
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. Procura um 
lugar calmo e começa esta aventura por esta pequena 
oração do Padre José Tolentino Mendonça:

O que te peço, Senhor, é a graça de ser.
Não te peço mapas, peço-te caminhos
O gosto dos caminhos recomeçados,
com as suas surpresas, as suas mudanças, a sua beleza.
Não te peço coisas para segurar,
mas que as minhas mãos vazias
se entusiasmem na construção da vida.
Não te peço que pares o tempo na minha imagem predileta, 
mas que ensines os meus olhos a encarar cada tempo como 
uma nova oportunidade.
Afasta de mim palavras,
que servem apenas para evocar cansaços, desânimos, 
distâncias.
Que eu não pense saber já tudo acerca de mim e dos outros.
Mesmo quando eu não posso ou quando não tenho,
sei que posso ser, ser simplesmente.
É isso que te peço, Senhor:
a graça de ser de novo.

1 INSPIRA-TE!
Tens aqui uma parte do Evangelho deste Domingo. Ele é que te vai indicar 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-lhes então a seguinte parábola: «Um homem tinha dois �lhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da 

herança que me toca’. O pai repartiu os bens pelos �lhos. Alguns dias depois, o �lho mais novo, juntando todos os seus haveres, 

partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome 

naquela região e ele começou a passar privações.

(…)

Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e correu a 

lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o �lho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chama-

do teu �lho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos 

pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu �lho estava morto e voltou à vida, estava perdido 

e foi reencontrado’. E começou a festa. Ora o �lho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, 

ouviu a música e as danças. 

(…)

Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito 

para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu �lho, que consumiu os teus bens com mulheres de 

má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de 

fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’».

Podes ler todo o Evangelho deste Domingo em Lc 15, 1-3.11-32

2 ESTUDA A ROTA!

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 5º 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!



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

Um Filho pede a herança ao Pai que ainda vive. Dão-lhe jeito os bens e os dons que o Pai dá. 
Mas quer usufrui-los sem o Pai, longe do Pai. Só não percebe que tudo o que nos é dado, se não 
está ligado à fonte que o deu, apodrece e de nada serve… E que tudo o que permanece ligado 
a essa fonte, cresce e multiplica-se.

Já te deste conta de que tudo o que tens e és, te foi dado por Deus? Vives de forma a enquadrar todos 
os dons no projeto que Deus tinha ao dar-tos, ou desejas vivê-los longe dele? (ex. a vida, a capaci-
dade de amar, a sexualidade, a inteligência, a criatividade, etc.)

Recebida a herança, o Filho faz-se à estrada… cada passo no pó do caminho, afasta-o mais da 
casa e do Pai. Quanto maior for a distância que se afastar, mais difícil será o caminho de volta… 
A casa será um ponto cada vez mais pequeno, até deixar de se ver completamente. Quanto 
mais longe da casa e do Pai, mais longe estará de si mesmo… Pouco tempo depois é um 
homem afastado pela estrada da vida… perdido de si mesmo… em busca de uma felicidade 
descartável… Um vazio imenso a preencher-lhe o peito. E, em casa, um Pai inquieto, à espera 
de um aceno, de uma silhueta, de um olhar, de um coração que se abra numa brecha…

Já te deste conta de que quanto mais te vais afastando de Deus, mais longe vais �cando de ti 
mesmo, ao ponto de muitas vezes te sentires perdido e não saberes qual o sentido da tua vida? A 
que distância te sentes, neste momento, de Jesus, da Igreja, de ti?

Quando bate no fundo, o Filho cai em si. E ao ver-se assim, caído de si, percebe o quanto precisa 
do colo do Pai. A memória da Misericórdia que reconhecia no Pai é que faz o Filho acreditar que 
pode voltar. É o amor do Pai que puxa por ele, que o chama e o leva a desejar voltar à vida! O 
Amor do Pai chega sempre primeiro que o nosso desejo de O amar! 

3 DÁ O SALTO!
Aquele Pai já era misericordioso no momento em que entregou a herança ao 
Filho… Foi isso que lhe deu forças para voltar a casa! Tens memória dos momentos 
em que experimentaste o Amor e a Misericórdia de Deus por ti? Procura lembrar-te 
deles…

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!

Volta para o Pai! À medida que nos vamos aproximando da Páscoa, chega o 
momento de te pores a caminho da casa do Pai. Encontras no teu 4FAITH GEAR 
desta semana, uma PIT STOP! Trata-se de um Exame de Consciência que propo-
mos que rezes seriamente. Depois, procura um padre, confessa os teus pecados 
e aceita a Misericórdia do Pai. Lembra-te do que nos disse o Papa Francisco: 
Deus nunca se cansa de perdoar! Nós é que nos cansamos de pedir perdão!

Não esbanjes a herança! Vai estando atento aos dons que Deus te concede 
continuamente e procura viver tudo dentro do projeto de Amor que Ele tem 
para ti.

4 VAI ATÉ AO FIM!

Juntamos ao teu 4FAITH GEAR, um novo item: a PIT STOP! Porque é muito importante saber parar para reparar o que está mal e reiniciar a viagem com uma nova força!
O 6º desafio será lançado no dia 11 de Março!


