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Levanta-te e testemunha
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS

“Dar testemunho da verdade”

Daniel 7, 13-14

A história não tem apenas
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uma interpretação política;
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tem também uma visão

deixar a nossa missão por

teológica. Trata-se de perceber

terminar ou seguir o caminho

a essência da vida a partir de

dos profetas: seguir em frente,

Deus. Ao Criador do Universo

sem hesitar, transmitir a visão de

pertence a primeira e a última

Deus para o mundo. «Levanta-

palavra. Nós temos uma opção.

te! Não podes ficar por terra a

Podemos assistir resignados aos
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para trás. Podemos tomar outra

te espera! [...] Levanta-te e

direção, mudar de perspetiva,

testemunha com alegria que
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Salmo 92 (93)
Apocalipse 1, 5-8
João 18, 33b-37

Orientações
para o grupo
- Reza em todos os encontros.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
Celebrar o Dia Mundial da
juventude – «Levanta-te e
testemunha com alegria que
Cristo vive! Espalha a sua
mensagem de amor e salvação
entre os teus coetâneos, na
escola, na universidade, no
trabalho, no mundo digital, por
todo o lado».
‘Explorar’ o Hino da Jornada
Mundial da Juventude 2023

— lisboa2023.org/pt/lisboa2023/hino
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões para os pequenos grupos
Como foi a última vez que deste testemunho
sobre uma pessoa ou um acontecimento?

Questões auxiliares: Porque é que tiveste de dar
testemunho dessa pessoa ou acontecimento? Na tua
opinião, qual é a importância das testemunhas?

Como é que podes concretizar o desafio: «Levantate e testemunha com alegria que Cristo vive»?
Questões auxiliares: Na tua vida, o que é que significa
«levanta-te e testemunha»? No teu contexto profissional
(escolar), como é que podes testemunhar que Cristo vive?

Desafio até ao próximo encontro

«Levanta-te e testemunha com alegria que Cristo vive! Espalha a sua
mensagem de amor e salvação entre os teus coetâneos, na escola, na
universidade, no trabalho, no mundo digital, por todo o lado».

Oração para o final da partilha
O Senhor é rei, revestiu-Se de majestade, revestiu-Se e cingiu-Se de poder.
Firmou o universo, que não vacilará. É firme o teu trono desde sempre, Tu
existes desde toda a eternidade. Os teus testemunhos são dignos de toda
a fé, a santidade habita na tua casa por todo o sempre. Ámen.
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