
 
1º Domingo da Quaresma 

 

Exemplos: 

- Abdica do teu tempo a jogar computador ou a ver televisão para 

ajudar os pais em casa, visitar os avós, etc. 

- Abdica das guloseimas e sobremesas e oferece este sacrifício a Deus. 

- Perdoa alguém com quem estejas chateado. 

(Propõe-se a partilha da experiência do desafio no próximo fim-de-

semana. Dica: pode ser feito através da colocação de post-its no arco-

íris.)  

 

O tempo quaresmal representa os 40 anos da libertação do povo de Israel, bem como 

os 40 dias que Jesus passou no deserto, tendo sido tentado pelo diabo. Durante os 40 dias que 

antecedem a ressurreição de Jesus Cristo, somos convidados a preparar o coração para a 

alegria da festa da Páscoa, através da reflexão, oração e ajuda ao próximo. A quaresma 

inicia-se na Quarta-Feira de Cinzas e estende-se até ao Domingo de Ramos, uma semana 

antes do Domingo de Páscoa, a principal celebração do Cristianismo. 

Leitura do livro dos Génesis 

Deus explicou a Noé e a seus filhos: «Este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os 

animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras: farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, 

que será um sinal da aliança entre Mim e a terra. 

 

 

Leitura do Evangelho segundo São Marcos  

Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto quarenta dias e 

era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os Anjos serviam-n’O. Depois de João ter sido 

preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e 

está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».  

Dinâmica: Nesta quaresma somos convidados a percorrer um caminho em conjunto, 

construindo um arco-íris que representa a nossa aliança com Deus (ver Anexo 1) 

 

Juntos caminhamos para a Páscoa

Jesus, no silêncio do deserto, reza e encontra-se com Deus. É também no deserto que 

o Povo de Israel experimentou o amor de Deus por eles. No entanto, também passaram por 

diversas dificuldades, uma verdadeira prova de esforço. Uma prova, como aquelas por que 

vais passando na tua vida de escuteiro, fome, sede, cansaço e, muitas vezes, uma grande 

vontade de desistir! Mas uma coisa é certa, Deus esteve sempre ao teu lado, nunca te 

abandonou e não te deixa desistir. 

 Desafio: Sabendo das dificuldades da prova, e esta prova que é de toda a vida, encontra 

um desafio, leva-o a sério, e torna-te com Jesus, um vencedor de tentações. 

 Exemplos: 

- Abdica do teu tempo a jogar computador ou a ver televisão para ajudar 

os pais em casa, visitar os avós, etc. 

- Abdica das guloseimas e sobremesas e oferece este sacrifício a Deus. 

- Perdoa alguém com quem estejas chateado. 

(Propõe-se a partilha da experiência do desafio no próximo fim-de-semana. 

Dica: pode ser feito através da colocação de post-its no arco-íris.) 


