
1. Inspira-te!
Qualquer aventura começa com um momento de inspiração e com 
um desejo de fazer alguma coisa que nos leve longe, para lá dos 
nossos medos. Começa esta aventura por esta pequena oração. 
Procura um lugar calmo, onde possas ter algum silêncio e tranquili-
dade, deixa o telefone de lado, cala as vozes, toma consciência de 
que estás na presença de Deus e inspira-te! Podes rezar esta oração 
de São Francisco Xavier.

Não me move, meu Deus, para Te amar
O céu que me tens prometido
Nem me move o inferno tão temido
Para por isso deixar de te ofender.
Moves-me tu, Senhor, move-me o ver-Te
Cravado numa cruz e escarnecido,
Move-me ver o Teu corpo tão ferido,
Movem-me as Tuas afrontas e a Tua morte.
Move-me, en�m, o Teu amor, e de tal maneira
Que ainda que não houvesse céu, eu Te amaria,
E ainda que não houvesse inferno, Te temeria.
Não tens de me dar nada para que eu Te ame
Pois ainda que não esperasse aquilo que espero
O mesmo que Te amo, Te amaria.

2. Estuda a rota!
…Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a 
direita, para que a tua esmola �que em segredo; 
…Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora 
a teu Pai em segredo;
…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...

Podes ler o texto completo em Mt 6, 1-18

3. Dá o salto! 
Depois da inspiração e do estudo da rota e dos passos por que passa 
a aventura, é tempo de dar o salto, de avançar, de dar passos! Aqui 
�cam algumas indicações para dares o salto na direcção certa! Estas 
são frases de Jesus no Evangelho segundo São Mateus! Ele 
ensina-nos a atitude certa para dar esmola, para rezar e para jejuar…
Sugerimos que lhes dês muita atenção e que leias o episódio todo. 
Demora-te a procurar entender bem o sentido do que Jesus te quer 
dizer! Ele está a convidar-te a dar o salto! A dar um salto de qualidade 
na forma como fazes as coisas! 

Oração, Jejum, Esmola, são três ferramentas que nos podem ajudar a 
viver bem a Quaresma e a chegar ao �m nesta aventura que nos leva à 
Páscoa! Mas atenção: tens as usar bem! Aquilo a que Jesus nos desa�a é 
a sermos discretos, a não fazermos as coisas para sermos vistos, a não 
chamarmos a atenção para a esmola que damos, para o jejum ou as 
renúncias que fazemos, nem tão pouco para a oração que intensi�-
camos. Muitas vezes as coisas só têm valor para nós quando as publicita-
mos no facebook, ou quando podemos exibir o que fazemos diante dos 
nossos amigos… Para não caires no orgulho, ou na vaidade, dá o salto! 
Dá esmola do que te faz falta (e não só do que sobra), mas em segredo! 
Faz jejum do supér�uo e, em alguns momentos, de uma refeição inteira, 
mas em segredo! Reza, reza mais, reza muito, mas em segredo… e Jesus 
que é o único que tem de ver, encherá o teu coração de alegria!

1. Como anda a tua oração? Rezas quando te apetece, ou procuras 
encontrar diariamente um tempo para Jesus?

2. Partilhas o que te sobra, e até o que te faz falta, com quem mais 
precisa? Dinheiro, tempo, atenção…? Lembra-te que não damos só 
porque o outro precisa, mas sobretudo porque nós precisamos de dar…

3. E o jejum? Já pensaste como podes fazer essa experiência?

4. Vai até ao �m!
Às vezes, até nos sentimos inspirados, até estudamos a rota e as etapas, 
até damos o salto inicial, mas temos di�culdade em ir com a aventura até 
ao �m! Isto de caminhar para a Páscoa, para Cristo, não é para meninos! 
E, por isso, vamos até ao �m, nas acções! 

Vai à Missa! A Quarta-Feira de Cinzas, é o primeiro dia da Quaresma! 
Neste dia, na missa recebemos sobre a nossa cabeça as Cinzas, que são 
sinal de penitência, da nossa disponibilidade para um caminho novo, 
uma aventura nova em direcção ao Amor de Jesus. Para ires até ao �m 
neste desa�o, sugerimos que organizes bem o teu tempo para ires hoje 
à Missa! Convida os teus amigos e não te deixes vencer pelos impedi-
mentos!

Faz Jejum! Só há 2 dias em que a Igreja propõe o jejum. A Quarta-Feira de 
Cinzas é um deles. A nossa sugestão é que não comas carne, nem coisas 
supér�uas entre as refeições, mas que faças refeições simples e 
económicas. Podes substituir o jantar por um tempo de oração e o 
dinheiro que poupares neste dia, comendo menos, fumando menos, 
bebendo menos café e privando-te de algumas outras coisas, podes 
pô-lo de parte para o dares de esmola.

O próximo desafio será lançado no dia 12 de Fevereiro!


