
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 oração, 
adaptada da Oração do Papa Francisco para a JMJ 2016:

Jesus misericordioso, eu sei que esperas por mim, 
que con�as em mim e contas comigo.
Quero escutar as coisas importantes que tens para me dizer. 
Ajuda-me a vencer o medo e a �xar o teu olhar cheio de amor in�nito, cheio 
de misericórdia, sempre pronto a perdoar todos os meus pecados;
O único olhar capaz de mudar a minha vida e curar as feridas da minha alma;
Um olhar que sacia a sede profunda que habita no meu coração jovem: sede 
de amor, de paz, de alegria e de verdadeira felicidade. 
Quero caminhar para ti, sem medo. 
Quero dizer-te do mais fundo do meu coração: 
«Jesus, con�o em Ti!»
Que, tocado pela tua misericórdia sem limites, me torne, neste mundo ferido 
pelo ódio, pelo egoísmo e por tanto desespero, apóstolo da misericórdia, nas 
acções, nas palavras e na oração.
Quero ser portador da chama do teu amor misericordioso 
nos ambientes da minha vida diária, em casa, na escola e na faculdade, no 
trabalho, nos espaços onde faço desporto e me diverto, e até aos con�ns da 
terra.
Amen. 

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!

Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no 

templo e todo o povo se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os escribas e os 

fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos 

presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida em �agrante adultério. Na Lei, 

Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma 

cilada e terem pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no 

chão. Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem 

pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, 

porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e 

�cou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão 

eles? Ninguém te condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te 

condeno. Vai e não tornes a pecar». 

Jo 8, 1-11

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 6º 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!

6º Desafio | 13 MARÇO – DOMINGO V DA QUARESMA



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

O Evangelho deste Domingo apresenta-nos uma mulher que cometeu adultério. A lei é clara! 
Deve ser apedrejada! Mas os fariseus querem testar Jesus. Será que Ele vai dar uma sentença 
diferente da Lei? É aqui que Jesus vira o jogo e aproveita este episódio para falar da Miser-
icórdia de Deus. Aqueles homens estão tão preocupados com os pecados dos outros, que não 
são capazes de ver os seus próprios pecados… Quando Jesus propõe que seja o que não tem 
pecado a atirar a primeira pedra, todos se vão embora. E Ele também não dá à mulher uma 
sentença de condenação, mas dá-lhe o perdão. Ele não diz à mulher que o que ela fez não é 
pecado… Nem sequer diz que a Lei não está certa! Só que Jesus vai além da Lei, vai mais longe! 
Como nos dizia o Papa Francisco numa homilia em Santa Marta, “Jesus defende o pecador dos 
que o condenam, defende o pecador de uma condenação justa”, perdoando para além disso! O 
perdão estende-se para além da Lei. É assim que Deus nos trata quando nos arrependemos 
com verdade dos nossos pecados: com o perdão! Ele vira sempre o jogo! Como nos diz ainda o 
Papa: “Assim é a misericórdia de Deus: uma grande luz de amor e de ternura. Deus perdoa não 
com um decreto, mas com uma carícia, acariciando as nossas feridas do pecado. Porque Ele 
está envolvido no nosso perdão e na nossa salvação. E assim Jesus faz de confessor: não a 
humilha, não lhe diz: O que �zeste, e quando �zeste e como e com quem? Não! Vai, vai e não 
voltes a pecar. É grande a misericórdia de Deus, é grande a misericórdia de Jesus. Perdoar-nos 
acariciando-nos.”

 1. Como é que eu olho para os outros nos seus defeitos, nos seus erros, nos seus peca-
dos? Quando reconheço neles pecados condenáveis, sou capaz de virar o jogo, como Jesus, e ir 
além da Lei, usando de misericórdia? 

 2. Quando julgo os outros, tenho consciência de que sou tão necessitado da miser-
icórdia de Deus como eles?
 

3 DÁ O SALTO!

3. Quando olho para mim e para as minhas imperfeições, sou capaz de me 
deixar abraçar pela misericórdia de Deus, ou busco um perfeccionismo e uma 
impecabilidade que me impedem de deixar que Deus me ame como sou?

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!

Faz-te Misericórdia! O Papa Francisco, ensina-nos que o nome de Deus é 
Misericórdia! Esta semana adicionamos equipamento precioso ao teu 4FAITH 
GEAR! Com ele vais conseguir aproveitar melhor este Ano da Misericórdia! Está 
em causa uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus e com os irmãos! 
Não deixes de a agarrar!

Recapitula a tua Quaresma! Estamos quase a entrar na Semana Santa, esse 
tempo em que tudo aponta e se apressa para a Páscoa! Aproveita esta semana 
para recapitulares a tua Quaresma! Avalia como viveste os teus propósitos… 
Volta aos desa�os anteriores, vê quais foram os 4FAITH GEAR que não utilizaste 
e percorre novamente esse caminho! Ainda há tempo! Isto de viver a Páscoa À 
SÉRIA não é para meninos!

4 VAI ATÉ AO FIM!

Juntamos ao teu 4FAITH GEAR, um novo item: os MercySteps!
Com eles, passo a passo, vais viver mais profundamente este Ano da Misericórdia que o Papa Francisco nos convida a viver!

E aos convites do Papa, não se diz que não!
O 7º desafio será lançado no dia 18 de Março!


