
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 rezar esta 
oração do monge Thomas Merton:

Senhor meu Deus, não sei para onde vou. 
Não vejo o caminho em frente, nem sei ao certo onde ele �ndará. 
Na verdade nem me conheço e o facto de pensar 
que estou a seguir a Tua vontade
não quer dizer que eu esteja a ser-lhe �el. 
Mas creio que o desejo de Te agradar
Te agrada realmente.
E espero manter este desejo em tudo quanto �zer. 
Espero jamais fazer qualquer coisa alheia a esse desejo. 
Sei que, se agir assim, 
Tu me conduzirás pelo caminho certo, 
embora eu nada possa saber sobre ele. 
Por isso, sempre con�arei em Ti, 
mesmo que me sinta perdido 
ou às portas da morte, 
nada recearei, pois Tu estás sempre comigo 
e nunca me deixarás sozinho.

1 INSPIRA-TE!
Aqui tens o Evangelho que inicia a procissão dos ramos neste 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 seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando Se 

aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do monte das Oliveiras, enviou dois discípulos e 

disse-lhes: «Ide à povoação que está em frente e, ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho 

preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar porque o soltais, 

respondereis: ‘O Senhor precisa dele’». Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes 

tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: «Porque soltais o 

jumentinho?». Eles responderam: «O Senhor precisa dele». 

Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, �zeram montar Jesus. Enquan-

to Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho. Estando já próximo da descida do 

monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta 

voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: «Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. 

Paz no Céu e glória nas alturas!». Alguns fariseus disseram a Jesus, do meio da multidão: «Mestre, 

repreende os teus discípulos». Mas Jesus respondeu: «Eu vos digo: se eles se calarem, gritarão as 

pedras».

Lc 19, 28-40

2 ESTUDA A ROTA!

Já te deste conta das etapas que já percorremos desde que começaste esta aventura do 4Faith? E que estes desa�os te ajudar-
am a caminhar para a Páscoa que está mesmo aí à espreita? Mas ainda falta uma semana! Este Domingo de Ramos, é a porta de 
entrada na Semana Santa! A semana mais importante do ano, porque é a que nos conduz à Páscoa!

7º Desafio | 20 MARÇO – DOMINGO DE RAMOS



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

O Evangelho desta semana ajuda-nos a perceber porque é que a este domingo chamamos de 
Domingo de Ramos. 

Jesus entra em Jerusalém como um rei. O Antigo Testamento, em várias passagens, faz referên-
cia ao rei, ao Messias, que surgiria montado num jumento. O rei tinha também o direito de 
requisição de meios de transporte e as capas estendidas pelo chão têm a ver com uma tradição 
ligada à realeza. Os ramos com que acenam e as palavras do salmo 118, são uma aclamação ao 
Messias esperado. Tudo aponta para um rei como David. 

A multidão enche-se de alegria, vive-se um clima de festa motivado pela esperança que Jesus 
traz ao coração de cada um. Também nós, no início da missa de Domingo vamos repetir estes 
gestos, vamos poder acolher Jesus com alegria. Como nos convida o Papa Francisco: “Aqui 
temos a primeira palavra: alegria! Nunca sejais homens, mulheres tristes: um cristão não o pode 
ser jamais! Nunca vos deixeis invadir pelo desânimo! A nossa alegria não nasce do facto de 
possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma Pessoa: Jesus, de sabermos que, 
com Ele, nunca estamos sozinhos…”

 1. Jesus entra em Jerusalém para quê? Para a�rmar a sua realeza pela força, pelo 
exercício do poder? Ou, pelo contrário, esta entrada de Jesus é uma antecipação do triunfo da 
Cruz? Jesus vai a Jerusalém para dar a vida, para subir ao trono da Cruz, para entrar na vontade 
do Pai… O que podemos aprender com Ele?

 2. Os fariseus mandam que Jesus repreenda os discípulos que o aclamam como Rei. E 
Jesus responde: “Se eles se calarem, gritarão as pedras”… A verdade sobre Jesus, uma vez 
descoberta, não pode ser calada! Em que medida é que eu vivo nessa verdade que Jesus revela 
e é, e como é que a minha vida a anuncia?

3 DÁ O SALTO!

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!

Entra na alegria!  O Domingo de Ramos é a porta de entrada na Semana Santa! 
Não deixes de entrar na alegria daqueles que vêem Jesus aproximar-se da sua 
entrega na cruz! Neste Domingo, não deixes de ir à Missa, que começa com a 
procissão dos Ramos, em que podemos participar, acenando os nossos ramos, 
na alegria da multidão que acolhe a chegada de Jesus.

Planeia a Semana Santa! A Semana Santa, é um tempo importantíssimo na 
nossa caminhada com Jesus! Não deixes de a planear bem, para que seja um 
verdadeiro caminho até à Páscoa, acompanhando os últimos passos de Cristo 
até à manhã da Ressurreição. Nestes dias teremos a Missa da Ceia do Senhor, 
com o lava-pés em Quinta-Feira Santa; a Celebração da Paixão, com a adoração 
da Cruz em Sexta-Feira Santa; a Vigília Pascal, noite mais importante do ano, na 
passagem de sábado para Domingo; e a Missa da manhã de Páscoa. Estas 
celebrações formam uma unidade! Não deixes de procurar participar em todos 
estes momentos!

4 VAI ATÉ AO FIM!

Esta semana não adicionamos novos items ao teu 4FAITH GEAR! 
Podes voltar atrás e usar os que ainda não usaste, 

voltar a usar algum que já tenhas usado, ou participar nas 
várias actividades que as Paróquias e movimentos propõem! Basta procurares!

O 8º desafio será lançado no dia 23 de Março, e vai dar-nos pistas para a Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa!


