
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 Hans Urs von Baltashar:

Senhor,
Derrama nos nossos corações 
os sentimentos do teu amor… 
Torna-te Tu mesmo uma torrente para nós,
pois o nosso �uir não nos leva a ti.
Sê chuva na nossa aridez,
sê rio na nossa paisagem,
para que ela encontre em Ti
o centro e a origem 
do seu crescimento e fecundidade.
E se a tua água produzir em nós �ores e frutos,
nós não os queremos olhar 
como impulsos e produções próprios,
pois eles provêm de Ti.
Nós queremos pô-los antecipadamente junto de Ti
para os juntares aos bens invisíveis

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

Jesus conta esta história da �gueira, para sublin-
har a importância de vivermos uma vida que dê 
frutos! Uma vida que valha a pena, que não seja 
estéril, que amplie a vida daqueles que passam 
por nós. 

Para isso, desa�a-nos à Conversão! A conversão é 
um convite à mudança de vida, a fazer da vida 
uma aventura radical em que tudo o que somos 
e fazemos, todas as nossas escolhas e projectos, 
tudo está centrado em Jesus. O cristão é o 
homem transformado por Cristo! E alguém que 
tem nas veias essa vida de Jesus, produz, neces-
sariamente, frutos! 

Para que a árvore não vá �cando enfraquecida 
com os ramos velhos, que já não produzem, mas 

que Tu dispões como queres.
São frutos da nossa terra,
mas feitos crescer por Ti,
de que Tu podes dispor para Ti, ou para nós,
ou reservar para outro que nada tem.
Amen.

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!

Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo homem tinha uma 

�gueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela 

houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três 

anos que venho procurar frutos nesta �gueira e não os encontro. 

Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’. 

Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a �car ainda este ano, 

que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez 

venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano». 

Podes ler todo o Evangelho deste Domingo em Lc 13, 1-9

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 4º 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 equipamento e vem 
daí!



que absorvem os nutrientes, é preciso cortá-los, para que os ramos capazes de dar frutos 
�quem mais fortes. Também nós, precisamos de ir cortando os ramos da nossa vida que já não 
dão frutos, mas que nos enfraquecem, que absorvem a vida que podíamos canalizar para os 
frutos bons…

Trata-se de ir abraçando mais a vida de Jesus e de ir rejeitando o que não faz parte dela. É a 
urgência da renúncia. Sem ela, nenhuma escolha seria verdadeira. 

1. Já tinhas pensado que, quando deixamos de cuidar da árvore que é a nossa vida, ela vai 
enfraquecendo e vai-se tornando estéril? 

2. Que frutos é que Jesus encontraria em ti, se te visitasse hoje? O que é que de melhor tens 
para oferecer e Deus e aos outros? Tens tido o cuidado de ser generoso e partilhar os dons que 
recebes? Será que ainda podes ir mais longe nessa generosidade?

3. Quais são os ramos da tua vida que não dão os tais frutos que aquele senhor procurava na 
�gueira? Quais são os ramos que é preciso cortar, para que não consumam a vida e a liberdade 
necessárias para gerar os bons frutos? Estás disposto a cortá-los?

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!

Corta a direito! Depois de teres identi�cado os ramos secos da tua vida, é 
tempo de tomares a decisão de cortá-los! Serás mais livre se conseguires renun-
ciar ao que não te ajuda a crescer!

Dá bons frutos! Jesus ensinou, em Lc 6, 44, que “pelos frutos se conhece a 
árvore”. É tempo de a vida que vais vivendo com ele, ir dando frutos, e frutos que 
tenham o sabor do Evangelho, da generosidade, da vida nova de Jesus. No teu 
4Faith Gear, encontras novos itens, ideais para viveres bem este desa�o!

Continua a acumular! Não deixes cair as boas práticas que fomos vivendo ao 
longo dasetapas anteriores! Vê bem quais são os melhores momentos para 
voltares a elas!

4 VAI ATÉ AO FIM!

Para conseguires viver melhor este Desafio, usa diariamente o novo item que juntamos ao teu 4Faith Gear: o 4Faith – Just Do It!
O 5º desafio será lançado no dia 4 de Março!


