Anexo 3 – Ação de Graças
Estamos aqui hoje, para partilhar com toda a comunidade a nossa
alegria pelo nascimento do nosso fundador Baden-Powell, a 22 de
fevereiro de 1857.
Era um homem sábio, deixou-nos vários ensinamentos, para uma fé forte
e saudável, dizendo:
“Ser leal para com Deus significa nunca te esqueceres Dele e recordá-Lo
em tudo o que fazes. Se nunca O esqueceres, nunca farás nada de mal.
E se te lembrares Dele quando estiveres a fazer qualquer coisa errada,
deixarás logo de a fazer.
Deus tem sido bom para contigo, por isso cabe-te fazer alguma coisa em
troca que Lhe agrade; é esse o teu dever para com Deus. (Baden-Powell)
Encontrar um espaço, para com Ele estar, conversar e orar, é, por vezes,
tão fácil! Parte de nós essa vontade, pois sabemos que Ele está sempre
presente e disposto a ouvir-nos. É por isso que como Escuteiros Católicos,
rezamos e vos vimos apresentar a nossa Oração, que foi escrita por Santo
Inácio de Loyola.
Oração do Escuta

Senhor Jesus,

O escuteiro dirige-se diretamente a Cristo,
num

diálogo

fraterno

e

respeitoso,

abrindo o coração para O escutar.

A prece que faz é um pedido de

Ensinai-me

sabedoria.
O escuteiro não pede uma ação direta
de transformação fácil e automática,
pede

que lhe seja

proceder,

ele

ensinado

próprio,

como

a

essa

transformação.

A ser generoso

E

segue-se

a

identificação

das

caraterísticas dessa transformação:
GENEROSIDADE - A generosidade é o dom
daquele que dá, para satisfação da
necessidade do próximo em detrimento
da sua, e não porque lhe sobra.

A

servir-vos

como

Vós o SERVIÇO A DEUS

mereceis
A dar-me sem medida

SERVIÇO AOS OUTROS – A missão

A combater sem cuidar das PERSEVERANÇA – A perseverança é o
feridas

dom daquele que não desanima na
contrariedade e na dificuldade,
conservando-se firme e continuando o
seu projeto.

A

trabalhar sem

procurar ESFORÇO – O empenho é necessário a
tudo o que se faz e só assim se pode ter

descanso

bons resultados.

A

gastar-me

sem

outra recompensa,

esperar CAPACIDADE
capacidade

DE
de

ENTREGA
entrega

é

–
o

A
dom

daquele que serve o outro, humilde,
dedicada e confiadamente, sem medo
do que possa vir.

Senão saber que faço a E FÉ – Que nos impele a termos uma
Vossa vontade santa.

relação pessoal com Deus e assim crescer

Ámen.
Nesta viagem pela oração podemos verificar que com ela enchemos o
nosso coração de Amor de Deus e estamos preparados para o partilhar
com todos vós, que nos acolhem na vossa comunidade.

Indicações:
O texto deverá ser lido a duas vozes, pelo menos na Oração do Escuta
para ser mais perceptivel que uma das partes é a explicação, também
para ajudar neste sentido poderá ser projetado a Oração do Escuta
(Anexo 4).
Ao ser lido o último parágrafo poderão espalhar, pelo corredor até ao
altar, as pegadas pintadas durante a reunião, por cada secção.

