
 

 

                                                                        Missão (com)Paixão! 

Dinâmica de Quaresma e Páscoa 

 

“Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a pessoa 

ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu amor de compaixão desperte também o nosso e, a todos, 

nos torne discípulos missionários” 

Papa Francisco 

 

Introdução 

Este documento pretende ser uma proposta de vivência do tempo forte da Quaresma/Páscoa, que pode ser 

enquadrada nas reuniões semanais ou vivida durante a semana, necessitando de ser adaptada à realidade local e ao 

contexto de pandemia em que nos encontramos. Também pode ser vivida em paralelo com as diversas dinâmicas já 

propostas nas Paróquias, Vigararias (Arciprestados) e Dioceses, uma vez que se centra em gestos simples e práticas de 

aprofundamento.  

O tema proposto para esta dinâmica “Missão (com)Paixão!” surge no contexto da pandemia de Covid-19 e os seus 

efeitos (a curto e médio prazo) na vida de muitos irmãos que sofrem. Como cristãos não podemos ficar indiferentes a 

esta dura realidade. Como nos interpela o Papa Francisco na sua mensagem recentemente publicada para o Dia 

Mundial das Missões de 2021, “Neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença 

e a apatia em nome dum sadio distanciamento social, é urgente a missão da compaixão, capaz de fazer da distância 

necessária um lugar de encontro, cuidado e promoção”. Esta compaixão do coração, o sentir o que os outros sentem, 

aproximando-os dos seus sentimentos, sendo solidários com as pessoas que necessitam, não é mais do que ter 

misericórdia ou ser misericordioso. 

Neste tempo litúrgico em que acompanhamos Jesus na Sua revelação messiânica, no caminho para o Calvário, na Sua 

Morte e Ressurreição (Paixão), recordemos as Suas palavras na parábola do Juízo Final: “Sempre que fizestes isto a um 

destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes” (Mt 25, 40).  

“Saiamos”, tal como fez Carlo Acutis, em missão, ao encontro dos mais pequeninos. Que esta Paixão de Cristo, 

desperte em nós a compaixão de coração, levando a todos os que sofrem um sinal de esperança!  

 

Enquadramento 

“Acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no 

coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina” (MV 15). 

Com esta dinâmica queremos corresponder a este desejo do Papa Francisco, indo ao encontro dos pobres, nos diversos 

tipos de pobreza, redescobrindo e realizando as obras de misericórdia – corporais e espirituais. As obras de 

misericórdia são a realização concreta do apelo de Jesus a sermos misericordiosos como o Pai o é (Lc 6, 36), mas 

também são um reflexo da ação da Misericórdia Divina em cada um de nós. Ao nos sabermos e reconhecermos 

Amados por Deus, não podemos deixar de amar todos os que nos rodeiam.  

“Num mundo infelizmente ferido pelo vírus da indiferença, as obras de misericórdia são o melhor antídoto. De fato, 

educam-nos à atenção para as exigências mais elementares dos nossos irmãos mais fracos, nos quais Jesus está 

presente. É sempre Jesus que está presente no necessitado. Reconhecer a sua face em quem está na necessidade é 

um verdadeiro desafio contra a indiferença” Papa Francisco, audiência geral de 12.10.2016 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2016/documents/papa-francesco_20161012_udienza-generale.html


 

 

Sem violar as normas estabelecidas pelo governo e essenciais para cuidarmos dos outros, diminuindo a propagação 

do vírus, é possível dinamizar iniciativas de caridade com os mais necessitados e vulneráveis nesta situação de crise. 

Além disso, é um bom momento para praticar as obras de misericórdia espirituais dentro das famílias ou com os 

vizinhos mais próximos, ao conversar com eles, dando-lhes conselhos e animando-os neste período difícil.   

 

As Obras de Misericórdia (OM) 

As Obras de Misericórdia são ações que podemos realizar, sinais realizadores da missão misericordiosa de Jesus Cristo. 

Ou seja, de sermos cada vez mais “à maneira” de Deus.  

A divisão das OM em corporais e espirituais foi feita cerca do séc. III d.C. por Orígenes de Alexandria. Refletem o serviço 

que podemos prestar ao próximo no que diz respeito às necessidades mais fundamentais e prementes, e advém 

diretamente do que vimos Jesus fazer durante a sua vida nesta terra.  

 

OM Corporais 
 

OM Espirituais 
 

Dar de comer a quem tem fome 
Dar de beber a quem tem sede 

Vestir os nus 
Dar pousada aos peregrinos 

Assistir aos enfermos 
Visitar os presos 

Enterrar os mortos 
Cuidar da casa comum* 

 

Dar bom conselho 
Ensinar os ignorantes 
Corrigir os que erram 

Consolar os tristes 
Perdoar as ofensas/injúrias 

Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo 
Rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos 

Contemplar, com gratidão, o mundo.* 
 

 

Durante esta dinâmica, seria importante motivar os escuteiros a refletir que, quando praticamos as OM estamos a 

moldar-nos “à maneira de Deus” como cristãos. (Cristão = pequeno Cristo) 

Desafio: nas secções mais velhas e Dirigentes, fazer o exercício de encontrar passagens bíblicas onde Jesus praticou 

essa OM, ou onde foi ele o padecente (quando Ele teve fome, quando Ele teve sede, …) 

 

* Estas duas OM foram incluídas pelo Papa Francisco no Ano Jubilar da Misericórdia. Como obra de misericórdia 

espiritual, o cuidado da casa comum requer “a grata contemplação do mundo”, que “nos permite descobrir qualquer 

ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa”. Como obra de misericórdia corporal, o cuidado da 

casa comum requer aqueles “simples gestos quotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, 

do egoísmo” e se manifesta o amor “em todas as ações que procuram construir um mundo melhor”. 

 

Tipos de pobreza 

Quando falamos de pobreza, falamos de quê?  De uma forma simples, normalmente, a pobreza é definida como a 

privação das condições necessárias para termos acesso a uma vida digna.  

Podemos falar de 4 tipos de pobreza*: 

 Pobreza física, económica ou estrutural - não ter teto, o que comer, o que beber ou o que vestir; o 

desemprego, as incapacidades graves, ... 

OM: Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos 



 

 

 Pobreza relacional (que considera a pessoa como ser social) - solidão e introversão, falecimento de familiares 

ou amigos, dificuldades de comunicação, discriminação e marginalização, … 

OM: Assistir aos enfermos, Visitar os presos, Enterrar os mortos, Perdoar as injúrias  

 Pobreza cultural - ausência ou escassez de oportunidades de formação, exclusão social e cultural, escassez de 

oportunidades de futuro. Em última análise, analfabetismo. 

OM: Dar bom conselho, Ensinar os ignorantes, Corrigir os que erram 

 Pobreza espiritual ou anímica - desorientação, vazio interior, desconsolo, falta de esperança, confusão moral 

e espiritual, ... 

OM: Consolar os tristes, Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, Rogar a Deus pelos vivos e defuntos. 

 

Quanto às duas Obras de Misericórdia incluídas pelo Papa Francisco, não cuidar da casa comum, dá origem a estes 

vários tipos de pobreza. 

* propostas pelo Cardeal Walter Kasper, no livro “A Misericórdia” 

 

Para aprofundar… 

 

 Site do Jubileu da Misericórdia 

 

 O Rosto da Misericórdia, Papa Francisco 

 

 Mensagem do Papa Francisco para a JMJ 2016 “Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia” 

 

 Reflexão sobre as Obras de Misericórdia 

 

 As duas obras de misericórdia incluídas pelo Papa Francisco 

 

 Laboratório de Fé 

 

Estrutura da dinâmica semanal 

 

 Leitura - Leitura do Evangelho de Domingo de onde se dá ênfase a uma frase chave 

 

 Para refletir - Pergunta de reflexão sobre a leitura. Esta reflexão, apesar de ter sido pensada para a III, IV 

Secções e Dirigentes, pode ser adaptada à I e II Secções, caso o entendam. 

 

 Para concretizar - é proposta 1 ou 2 obras de misericórdia para ser(em) vivida(s) durante a semana, com 

pequenos desafios. Cada Secção pode escolher um ou vários desses desafios.  

 

 Oração final ou música - Proposta de oração final ou música (cantar é rezar duas vezes). Tal como o amor, a 

oração também é uma obra, um trabalho. Rezar é uma ação laboriosa, que nos converte a Deus e nos leva a 

descobrir o Seu rosto nos irmãos.  

http://www.giubileodellamisericordia.va/content/gdm/pt.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/youth/documents/papa-francesco_20150815_messaggio-giovani_2016.html
https://www.laboratoriodafe.net/2014/10/uma-unidade-profunda-entre-a-fe-e-a-caridade-reflexao-mensal-sobre-as-obras-de-misericordia-gramatica-elementar-da-caridade-14-obras-7-materiais-7-espirituais.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html
https://www.laboratoriodafe.net/2014/10/uma-unidade-profunda-entre-a-fe-e-a-caridade-reflexao-mensal-sobre-as-obras-de-misericordia-gramatica-elementar-da-caridade-14-obras-7-materiais-7-espirituais.html


 

 

Quarta-feira de Cinzas 

17.fev.2021 

 

“Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles (...) apenas o 

teu Pai, que está presente em segredo” 

 

LEITURA: Mt 6, 1-6.11-18 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos 

homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos Céus. Assim, 

quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para 

serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba 

a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, 

te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas 

sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua 

recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que 

vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas, que 

desfiguram o rosto, para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. 

Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas 

apenas o teu Pai, que está presente em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa». 

 

PARA REFLETIR: Hoje começa a Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa. É um tempo de conversão, de 

renúncia, de fazer sacrifícios, para encontrar o essencial do Evangelho, da nossa vida e da vida daqueles que nos 

rodeiam... É tempo de pensar no que podemos “deixar para trás” para amar mais o nosso próximo. É este o desafio 

que lançamos, que “saiam” em missão, numa missão de amor, numa missão (com)Paixão. 

 

DESAFIA-TE! 

UBUNTU = “Eu sou, porque tu és”  

“A minha humanidade está inextricavelmente ligada à tua humanidade” Desmond Tutu 

 

Domingo I da Quaresma 

21.fev.2021 

“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho” 

 

LEITURA: Mc 1, 12-15 

Em seguida, o Espírito impeliu-o para o deserto. E ficou no deserto quarenta dias. Era tentado por Satanás, estava 

entre as feras e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, e proclamava o Evangelho 

de Deus, dizendo: «Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho.» 

 

 



 

 

PARA REFLETIR 

Seguir Jesus é também compreender o que Ele quer para cada um de nós, fazendo “todo o possível por” cumprir 

fielmente a Sua Vontade. Estou disposto a percorrer esse caminho? Coloco-me ao serviço dos meus irmãos, auxiliando 

os meus semelhantes em todas as circunstâncias, construindo, com empenho, o Reino de Deus?  

 

PARA CONCRETIZAR - 1ª OME - CONSOLAR OS TRISTES 

“Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz”. Madre Teresa de Calcutá  

«Quando basta uma palavra, evitemos o discurso. Quando basta um gesto, evitemos as palavras. Quando basta um 

olhar, evitemos o gesto. E quando basta um silêncio, evitemos inclusivamente o olhar». Francisco Palazón 

 

Nesta semana… 

Repara quando alguém está em baixo e tenta alegrar-lhe o dia  

Contacta alguém que possa estar sozinho ou a sentir-se isolado 

Oferece-te para ajudar alguém que enfrenta dificuldades 

Sorri para as pessoas com quem estás e ilumina-lhes o dia 

Faz algo para tornar a vida mais fácil a outra pessoa 

Estar disponível para auxiliar o Assistente na animação/transmissão da Eucaristia 

 

MUSICA - Queira eu o que Deus quer  

 

Domingo II da Quaresma 

28.fev.2021 

"Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o." 

 

LEITURA: Mc 9, 2-10 

Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, só a eles, a um monte elevado. E transfigurou-

se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma da terra as poderia 

branquear assim. Apareceu-lhes Elias, juntamente com Moisés, e ambos falavam com Ele. 

Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: «Mestre, bom é estarmos aqui; façamos três tendas: uma para ti, uma para 

Moisés e uma para Elias.» Não sabia que dizer, pois estavam assombrados. Formou-se, então, uma nuvem que os 

cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o.» De repente, 

olhando em redor, já não viram ninguém, a não ser só Jesus, com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a 

ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Eles 

guardaram a recomendação, discutindo uns com os outros o que seria ressuscitar de entre os mortos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlvJehSct4g


 

 

PARA REFLETIR: 

Já paramos para pensar que cada um de nós é amado por Deus? Como retribuo esse amor aos outros?  

 

PARA CONCRETIZAR - 6ª OMC – VISITAR OS PRESOS 

“Não há nenhuma prisão em nenhum mundo na qual o Amor não possa forçar a entrada.” Oscar Wilde 

“ A pior prisão é um coração fechado” S. João Paulo II 

 

Nesta semana… 

Contacta um vizinho ou um amigo, que esteja sozinho, e oferece-lhe a tua ajuda 

Faz um presente para alguém que está só 

Contacta um idoso, vizinho ou da tua comunidade, e ilumina o seu dia 

Contacta a pastoral penitenciária e percebe como podes ajudar ou enviar uma carta de esperança a um recluso 

 

ORAÇÃO 

Quem sou eu? Muitas vezes me dizem que saio da minha cela, sereno, radiante e seguro como um senhor que sai do 

seu castelo. 

Quem sou eu? Muitas vezes me dizem que parece que falo com os meus guardas livre, amigavelmente, e claro, como 

se devesse parar com isso. 

Quem sou eu? Também me dizem que vivo os dias do infortúnio com serenidade, sorridente e orgulhoso, como alguém 

que está habituado a vencer. 

Serei realmente aquilo que os outros dizem de mim? Ou serei apenas o que sei de mim mesmo? Inquieto, ansioso, 

doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto por 

cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de belas palavras, de calor humano, a tremer de raiva perante a 

arbitrariedade e ofensa mesquinha, cansado de esperar por grandes coisas, impotente pelos amigos distantes, 

cansado e vazio, incapaz de orar, pensar, criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo? 

Quem sou eu? Este ou aquele? 

Serei eu hoje, este e amanhã um outro? 

Serei os dois ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita? 

E diante de mim mesmo um covarde queixoso e desprezível? 

Ou serei igual ao que ainda existe em mim? 

Ao exército derrotado, que na confusão, se afasta da batalha já vencida? 

Quem sou eu? Esta pergunta única é para mim chacota. 

Quem quer que eu seja, ó Deus, Tu conheces-me, Teu sou eu, ó Deus. 

Dietrich Bonhoeffer 

 



 

 

Domingo III da Quaresma 

7. mar.2021 

“Não precisava de que ninguém o elucidasse acerca das pessoas, pois sabia o que havia dentro delas.” 

 

LEITURA: Jo 2, 13 – 25 

Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas 

e pombas, e os cambistas nos seus postos. Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo com 

as ovelhas e os bois; espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas; e aos que vendiam 

pombas, disse-lhes: «Tirai isso daqui. Não façais da Casa de meu Pai uma feira.» 

Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devora. Então os judeus intervieram e 

perguntaram-lhe: «Que sinal nos dás de poderes fazer isto?» Declarou-lhes Jesus, em resposta: «Destruí este templo, 

e em três dias Eu o levantarei!» Replicaram então os judeus: «Quarenta e seis anos levou este templo a construir, e 

Tu vais levantá-lo em três dias?» Ele, porém, falava do templo que é o seu corpo. Por isso, quando Jesus ressuscitou 

dos mortos, os seus discípulos recordaram-se de que Ele o tinha dito e creram na Escritura e nas palavras que tinha 

proferido. Enquanto Ele estava em Jerusalém, durante as festas da Páscoa, muitos creram nele ao verem os sinais 

miraculosos que realizava. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que ninguém 

o elucidasse acerca das pessoas, pois sabia o que havia dentro delas. 

 

PARA REFLETIR 

Lê o salmo 139 e para para pensar no quanto Deus te conhece. 

 

PARA CONCRETIZAR - 3ª OME – CORRIGIR OS QUE ERRAM 

“Não se pode corrigir uma pessoa sem amor e sem caridade. A correção fraterna é um ato para curar o corpo da 

Igreja.” Papa Francisco 

“Não há vida cristã sem correção e não há correção fraterna sem amor!” 

“ (...) fazei com que, pela palavra, pelo exemplo, e pela correção fraterna, nos ajudemos todos a progredir no amor 

fraterno e no Vosso amor.” Oração do Guia 

 

Nesta semana… 

Ajudo os outros a ultrapassar os obstáculos 

Quando chamo a atenção de um amigo, tenho cuidado com as minhas palavras 

Corrijo os meus amigos quando eles estão errados, para que eles sejam melhores 

Sou gentil para comigo, quando cometo erros 

Preparo-me para receber o sacramento da Reconciliação, assumindo que também erro 

 

MÚSICA - Conta as estrelas do Céu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gg4rf_rv16s


 

 

Domingo IV da Quaresma 

14.mar.2021 

"Quem pratica a verdade aproxima-se da Luz, de modo a tornar-se claro que os seus atos são feitos segundo Deus." 

 

LEITURA: Jo 3, 14-21 

Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao 

alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 

Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, 

mas tenha a vida eterna. De facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o 

mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no 

Filho Unigénito de Deus. E a condenação está nisto: a Luz veio ao mundo, e os homens preferiram as trevas à Luz, 

porque as suas obras eram más. De facto, quem pratica o mal odeia a Luz e não se aproxima da Luz para que as suas 

ações não sejam desmascaradas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da Luz, de modo a tornar-se claro que os 

seus atos são feitos segundo Deus.» 

 

PARA REFLETIR 

O que faz com que as obras, que praticas, sejam boas aos olhos de Deus?  

 

PARA CONCRETIZAR - 5ª OMC – ASSISTIR OS ENFERMOS 

“Na doença, a pessoa pode experimentar a solidão mais profunda e uma visita pode ser um ótimo remédio: um sorriso, 

uma carícia, um aperto de mão são gestos simples, mas muito importantes para quem se sente abandonado.” Papa 

Francisco 

“O cuidado é regra de ouro do nosso ser humano e traz consigo saúde e esperança” Papa Francisco 

 

Nesta semana… 

- Telefonar a alguém que está doente 

- Identifica um lar/hospital na área do teu agrupamento e enviar uma carta/desenho/vídeo 

- Colocar uma mensagem de agradecimento a todos os profissionais da 1ª linha 

- Rezar para que o sofrimento de alguém seja consolado 

- Ver a Exposição do Santíssimo Sacramento que é transmitida pelas redes sociais e ajuda as pessoas no seu momento 

de dor, fortalecendo através da oração 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORAÇÃO 

Tu, Senhor, mostraste-me o caminho 

até ao mais pequenino dos nossos irmãos 

até aos que têm fome e sede 

 

até aos estrangeiros e nus 

até aos doentes e aos presos. 

 

Leva-me a eles, Senhor, 

que eu os encontre a Ti neles, 

que eles e eu nos tornemos novamente irmãos 

e estejamos unidos me Ti. 

 

O que eu lhes fizer 

é feito Contigo e para Ti. 

O que recebemos uns dos outros 

servimos a Ti e ao Teu Reino 

que ninguém mais para além de Ti 

pode construir no meio de nós. 

Amen. 

 

Georg Lengerke  

 

 

Domingo V da Quaresma 

21. mar. 2021 

"Se alguém me servir, o Pai há-de honrá-lo." 

 

LEITURA: Jo 12, 20-33 

Entre os que tinham subido a Jerusalém à Festa para a adoração, havia alguns gregos. Estes foram ter com Filipe, que 

era de Betsaida da Galileia, e pediam-lhe: «Senhor, nós queremos ver Jesus!» Filipe foi dizer isto a André; André e 

Filipe foram dizê-lo a Jesus. 

Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo: 

se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, 

perde-se; quem se despreza a si mesmo, neste mundo, assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me 

siga, e onde Eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há-de honrá-lo. 

Agora a minha alma está perturbada. E que hei-de Eu dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para esta 

hora é que Eu vim! Pai, manifesta a tua glória!» Veio, então, uma voz do Céu: «Já a manifestei e voltarei a manifestá-

la!» Entre as pessoas presentes, que escutaram, uns diziam que tinha sido um trovão; outros diziam: «Foi um Anjo que 

lhe falou!» Jesus respondeu: «Esta voz não veio por causa de mim, mas por amor de vós. Agora é o julgamento deste 

mundo; agora é que o dominador deste mundo vai ser lançado fora. E Eu, quando for erguido da terra, atrairei todos 

a mim.» Dizia isto dando a entender de que espécie de morte havia de morrer.  

 

PARA REFLETIR: 

Estamos dispostos a acolher o dom de Deus e a deixar-nos transformar por Ele? 

 

 



 

 

PARA CONCRETIZAR - 6ª OME – SUPORTAR COM PACIÊNCIA AS FRAQUEZAS DO NOSSO PRÓXIMO 

«Sofre com paciência os defeitos e a fragilidade do próximo, tendo sempre diante dos olhos a tua própria miséria pela 

qual também tu hás de ser alvo da compaixão dos demais.» Papa Leão XIII 

“Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Suportar, não 

meramente tolerar ou “aguentar”, mas sustentar com amor.” S. Paulo 

 

Nesta semana…

 

Perante um má resposta de alguém, responde-lhe com um sorriso 

Põe-te no lugar do outro, em vez de o julgar 

Não sejas precipitado, reflete nas tuas atitudes antes de agires 

Quando te sentires frustrado com alguém, afasta-te da situação, respira fundo, e reza um Pai Nosso, pedindo a Deus 

paciência. 

 

MÚSICA: Grão de Trigo  

 

Domingo de Ramos 

28.mar.2021 

"Sempre tereis pobres entre vós e podereis fazer-lhe bem quando quiserdes" 

 

LEITURA: Mc 14, 1-15, 47 

 Faltavam só dois dias para a Páscoa e os Ázimos; os sumos sacerdotes e os doutores da Lei procuravam maneira de 

capturar Jesus à traição e de o matar. É que diziam: «Durante a festa não, para que o povo não se revolte.» Jesus 

encontrava-se em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, chegou uma certa mulher que trazia um 

frasco de alabastro, com perfume de nardo puro de alto preço; partindo o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça 

de Jesus. Alguns, indignados, disseram entre si: «Para quê este desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 

trezentos denários e dar-se o dinheiro aos pobres.» E censuravam-na. Mas Jesus disse: «Deixai-a. Porque estais a 

atormentá-la? Praticou em mim uma boa ação! Sempre tereis pobres entre vós e podereis fazer-lhes bem quando 

quiserdes; mas a mim, nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance: ungiu antecipadamente o meu 

corpo para a sepultura. Em verdade vos digo: em qualquer parte do mundo onde for proclamado o Evangelho, há-de 

contar-se também, em sua memória, o que ela fez.»  Então, Judas Iscariotes, um dos Doze, foi ter com os sumos 

sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ouviram-no com satisfação e prometeram dar-lhe dinheiro. E Judas 

espreitava ocasião favorável para o entregar. 

No primeiro dia dos Ázimos, quando se imolava a Páscoa, os discípulos perguntaram-lhe: «Onde queres que façamos 

os preparativos para comeres a Páscoa?» Jesus enviou, então, dois dos seus discípulos e disse: «Ide à cidade e virá ao 

vosso encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O Mestre  

manda dizer: 'Onde está a sala em que hei-de comer a Páscoa com os meus discípulos? Há-de mostrar-vos uma grande 

sala no andar de cima, mobilada e toda pronta. Fazei aí os preparativos.» Os discípulos partiram e foram à cidade; 

encontraram tudo como Ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. 

https://www.youtube.com/watch?v=1UdXeIdbwYY


 

 

 

PARA REFLETIR:  

Temos a mesma disponibilidade de Jesus para escutar os desafios de Deus e a mesma determinação de Jesus em 

concretizar esses desafios no mundo? 

 

PARA CONCRETIZAR -  1ª e 2ª OMC – DAR DE COMER A QUEM TEM FOME E DAR DE BEBER A QUEM TEM SEDE 

«Os direitos à alimentação e à água revestem um papel importante para a consecução de outros direitos, a começar 

pelo direito primário à vida.» (Caritas in Veritate, 27 -Bento XVI) 

“O acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a 

sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos” (Laudato Si, 30 - Papa 

Francisco) 

 

Nesta semana... 

Recolhe alimentos para uma instituição 

Preparar cabazes para entregar aos mais necessitados do agrupamento/paróquia 

Ser voluntário em instituições (tipo: Porta Solidária) 

Agradece a tua comida e às pessoas que a tornaram possível 

Implementa um método de poupança de água tua minha casa 

Disponibiliza-te para ires às compras, pelos que precisam de ficar em casa 

 

ORAÇÃO 

“A missão que me foi atribuída” 

Deus, nosso Pai, 

maravilhosa é a Tua criação. Tudo o que foi criado vem das Tuas mãos. 

Também a mim me chamaste para a existência, também me deste uma missão para a vida, uma missão que mais 

ninguém pode cumprir. 

Eu tenho um chamamento de vida. Talvez não reconheça claramente este chamamento na Terra, mas um dia ele 

tornar-se-me-á claro. 

Não fui criado para ser inútil ou sem valor, mas como elo de uma grande cadeia, ponte entre os homens e as gerações. 

Senhor Deus, foi-me atribuída uma boa missão: completar a Tua obra, trazer a paz, fazer o bem, servir a verdade, viver 

a Tua Palavra, onde quer que eu esteja, quem quer que eu seja. 

Amen. 

Oração das ilhas Fiji 

 

 



 

 

 

Tríduo Pascal  

Para a Semana Santa, irá ser elaborada uma dinâmica específica que estará disponível, posteriormente, em 

www.escutismoemcasa.pt  

 

Domingo II de Páscoa (Divina Misericórdia) 

11.abr.2021 

"Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados" 

 

LEITURA: Jo 20, 19-31 

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se 

encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco!» Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E Ele 

voltou a dizer-lhes: «A paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós.» Em seguida, 

soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados; 

àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos.» Tomé, um dos Doze, a quem chamavam o Gémeo, não estava com eles 

quando Jesus veio. Diziam-lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor!» Mas ele respondeu-lhes: «Se eu não vir o sinal 

dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito.» 

Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus 

veio, pôs-se no meio deles e disse: «A paz seja convosco!» Depois, disse a Tomé: «Olha as minhas mãos: chega cá o 

teu dedo! Estende a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulo, mas fiel.» Tomé respondeu-lhe: «Meu 

Senhor e meu Deus!» Disse-lhe Jesus: «Porque me viste, acreditaste. Felizes os que crêem sem terem visto!» Muitos 

outros sinais miraculosos realizou ainda Jesus, na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. 

Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e, acreditando, terdes a vida 

nele.  

 

PARA REFLETIR: 

Quem procura Cristo ressuscitado, encontra-O em nós? O amor de Jesus transparece nos nossos gestos? 

 

PARA CONCRETIZAR - 5ª OME – PERDOAR AS OFENSAS 

“ É mais difícil perdoar o amigo com quem até me cruzo, do que o inimigo distante” William Blake 

“Cada um deve lembrar que precisa de perdão e de paciência; este é o segredo da misericórdia: perdoando se é 

perdoado. Por isso, Deus nos precede e nos perdoa por primeiro. Recebendo o seu perdão, nos tornamos capazes de 

perdoar.” Papa Francisco 

 

Nesta semana… 

Escolhe dar ou receber o dom do perdão 

Reflete e perdoa a alguém que te feriu no passado 

 



 

 

Telefona a alguém, ou envia mensagem, a quem precises de pedir perdão 

Pede desculpa sempre que sentires que erraste 

Procura fazer um exame de consciência diário 

 

MUSICA - Perdoa-me Senhor  

 

 

Domingo III de Páscoa 

18.abr.2021 

"Porque estais perturbados e porque surgem tais dúvidas nos vossos corações?" 

 

LEITURA: Lc 24, 35-48 

E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer, ao partir o pão. 

Enquanto isto diziam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco!» Dominados pelo 

espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Disse-lhes, então: «Porque estais perturbados e porque surgem 

tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo. Tocai-me e olhai que um 

espírito não tem carne nem ossos, como verificais que Eu tenho.» Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E 

como, na sua alegria, não queriam acreditar de assombrados que estavam, Ele perguntou-lhes: «Tendes aí alguma 

coisa que se coma?» Deram-lhe um bocado de peixe assado; e, tomando-o, comeu diante deles. Depois, disse-lhes: 

«Estas foram as palavras que vos disse, quando ainda estava convosco: que era necessário que se cumprisse tudo 

quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos Profetas e nos Salmos.» Abriu-lhes então o entendimento para 

compreenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os 

mortos, ao terceiro dia; que havia de ser anunciada, em seu nome, a conversão para o perdão dos pecados a todos os 

povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. E Eu vou mandar sobre vós o que meu Pai 

prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até serdes revestidos com a força do Alto.»  

 

PARA REFLETIR: 

Não sentimos o coração cheio de paz – a paz que Jesus ressuscitado oferece aos seus – quando escutamos e acolhemos 

as propostas de Deus, quando procuramos conduzir a nossa vida de acordo com o plano de Deus? 

 

PARA CONCRETIZAR - 4ª OMC – DAR POUSADA AOS PEREGRINOS 

“a civilização deu um passo decisivo, talvez o [único] passo decisivo, no dia em que o estrangeiro, de inimigo se 

transformou em hóspede» 

“Acolher o viandante significa, no mínimo, abrir a própria casa ao outro, mas, mais profundamente, fazer de si próprio 

a casa, a morada em que o outro é acolhido: acolher é dar tempo e escutar o outro, e, escutando-o, escavamos em 

nós um espaço interior para ele.” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf5PtUqy7ZI


 

 

Nesta semana… 

Paro para ajudar o outro 

Ofereço mantimentos, água e roupa 

Cumprimentar com alegria as pessoas que vejo todos os dias, mesmo que não as conheça 

Doa artigos de higiene pessoal e itens sanitários (incluindo álcool gel e máscaras) para um abrigo local (sem-abrigo) 

 

ORAÇÃO 

A alegria é uma estrada, 

Faz-nos percorrer, Senhor a estrada que conduz à alegria. 

No simples, no próximo, no escondido da vida, ajuda-nos a ouvir a pequena sinfonia da alegria e a abrir com solenidade 

para ela as portas indefesas do tempo que corre. 

Só quem saboreia as pequenas alegrias se dá verdadeiramente conta das grandes. 

Só quem quem rejubila com a alegria dos outros percebe que ela é, em cada um de nós, uma onda puríssima que se 

expande. 

Ajuda-nos a inscrever a alegria como tarefa e, ao mesmo tempo, a mantermo-nos disponíveis para o modo 

surpreendente e gratuito da sua vinda. 

Amen 

José Tolentino Mendonça 

 

Domingo IV de Páscoa 

25.abr.2021 

"O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." 

 

LEITURA: Jo 10, 11-18 

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, e o que não é pastor, a quem não 

pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge e o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é 

mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas 

conhecem-me, assim como o Pai me conhece e Eu conheço o Pai; e ofereço a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda 

outras ovelhas que não são deste redil. Também estas Eu preciso de as trazer e hão de ouvir a minha voz; e haverá um 

só rebanho e um só pastor. É por isto que meu Pai me tem amor: por Eu oferecer a minha vida, para a retomar depois. 

Ninguém ma tira, mas sou Eu que a ofereço livremente. Tenho poder de a oferecer e poder de a retomar. Tal é o 

encargo que recebi de meu Pai.» 

 

PARA REFLETIR: 

Atrevemo-nos a seguir o nosso “Pastor” (Cristo) no caminho exigente do dom da vida, ou estamos convencidos que 

esse caminho é apenas um caminho de derrota e de fracasso, que não leva aonde nós pretendemos ir? 

 



 

 

PARA CONCRETIZAR - 1ª OME – DAR BOM CONSELHO 

“Não há presente melhor que o bom conselho.” Erasmo de Roterdão 

“A arte de aconselhar, portanto, está ligada à capacidade de compreender a situação do outro, requerendo, ao mesmo 

tempo, imaginação e adesão à realidade.” 

 

Nesta semana… 

Ouve os outros, de coração aberto, sem os julgar 

Escreve 10 coisas que te sintas grato e porquê 

Diz mais vezes obrigada(o) 

Pergunta a alguém como se sente e ouve realmente a sua resposta 

Reconhecer os sucessos e fracassos dos teus amigos 

Desliga o telemóvel e dá atenção aos que te rodeiam 

 

MÚSICA - Oceans  

 

Domingo V de Páscoa 

2.mai.2021 

"Nisto se manifesta a glória do meu Pai: em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos." 

 

LEITURA: Jo 15, 1-8 

«Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que não dá fruto em mim e poda o que 

dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estais purificados pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei 

em mim, que Eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na 

videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem 

permanece em mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois, sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em 

mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Esses são apanhados e lançados ao fogo, e ardem. Se permanecerdes em 

mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a 

glória do meu Pai: em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos.» 

 

PARA REFLETIR: 

Temos consciência de que é em Cristo que podemos encontrar uma proposta de verdadeira Felicidade?  

 

PARA CONCRETIZAR - 3ª OMC – VESTIR OS NÚS 

“E a outra coisa é vestir quem está nu: o que quer dizer isso se não restituir dignidade a quem a perdeu? Certamente 

dando as roupas a quem não tem; mas pensemos também nas mulheres vítimas do tráfico jogadas às ruas, ou aos 

outros, muitos modos de usar o corpo humano como mercadoria, até mesmo menores. E assim, também não ter um  

https://www.youtube.com/watch?v=PifkGE2pMGs


 

 

trabalho, uma casa, um salário justo é uma forma de nudez, o ser discriminado pela raça, pela fé, são todas formas de 

“nudez”, diante das quais, como cristãos, somos chamados a estar atentos, vigilantes e prontos a agir.” Papa Francisco, 

catequese de 26.10.2016 

 

Nesta semana… 

Separar peças de roupa que não uses para dar à paróquia ou a uma instituição 

Recolher cobertores ou produtos de higiene para dar aos sem abrigo 

Ser voluntário numa associação que trabalhe com os sem abrigo 

Iniciar um “Banco de Uniformes” no Agrupamento, de modo a apoiar os escuteiros com mais necessidades  

 

ORAÇÃO 

Nada pode importar mais do que encontrar a Deus! 

Ou seja: apaixonar-se por Ele 

de um modo definitivo e absoluto. 

Aquilo por que te apaixonas agarra a tua imaginação 

e acaba por ir deixando a sua marca em tudo. 

Será o que decide porque te levantas da cama pela manhã, 

o que fazes com os entardeceres,  

em que é que empregas os teus fins-de-semana, 

o que lês, o que conheces, o que rasga o teu coração 

e que te comove de alegria e de gratidão. 

Apaixona-te! Permanece no amor. 

Tudo será diferente! 

 

P. Pedro Arrupe sj

 

Domingo VI de Páscoa 

9.mai.2021 

"É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei." 

 

LEITURA: Jo 15, 9-17 

«Assim como o Pai me tem amor, assim Eu vos amo a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus 

mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como Eu, que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, 

também permaneço no seu amor. Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria  



 

 

seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. Ninguém tem mais amor 

do que quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo 

servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor; mas a vós chamei-vos amigos, porque vos 

dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós e vos 

destinei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça; e assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vo-lo 

concederá. É isto o que vos mando: que vos ameis uns aos outros.» 

 

PARA REFLETIR: 

Estamos disponíveis para colaborar na missão de Jesus e amar todos os que se encontram à nossa volta?  

 

PARA CONCRETIZAR -  8ª OMC – CUIDAR DA CASA COMUM E 8ª OME - CONTEMPLAR, COM GRATIDÃO, O MUNDO. 

“O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis 

orientados para o seu desenvolvimento integral.” 

“É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o 

mundo, que vale a pena ser bons e honestos.” Papa Francisco 

 

Nesta semana... 

Sai para a rua, olha para o céu e liga-te com a natureza 

Olha para as estrelas e repara que fazem parte de algo maior 

Pensa de que modo as tuas ações têm impacto no mundo. Faz uma lista das atitudes que podes mudar. 

Faz algo para cuidar do planeta 

 

ORAÇÃO: 

ORAÇÃO PELA NOSSA TERRA 

 

Deus Omnipotente, 

que estais presente em todo o universo 

e na mais pequenina das vossas criaturas, 

Vós que envolveis com a vossa ternura 

tudo o que existe, 

derramai em nós a força do vosso amor 

para cuidarmos da vida e da beleza. 

Inundai-nos de paz, 

para que vivamos como irmãos e irmãs 

sem prejudicar ninguém. 



 

 

Ó Deus dos pobres, 

ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra 

que valem tanto aos vossos olhos. 

Curai a nossa vida, 

para que protejamos o mundo 

e não o depredemos, 

para que semeemos beleza 

e não poluição nem destruição. 

Tocai os corações 

daqueles que buscam apenas benefícios 

à custa dos pobres e da terra. 

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 

 

a contemplar com encanto, 

a reconhecer que estamos profundamente unidos 

com todas as criaturas 

no nosso caminho para a vossa luz infinita. 

Obrigado porque estais connosco todos os dias. 

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 

pela justiça, o amor e a paz. 

  

Papa Francisco – Laudato sí 

 

Domingo VII de Páscoa (Ascensão do Senhor) 

16.mai.2021 

“Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura!” 

 

LEITURA: Mc 16, 15-20 

 

“E disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será 

salvo; mas, quem não acreditar será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem: em meu nome 

expulsarão demónios, falarão línguas novas, apanharão serpentes com as mãos e, se beberem algum veneno mortal, 



 

 

 não sofrerão nenhum mal; hão-de impor as mãos aos doentes e eles ficarão curados.” Então, o Senhor Jesus, depois 

de lhes ter falado, foi arrebatado ao Céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte; 

o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com os sinais que a acompanhavam.” 

 

PARA REFLETIR:  Estou consciente que a Igreja – a comunidades dos discípulos de Jesus, a que eu pertenço também – 

é hoje a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos homens? Como é que eu procuro testemunhar o 

“Reino” na minha vida de todos os dias – em casa, no trabalho ou na escola, na paróquia? 

 

PARA CONCRETIZAR - 2ª OME – ENSINAR OS IGNORANTES 

“ A educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo” Nelson Mandela 

“Para lá do ídolo das competências e da ideia de que basta o Google para nos dar a conhecer o mundo, redescubramos 

o verdadeiro sentido do ensino e da aprendizagem: conhecer é uma questão de coração, que nos faz saborear melhor 

a realidade.” Armando Matteo 

 

Nesta semana… 

Partilho com os meus amigos que Cristo está vivo 

Dou a conhecer Jesus aos meus amigos, que ainda não ouviram falar d’Ele 

Partilho o quanto Jesus é importante na minha vida 

Empenha-te nos teus estudos e na tua formação. Estamos sempre a aprender. 

 

ORAÇÃO 

A inteligência, sem amor, faz-te perverso. 

A justiça, sem amor, faz-te implacável. 

A diplomacia, sem amor, faz-te hipócrita. 

O êxito, sem amor, faz-te arrogante. 

A riqueza, sem amor, faz-te avarento. 

A docilidade, sem amor, faz-te servil. 

A pobreza, sem amor, faz-te orgulhoso. 

A beleza, sem amor, faz-te ridículo. 

A autoridade, sem amor, faz-te tirano. 

O trabalho, sem amor, faz-te escravo. 

A simplicidade, sem amor, deprecia-te. 

A lei, sem amor, escraviza-te. 

A política, sem amor, deixa-te egoísta. 

A vida, sem AMOR… não tem sentido. 


