
A Alegria  
do Evangelho 
Propostas para uma “Comunidade Evangelizadora”

O que podemos fazer? 
!

Avaliamos as nossas ações evangelizadoras !
O Papa diz-nos que podemos ser criativos e arriscar pensar, propor e rever todas as propostas evangelizadoras 
das comunidades em que estamos inseridos. 

Jesus também rompeu os esquemas estabelecidos… cada vez que tentamos voltar à fonte e recuperar a frescura 
original do Evangelho, brotam novos caminhos, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais 
eloquentes, palavras carregadas de renovado significado para o mundo de hoje (EG 11).
!

Reflitamos sobre algumas das apões evangelizadoras que acontecem no nosso grupo 
(escolham três), e vejamos se estão em consonância com a EG. 
Depois pensemos como torná-las menos aborrecidas e fechadas e mais abertas à 
criatividade e a outras formas de expressão.

ENCONTRO NO GRUPO

Ações evangelizadoras que 
se fazem no meu grupo

Estão em consonância  
com a EG? Porquê?

Como podemos  
melhorá-las?

!!!!
!!!!
!!!!

ORAÇÃO

O Papa recorda-nos que o Evangelho convida-nos à alegria. Lê: João 16, 16-24. !
O Papa Francisco utiliza a imagem de um rio de alegria e pergunta: “Porque não havemos de 
entrar, também nós, nesta torrente de alegria?” (EG 5).

Imagina o rio, próximo da tua paróquia,… em que estás a pensar?

ENCONTRO GERAL - dia 12 de outubro - 17:00 horas - cripta da igreja do Candal

Paróquias do Senhor da Vera Cruz do Candal e de Santa Marinha 
Vigararia Gaia Norte - Diocese do Porto


Ano Pastoral 2014 - 2015



Partimos com base no livro “La Alegria del Evangelio” - 
Claves e propuestas para la comunidad evangelizadora, 
editado pela PPC em 2014.

A Exortação Apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium é portadora de uma “nova 
primavera” para e na Igreja.


As Paróquias do Candal e de Santa Marinha vão, ao longo do Ano Pastoral 2014-2015, ler, 
meditar, responder, interrogar, partilhar, orar… partindo do texto da Exortação e guiados 
pelo pelo Livro que nos irá indicar o caminho…

A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira… (EG 1-18)

Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria…

Esta alegria…

… é contagiosa … funda-se na memórta … leva-nos ao encontro

move-nos a evangelizar fazer memória da nossa 
história entusiasma-nos e 
lança-nos para diante

Deus leva-nos além de nós 
próprios, ao encontro dos 
outros

Todos estamos convocados / convidados 

para participar nesta nova etapa evangelizadora


TRABALHO PESSOAL

1. Leio com atenção o texto (números 1 a 18)

2. Sublinho o que mais me chama à atenção

3. Coloco um ponto de interrogação (?) nas frases que não compreendo, que me interrogam, que quero clarificar…

4. Tiro conclusões para a minha vida e para a vida da minha comunidade.

As frases que me chamam à atenção estão nos números:

As que me interrogam estão nos números:

As minhas conclusões são:

Como vivemos? 
!

Partilhamos no grupo o nosso trabalho pessoal !
O que descobri? 
A conclusões cheguei? 

!
Aprofundamos


Onde está a nossa alegria mais profunda? Dá exemplos.

Em que é que nos parecemos aos “cristãos que parecem ter escolhido viver uma Quaresma 
sem Páscoa”?

Vivemos a missão como desenraizamento ou como continuidade com a história dos que 
viveram antes de nós? Em que se nota?

Deus renova a nossa vida? Como?

Como vivemos a novidade a que a Exortação nos convida? Que tem de novo para nós?
!

Preparamos um “anúncio” (uma notícia, um aviso…) que, se o 
recebermos, produziria em nós uma autêntica alegria.


Vou escrevê-lo…

Partilho-o com o grupo.

Fazemos UM ÚNICO anúncio.

ENCONTRO NO GRUPO


