama,

‘vales tenebrosos’, o Senhor está

sempre e apesar de tudo. A

comigo. É um itinerário espiritual

minha escolha está, portanto,

em direção à paz interior, à

em querer descansar nessa

unificação do coração, a partir

confiança e nesse amor, ‘para

do dom de uma ‘presença’

todo o sempre’. No final do

que merece confiança. Ao fim

percurso, pode ser esta a

de contas, a fé, mais do que

melhor expressão de fé: «Não

acreditar na existência de

temerei nenhum mal, porque

Deus, é ter a perceção de que

Vós estais comigo».

Salmo 22 (23)
Efésios 2, 13-18
Marcos 6, 30-34

Orientações
para o grupo
- Ninguém é obrigado a falar , mas é
saudável a partilha de todos.

Catequese
familiar
Pintar o desenho
para aprofundar a unidade
temática do evangelho
com o Salmo 22 (23)
‘Repousar’ com «O Senhor é
meu pastor» (cantado por
Claudine Pinheiro - CD Capaz de
Ti, das edições salesianas)
— youtu.be/5M49YuiORNY
O que diz o poema sobre o
Deus de Jesus Cristo? Que
outras características podes
acrescentar, a partir da tua
experiência pessoal de relação
com Deus?
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Qual é o teu símbolo cristão preferido?
Questões auxiliares: Quando pensas na fé cristã, qual é
a imagem que te surge, de imediato, na cabeça? Porque
é que tens preferência por essa imagem/símbolo cristã/ão?

No teu dia a dia, a fé transparece mais como um
dom ou como uma escolha?

Questões auxiliares: Consideras a fé como comunicação
de Deus para ti ou de ti para Deus? Admitindo a fé como
dom, porque é que há quem não acredita em Deus?

Desafio até ao próximo encontro

Repousar com o «O Senhor é meu pastor» [youtu.be/5M49YuiORNY]. Escutar
a canção todos os dias da semana e/ou rezar o Salmo 22 (23), por exemplo,
como se segue na oração para o final da partilha.

Oração para o final da partilha
O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes
prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas. Ainda que tenha de andar por vales
tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo. Ámen.

DÉCIMO SEXTO DOMINGO | ANO B

RENOVAÇÃO

INADIÁVEL

