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Caras Equipas de Animação,  

Dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, tem início a Quaresma – 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...  

Não queremos que este Tempo de Quaresma e Páscoa, passe ao lado dos nossos jovens 

escuteiros, nem dos Dirigentes. Desta forma, a Equipa Nacional da Pedagogia da Fé preparou 

uma proposta 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. Esta Missão (com)Paixão dá resposta ao desejo do Papa Francisco, indo ao 

encontro dos pobres, nos diversos tipos de pobreza, redescobrindo e realizando as obras de 

misericórdia corporais e espirituais, que traduzem e concretizam a boa ação diária e o Serviço 

que o Escutismo propõe. 

Podem encontrar toda a proposta aqui  e no site do Escutismo em casa, onde iremos colocar, 

posteriormente, a proposta para o Tríduo Pascal e outras propostas de aprofundamento. 

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).  

Qualquer dúvida podem enviar mail para pedagogiadafe@escutismo.pt . 

 

http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/8ca167d8-ad0b-44c1-b5e4-1227fba9c9d5
mailto:pedagogiadafe@escutismo.pt


 

Neste tempo de Quaresma e Páscoa, “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!  

 

Canhota amiga, 

 

Raquel Kritinas 

Secretária Nacional Pedagógica 

 


