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Os frutos
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS
Isaías 66, 10-14c
Salmo 65 (66)
Gálatas 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

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

Catequese
familiar
Pintar o desenho e relacionar
com a temática deste
‘episódio’ sobre os frutos de
discernimento.
Há pessoas que mostram
serenidade e paz. Há pessoas
que não mostram serenidade
e paz. Como é que nos
apercebemos da diferença?
Para ir mais longe: Procurar na
Bíblia o evangelho segundo
Lucas, capítulo 10, versículos 1 a
12 e 17 a 20
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

“O que tem valor é a nova criatura”
Felicidade verdadeira e paz

a nossa vida, no presente e

profunda são testemunhadas

no futuro. Nada há de mais

pelas pessoas que concluem o

grandioso para o ser humano

processo de discernimento. Uma

do que sentir-se inundado

«paz e alegria inquebrantáveis,

pela paz e pela felicidade que

a certeza de estar ‘a fazer

brotam do coração e se tornam

a vontade de Deus’, que dá

visíveis num rosto sereno. O

força ao amor, inclusive

cristão acredita que essa é

nas circunstâncias mais

a ‘nova criatura’ que emerge

inesperadas e humanamente

em nós, quando buscamos

aflitivas da vida: eis o fruto do

e encontramos a vontade de

discernimento» (Timothy M.

Deus. É um caminho que está

Gallagher). E assim se molda

aberto para todos.

Questões para os pequenos grupos
Quais são as características que mais te
identificam com o teu pai ou com a tua mãe?

Questões auxiliares: No teu aspeto físico, o que é que
mais se assemelha ao teu pai ou à tua mãe? Quais são as
qualidades que recebeste dos teus pais?

Como é que vais continuar a exercitar o processo
de discernimento, na tomada de decisões?

Questões auxiliares: Na tua opinião, quais são as vantagens
e as dificuldades, no processo de discernimento sobre a
vontade de Deus? O que é que Deus quer de ti?

Desafio até ao próximo encontro

É nossa missão contagiarmos a paz e a alegria. A começar pela nossa
casa, pela família, onde não faltem as carícias, confortos e consolações e
as palavras que constroem paz e alegria: obrigado, desculpa, por favor.

Oração para o final da partilha
Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai os seus
louvores, dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras». A terra inteira Te
adore e celebre, entoe hinos ao teu nome. Vinde contemplar as obras de
Deus, admirável na sua ação pelos seres humanos. Ámen.
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