
 
5º Domingo da Quaresma 

 

 

Ao longo desta caminhada Quaresmal temos vindo a realizar diversas alianças. O 

compromisso que realizámos com Deus, onde Ele não falha, falhamos nós! A aliança de 

Moisés foi escrita em tábuas de pedra, no cimo do monte. Agora, Deus diz: “Hei-de 

imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração”.  

A Lei e a Promessa escutista já estão escritas no teu coração, ou ainda apenas 

num papel que utilizaste no dia da promessa? Que te faz esquecer e romper a 

promessa? Quais os compromissos em que falhaste?  

Mas queres melhorar! Queres renascer! Alerta, levanta-te e deixa que Deus te 

renove e cresça em ti.  

 

  

Dinâmica: Pega num papel e escreve as tuas falhas/erros ao longo desta quaresma, ou 

seja, aquelas atitudes piores que tiveste com as pessoas à tua volta, com Deus e contigo. 

Queima os papéis como simbolismo do teu arrependimento.  

(Peguem numa vela e, individualmente, queimem os papéis para um recipiente de barro. Durante este 

momento ponham a tocar/cantem a música Ruínas – áudio em anexo.) 

Da mesma forma que se usam as cinzas para adubar e fertilizar a terra para que nela 

cresçam boas plantas e bons frutos, usa também o teu arrependimento para deixares 

Deus entrar no teu coração e que dele possam crescer bons frutos e boas ações.  

(Plantem uma semente na terra e usem as cinzas para a adubar. Durante este momento ponham a 

tocar/cantem a música Renasce em mim – áudio em anexo.)  
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RUÍNAS 

3T Sol  
Quando eu estou mal  
Dó Mi- Ré  
Sem casa ou sinal, Tu me acolhes  
Sol  
Quando tudo cai  
Dó Mi- Ré  
Mais que Mestre, és Pai e me ergues  
  
Refrão 
Dó  
E eu volto a andar  
Sol  
Sou destroço a cantar  
Mi- Ré  
Tua história queimou meu pecado  
Dó Sol 
E ao olhar para a cruz Tua graça é luz  
Mi- Ré  
Que ilumina e refaz o meu ser  
  
Sol  
Minhas ruínas brotarão  
Dó  
Minha vida vais erguer  
Sol 
Como o fumo das cinzas  
Ré  
Que Tu lês sem eu ver  
Mi-  
E Tua voz me fala  
Dó  
No silêncio, meu Senhor  
Sol 
Vou guardar para sempre  
Ré  
Tua mensagem de amor  
  
Quando não sou sal  
E falta um ideal, Tu percebes  
Quando a fé se vai  
Tu és quem me atrai e me envolves 
 
 (Refrão) 

 

RENASCE EM MIM 

Dó Sol Ré  
Se um dia ficasse sem ti,  
Dó Sol Ré  
Olharia as estrelas do céu,  
Dó Sol Ré  
P'ra lembrar que viveste por mim.  
Dó Sol 
E p'ra sempre guardar-te,  
Dó Sol  
Para sempre lembrar-te,  
Lá- Dó Ré  
Na marca de um gesto meu.  
  
Refrão 
Sol Dó  
Renasce em mim,  
Sol Dó Ré  
Mostra como ama alguém,  
Mi- Dó Sol  
Que precisa de mim  
Dó Sol Ré  
P'ra mostrar o melhor que Deus tem.  
  
O que eu sinto não posso explicar,  
É difícil saber e dizer;  
O que eu tenho não posso negar,  
Qu'é aquilo que eu quero,  
É aqui que eu desejo  
E não vou abandonar.  
 

(Refrão) 
  
Dó Ré Mi-  
Reviver o que vivi, 
Dó Ré Mi-  
Renascer contigo,  
Dó Ré  
Conquistar o teu espaço astral,  
Dó Sol Dó Ré  
Pois quem ama não teme o bem e o mal.  
  
Lá Ré 
Renasce em mim,  
Lá Mi  
Mostra como ama alguém,  
Fá#- Ré Lá  
Que precisa de mim  
Ré Lá Mi  
P'ra mostrar o melhor que Deus tem 
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