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Amados de Deus
FOLHA DE APOIO AO MOMENTO DE PARTILHA NO PEQUENO GRUPO

LEITURAS
2Samuel 5, 1-3
Salmo 121 (122)
Colossenses 1, 12-20
Lucas 23, 35-43

Orientações
para o grupo
- Ninguém é obrigado a falar, mas
é saudável promover a partilha de
todos os elementos do grupo.

Catequese
familiar
Pintar o desenho e procurar
a relação com o tema do
‘episódio’: amados de Deus
Conhecer a Mensagem
do Papa Francisco para a
Jornada Mundial da Juventude:
«Maria levantou-se e partiu
apressadamente»
— bit.ly/jmj-22-23
Hino da Jornada Mundial da
Juventude (Lisboa, 2023)
— bit.ly/lisboa2023-hino
Dinâmica complementar para o
grupo de catequese.

“Estarás comigo no Paraíso”
Amados por Deus,

pelo seu olhar misericordioso,

«experimentar na própria vida a

se torna, como Maria, «modelo

presença de Cristo ressuscitado,

de como acolher este imenso

encontrá-lo ‘vivo’, é a maior

dom na nossa vida e comunicá-

alegria espiritual, uma explosão

lo aos outros, fazendo-nos

de luz que não pode deixar

por nossa vez portadores de

ninguém ‘parado’», escreve o

Cristo, portadores do seu amor

Papa Francisco, a propósito

compassivo, do seu serviço

deste Dia Mundial da Juventude.

generoso». Gente que tem

«Gente feliz com fé» são aqueles

pressa de levar aos outros tão

e aquelas que se sentem filhas

grande amor que preenche

e filhos amados de Deus. Gente

a vida de sentido e de

que, habitada por Deus e tocada

profunda alegria.

Questões para os pequenos grupos
Como é que, na infância, reconhecias o amor
dos teus pais por ti?

Questões auxiliares: Na tua opinião, quais são os sinais que
identificam o amor dos pais pelos filhos? Como e quando é
que te lembras do amor que os teus pais tinham por ti?

Como é que podes testemunhar aos outros que
todos somos filhos amados de Deus?

Questões auxiliares: Para ti, o que significa ser filho/a
amado/a de Deus? Na tua opinião, como é que podemos
perceber o amor de Deus por nós?

Desafio até ao próximo encontro

Conhecer as propostas para a Jornada Mundial da Juventude, a decorrer
no próximo ano, em especial a possibilidade de participar ativamente nos
Dias nas Dioceses, como voluntário/a ou família de acolhimento.

Oração para o final da partilha
Senhor Jesus, és nosso Rei, Messias e Pastor. Por ti e para ti tudo foi criado.
Reine a tua paz em nós e em nossa casa. Ocupa o teu primeiro lugar, para
que o Reino de teu Pai venha até nós e se manifeste onde o teu amor nos
alcança nos transforma e rejuvenesce. Ámen.
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