
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. Procu-
ra um lugar calmo e começa esta aventura por esta 
pequena oração de São Francisco de Assis:

Senhor, fazei de mim, um instrumento da Vossa Paz:
Onde houver ódio, que eu leve o Amor
Onde houver ofensas que leve o perdão
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado
Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado.
Pois é dando, que se recebe
É perdoando, que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

1 INSPIRA-TE!
Tens aqui o Evangelho deste Domingo. Ele é que te vai indic-
ar a rota! Lê com atenção, sublinha, faz perguntas ao texto e 
procura nele mesmo as respostas e quando achares que 
podes avançar, Dá o salto!

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao 

monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e 

as suas vestes �caram de uma brancura refulgente. Dois homens 

falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, 

falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro 

e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a 

glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quando estes 

se iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom  estarmos 

aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para 

Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma 

nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles �caram cheios de 

medo, ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: 

«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se fez 

ouvir, Jesus �cou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naque-

les dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.

Lc 9, 28b-36

Passadas as outras etapas, é tempo de 
avançar, de dar passos! Aqui �cam algumas 
indicações para dares o salto na direcção 
certa!

Jesus sobe à montanha, o lugar da oração. E 
trans�gura-se, ou seja, o seu rosto muda e 
revela-se cheio de luz, de uma beleza indescritív-
el! Os discípulos �caram tão impressionados, que 
já não queriam sair dali! A acompanhar o que 
viam, a voz do Pai dizia-lhes: “Este é o meu Filho, 
a quem muito amo, escutai-O!” Este é um convite 
para ti: escuta Jesus! Escuta-O na Sagrada Escrit-
ura, escuta-O na voz da Igreja, escuta-O na 
oração do teu coração! E escutar, implica acolher 
e viver essa Palavra! 

2 ESTUDA A ROTA! 3 DÁ O SALTO!

A aventura do 4Faith a que te desa�ámos, já nos fez ultrapassar alguns desa�os! Foram muitos os que aceitaram fazer este 
caminho de preparação até à Páscoa! Hoje, lançamos o 3º Desa�o! Não deixes de o agarrar e de convidar outros a fazê-lo! Podes 
realizar o desa�o todo no mesmo dia, ou ir avançando e aprofundando ao longo da semana! Seja como for, junta o teu equipa-
mento e vem daí!



Este episódio parece um dos nossos desa�os, em dois movimentos:
A subida ao monte, que é o caminho que fazemos na oração, à procura do encontro com Deus. 
Para, longe dos barulhos e dos movimentos da cidade, escutarmos melhor o que nos diz. É o 
lugar onde somos trans�gurados pelo Amor, onde podemos espreitar para o que vai ser a 
Ressurreição.

A descida do monte, é uma consequência do que acontece lá em cima. Embora nos apeteça 
�car mergulhados no amor que sentimos no cimo do monte, a escuta da Palavra envia-nos 
sempre de volta para a realidade, convida-nos a ir ao encontro dos que �caram cá em baixo, 
sobretudo dos que estão em situações de afastamento, de sem-sentido, de solidão ou de 
sofrimento, para lhes levarmos este Amor que trans�gura tudo! Como nos disse o Papa Francis-
co: “Quando ouvimos a palavra de Jesus, quando a escutamos e a temos no coração, essa 
Palavra cresce. E sabeis como cresce? Oferecendo-a ao próximo!”

 1. São Jerónimo dizia que não conhecer a Escritura é não conhecer Cristo… Costumas 
 “escalar  o monte” com Jesus? Lês e escutas os textos da missa e outros episódios da 
 Escritura, como quem lê e escuta o próprio Cristo, que é a Palavra de Deus feita
  homem? O que podes fazer para ir mais longe neste ponto?

 2. Acreditas que o Amor pode trans�gurar tudo? Deixas que o Amor de Jesus trans�g
 ure a tua vida e transforme o que te impede de O Seguir? Acreditas que o Amor, levado 
 à vida dos outros, os pode transformar?

 3. O Papa diz que a Palavra cresce quando a oferecemos ao próximo! Como levas a 
 Palavra à vida dos outros? Lembra alguns momentos da tua vida em que, por palavras
  ou por acções, foste capaz de testemunhar o Amor de Jesus e pensa também de que
  forma podes fazê-lo mais.

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!

Dá ouvidos ao Mister! A melhor forma de viveres o grande desa�o que é a tua 
vida, é dares ouvidos ao que te diz Jesus! Ele sabe quais as melhores apostas 
para cada etapa, qual o melhor equipamento a usar em cada desa�o, qual o 
melhor momento para avançar ou para mudar de táctica. A Sagrada Escritura é 
a melhor forma de escutares o que Jesus te quer dizer. Dedica algum do teu 
tempo a ler a Palavra de Deus. Podes recorrer ao novo item do 4Faith Gear que 
recebes hoje. Se quiseres ir ainda mais longe, podes começar por ler o Evangel-
ho escrito por São Lucas!

Partilha as boas tácticas! Se vais descobrindo o quanto a Palavra e o Amor de 
Jesus podem trans�gurar a tua vida, chegou a hora de partilhares isso, para que 
cresça ainda mais e se multiplique! Pensa em uma ou duas formas de, por 
palavras ou (ainda melhor!) por gestos, levares esta Palavra ao encontro de 
alguém.

Conserva o que já tens! Temos feito o desa�o de ires à missa ao Domingo e de 
fazeres alguma renúncia, ou jejum, de alguma coisa à sexta-feira. Mantém esses 
bons hábitos! O 4Faith Workout que �zeste ao longo da última semana, é um 
treino que só ganhas em continuar a fazer todos os dias!

4 VAI ATÉ AO FIM!

Para conseguires viver melhor este Desafio, usa diariamente o novo item que juntamos ao teu 4Faith Gear: o 4Faith Tactics
O 4º desafio será lançado no dia 26 de Fevereiro!


