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Preponderância
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS
Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62 (63)
Gálatas 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

Orientações
para o grupo
- Mantém sempre todas as conversas
confidenciais dentro do grupo.

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar o evangelho
e ‘treinar’ o processo de
discernimento. O primeiro
passo consiste em analisar com
clareza a questão a discernir.
Em contexto de oração, com
serenidade e paz. Então,
ponderamos as vantagens e
as desvantagens em relação
a cada uma das opções. Neste
processo, há de surgir uma
preponderância de razões de
modo a tomar a decisão.
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

“Se alguém quiser vir comigo”
A preponderância de vantagens

um tempo em que a pessoa

em relação às desvantagens,

em processo de discernimento

em relação a uma ou outra

se sente calma e tranquila,

opção, é a terceira modalidade

podendo assim refletir sobre as

de discernimento. O primeiro

razões para cada alternativa»

requisito é encontrar a paz de

(Timothy M. Gallagher). Sem

coração. Depois, com liberdade

deixar de pedir a graça de

e serenidade, a pessoa dispõe-

conhecer e abraçar a vontade

se a analisar as razões que

de Deus. Sem deixar de desejar

sustentam uma e outra opção,

ardentemente entrar em

de modo a intuir a vontade

comunhão com Deus,

divina. «A terceira modalidade

renunciar a si mesmo, para

de discernimento pressupõe

seguir Jesus Cristo.

Questões para os pequenos grupos
Como foi a primeira vez em que te sentiste
perdido/a, num determinado lugar?

Questões auxiliares: Quando e onde é que foi a primeira vez
em que te perdeste? Porque é que te sentiste perdido/a? O
que é que fizeste para resolver a situação?

Qual foi o conteúdo mais interessante que
aprendeste, nesta série, sobre discernimento?

Questões auxiliares: Qual é a tua experiência pessoal e/ou
familiar da prática do discernimento? Quando é que sentes
(mais) necessidade de buscar a vontade de Deus?

Desafio até ao próximo encontro

‘Treinar’ o processo de discernimento, antes de tomar uma decisão. Em
contexto de oração, com serenidade e paz, ponderamos as vantagens e
as desvantagens em relação a cada uma das opções.

Oração para o final da partilha
Senhor, és o meu Deus: desde a aurora te procuro. A minha alma tem sede
de ti. Por ti suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. Assim te bendirei
toda a minha vida e em teu louvor levantarei as mãos. Unido a ti estou,
Senhor, a tua mão me serve de amparo. Ámen.
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