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Maior variedade
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS
Atos 13, 14.43-52
Salmo 99 (100)
Apocalipse 7, 9.14b-17
João 10, 27-30

Orientações
para o grupo
- Reza em todos os encontros. A
oração é fundamental na Renovação
Inadiável.

“Fontes da água viva”
O tempo pascal, no novo

água benta; nas palavras de

Missal, recebe mais variedade

introdução ao Pai nosso; nos

de formulários, com novas

convites à saudação da paz

orações tomadas dos antigos

e à comunhão; na fórmula

Sacramentários. Dispomos

de despedida da assembleia,

também de maior número

no final da missa. A escolha

de alternativas: na saudação

oportuna das fórmulas e

inicial; nas variantes do

orações adequadas a cada dia

momento penitencial,

e comunidade há de facilitar

com destaque para os três

que a eucaristia nos conduza às

batimentos no peito durante a

fontes da água viva, através de

confissão de culpa e para o rito

uma celebração «nobre na sua

de aspersão dominical com a

simplicidade, séria e bela».

Questões para os pequenos grupos
Como é que te sentes, quando estás com sede?

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar a temática deste
‘episódio’ [relacionar com o
evangelho deste domingo: João,
capítulo 10, versículos 27 a 30]
‘Explorar’ os momentos dentro
das quatro partes da estrutura
da eucaristia, por exemplo, o
momento penitencial, a oração
do Pai nosso, a saudação da
paz, a comunhão
— bit.ly/partesdamissa
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

Questões auxiliares: Quando foi a tua experiência mais
forte de fome ou de sede? Quando estás sedento, qual é a
tua sensação ao beber um copo água?

Na tua opinião, como é que a celebração da
eucaristia se pode tornar mais nobre e bela?

Questões auxiliares: O que é que consideras necessário
melhorar na celebração da missa? Qual é o teu momento
preferido na estrutura da missa?

Desafio até ao próximo encontro

Nesta semana, para continuar a celebrar e viver melhor a eucaristia,
vamos conhecer os diversos momentos [bit.ly/partesdamissa] que
compõem as quatro partes da missa.

Oração para o final da partilha
Senhor Jesus Ressuscitado, és o Bom Pastor: amas-nos e chamasnos pelo nome; bates à porta do nosso coração e fazes ouvir a tua voz
inconfundível, que queremos escutar e seguir. Fortalece-nos com o teu
alimento, para darmos rosto à esperança e mãos à paz e à alegria. Ámen.
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