2º Domingo da Quaresma

Juntos caminhamos para a Páscoa
Leitura do Evangelho segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado
num alto monte e transfigurou-Se diante deles. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma
para Ti, outra para Moisés, outra para Elias». Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados.
Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é o meu
Filho muito amado: escutai-O».
Jesus, com Pedro, Tiago e João, subiu para o cimo de um monte. Jesus, com eles,
fez um raid, a aventura de subir um monte para poder estar com os seus amigos e fazer
festa. Também tu, quando vais com o teu bando/patrulha/equipa/tribo, a subir a
montanha fazes festa com eles, chegas cansado, mas feliz porque chegaste. Deus, lá no
monte, apresentou Jesus como aquele que devemos escutar, o grande irmão mais velho
que nos ensina. É d'Ele que devemos aprender, é o estar sempre Alerta, sempre atento. E
no fim da actividade também nós vamos dizer: "Como é bom estarmos aqui!"
Dinâmica: Lembra-te de um acampamento que tenha sido especial no teu percurso
escutista. Como te sentiste quando saíste de casa? E o que é que trouxeste na mochila
no final do acampamento? Escreve o que sentiste num coração em origami, que te
propomos a construir, e que simboliza a tua mochila da vida.

2º Domingo da Quaresma

Juntos caminhamos para a Páscoa
Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Romanos
Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas
O entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas? Quem acusará os
eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós?
Deus está presente na nossa vida através da nossa mãe/pai/pessoa significativa. Por
vezes achamos que eles são injustos e que estão sempre a chamar-nos à atenção. Mas eles
fazem isso porque se preocupam e porque nos amam. Eles são o rosto visível deste Deus
que nos ama e que por nós entregou o seu filho Jesus.

Desafio: Nas tuas orações, agradece a Deus pela presença dessas pessoas na tua vida.
Esforça-te em cumprir a tua boa ação com o que essas pessoas te pedem, com boa
vontade.

Música
Cântico de Taizé – O Senhor é a minha força
Proposta em: https://www.youtube.com/watch?v=Ya6-4kylojg

