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Ancorado na oração
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS
Amós 8, 4-7
Salmo 112 (113)
1Timóteo 2, 1-8
Lucas 16, 1-13

Orientações
para o grupo
- Mantém as conversas confidenciais
dentro do grupo (o que é dito no grupo
fica no grupo).

Catequese
familiar
Pintar o desenho para
aprofundar a temática
deste ‘episódio’: ancorado na
oração
Para ir mais longe,
procurar na Bíblia:
evangelho segundo Lucas,
capítulo 16, versículos 10 a 13
Rezar a oração proposta para o
Tempo da Criação, a decorrer
até 4 de outubro, sob a temática
«escutar a voz da Criação»
— bit.ly/Criacao22
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

“Vida tranquila e pacífica”
A vida tranquila e pacífica nasce

nela um coração compassivo,

da oração, da relação pessoal

que reza sem excluir ninguém.

de amizade com Deus. Parece

[...] O orante reza pelo mundo

que não serve para nada, no

inteiro, carregando sobre os

entanto, a oração muda tudo

ombros as suas dores e os seus

em nós. Ser discípulo é ter o

pecados. Reza por todos e por

coração ancorado no amor,

cada pessoa: é como se ele

desprendido de todas as coisas

fosse a ‘antena’ de Deus neste

e de todos os bens. Por isso, a

mundo» (Papa Francisco).

oração liberta do egoísmo e

A verdadeira oração só

abre-nos aos outros. «Qualquer

acontece numa atitude

pessoa pode bater à porta de

de amor, do qual brotam a

um orante e encontrar nele ou

tranquilidade e a paz.

Questões para os pequenos grupos
Como foi a última vez em que te sentiste
tranquilo/a e em paz?

Questões auxiliares: O que é que proporcionou esse
sentimento de tranquilidade e de paz? Quando e onde é
que aconteceu esse momento de paz?

O que é que podes fazer para alcançar uma vida
tranquila e pacífica?
Questões auxiliares: Como é que se caracteriza uma
vida tranquila e pacífica? O que é que te tranquiliza e te
pacifica? O que é que tens feito para viver em paz?

Desafio até ao próximo encontro

Para evitar a falência espiritual da tua vida cristã, não recues para o
passado, nem te deixes paralisar pelos temores do futuro. Envolve-te,
compromete-te. Ancorado na oração, percebe a urgência desta hora.

Oração para o final da partilha
Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do
Senhor, agora e para sempre. O Senhor levanta do pó o indigente e tira o
pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes, com os grandes do
seu povo. Louvai o Senhor, que exalta os humildes. Ámen.
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