Semana II
Dar de Beber a
Quem tem Sede
Evangelho (Lc 9, 28-36)
«Enquanto orava, alterou-se o aspeto do seu rosto»
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, alterouse o aspeto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com Ele: eram
Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que
estavam com Ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto
assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na
nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se fez ouvir,
Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham
visto.

Tema Proposto
Celebrar e Experimentar a Misericórdia de Deus
Neste Ano Jubilar da Misericórdia pede o Papa Francisco que a Quaresma seja vivida mais intensamente como
tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus (Misericordiae Vultus, 17). Vivamos então a
Quaresma nessa perspetiva. Se experimentarmos e aprofundarmos a misericórdia de Deus, a nossa vida transformase e tornamo-nos capazes de a praticar.
Nesta quadra litúrgica, a Igreja oferece-nos meios privilegiados para evidenciar o rosto misericordioso de Deus e
para traduzirmos em obras concretas e quotidianas a nossa conversão à misericórdia: as leituras das missas da
quaresma propostas pelo lecionário; as liturgias penitenciais; a celebração do Sacramento da Reconciliação; a
dedicação de “24 horas para o Senhor”, pedida pelo Papa, desde sexta-feira até sábado 4 de março; os exercícios
espirituais da piedade popular, designadamente da Via Sacra; e outros. Recomendamos, portanto, aos pastores
e aos fiéis das comunidades que tenham presentes estas práticas na programação da Quaresma. (…) Para
testemunharmos a misericórdia, precisamos de experimentar, primeiramente, que Deus usa de misericórdia para
connosco. Recorramos, pois, à misericórdia do Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades e confiando no amor
de Deus que nos compreende e perdoa. Encontramos, com frequência, nos nossos contemporâneos, a impressão
de que Deus está longe e ausente. Esta impressão de distância e de abandono também nos afeta. Procuremos
vencê-la pela experiência de encontro e de proximidade com Deus cuidando do aprofundamento da
espiritualidade.
em Mensagem da Quaresma do Sr. Bispo
(http://diocese-santarem.pt/2016/02/06/mensagem-para-a-quaresma-do-sr-bispo/)

Frase do Papa Francisco
Coração Misericordioso
“Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem deseja ser misericordioso necessita de
um coração forte, firme, fechado ao tentador, mas aberto a Deus”

Obras de Misericórdia
Dar de Beber a Quem tem Sede
A água é um bem vital para a vida humana. Todos fazemos a experiência de que campos bem irrigados são
mais produtivos. A cultura bíblica é muito marcada pela necessidade de água; no caminho do Êxodo o povo de
Deus fez a experiência dolorosa de sede; a chuva é considerada como uma bênção de Deus. Isaías afirma: “levai
a água àqueles que têm sede” (Is 21,14), Nos Provérbios lê-se: “se o teu amigo tem sede dá-lhe de beber”(Pr
25,21). Jesus fez a experiência da sede, tendo pediu água à Samaritana (Jo 4,1-42) e, na cruz, exclamou “tenho
sede” (Jo 19,28).
Em zonas onde não há água, dar de beber é um dever absoluto e não o fazer significa condenar o irmão à
morte. A água, fonte de vida, é um recurso renovável, mas limitado e hoje em muitas partes do mundo não há
água.
Em nossas casas, graças a Deus, não sentimos a falta deste bem, mas, muitas vezes, não o usamos da forma mais
correta: Não podemos esquecer, no entanto, que existem muitos irmãos nossos a quem falta água, daí que o
Papa Francisco afirme na sua encíclica Laudato Si: “o acesso à água potável é um direito humano essencial,
fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas.” (nº 30)
De entre os fatores que provocam a falta de água podemos referir o consumo descuidado deste bem e as
alterações climáticas.

Lei e Princípios do Escuta
O Escuta é sóbrio, económico e respeitador do bem alheio
Este artigo da Lei do Escuta resume de forma plena a mensagem da Encíclica Laudato Si, lembrando-nos que é
nossa obrigação zelarmos pelo que nos rodeia e que é de todos. Nesta encíclica o Papa Francisco lembra-nos
particularmente do nosso dever para com o respeito da natureza, que é uma dádiva de Deus para todos, é um
bem que não nos pertence e devemos por isso estimá-lo.
A proposta que nos é lançada pelo Secretariado Diocesano para Catequese da Infância e da Adolescência
lembra-nos que devemos poupar a água, como bem essencial e escasso em muitos locais do Planeta Terra, mas
enquanto Escuteiros devemos ir mais além e olhando este Obra de Misericórdia refletirmos sobre os inúmeros
recursos naturais que desperdiçamos diariamente, para que desta forma possamos viver em pleno este artigo
da Lei do Escuta.

Debater em grupo:
- Quais os momentos do meu dia-a-dia em que desperdiçamos água?
- Que outros recursos não usamos de forma racional no nosso quotidiano?
- O que posso fazer para evitar o desperdício de água em minha casa? E na minha Sede?

História
O Médico e a Bela Paciente
Dr. João Sonhador da Silva é um grande médico que vive nesta cidade e como todo citadino está tão acostumado
com a poluição que nem nota as suas consequências; a sua cor é branco-acinzentado, tosse bastante, aliás como
quase todas as pessoas que vivem no meio urbano.
Pois bem, a certa altura o Sonhador foi passar um final de semana na casa de campo de um amigo. Olhar a
natureza, nem pensar. Conversa, só sobre medicina, política, futebol e carro. À noite teve um sonho. Um terrível
sonho. Uma linda mulher apareceu para se consultar. Mostrou-lhe por trás da beleza grande chagas cortantes,
profundas e infetadas, as quais cresciam a olhos vistos.
João Sonhador era médico experiente, acostumado a tratar todo tipo de doença, mas aquela paciente o
impressionou muito. Era ela perfeitamente linda e harmoniosa; a perfeição de seus traços o deixou inebriado. A
sua voz era de cristal; a sua cor era brilhante e a sua aura impregnava paz. Mas, as chagas estavam tomando
conta daquela linda mulher. Sonhador ficou impressionado com a rapidez com que o seu corpo se ia
degradando. Acontecia ali na sua frente.
Tudo começou a desmoronar, feder e a decompor-se. A cena era incrivelmente triste e marcante.
Na sua agonia, a bela senhora só pode dizer seu nome: Natureza.
Assustado, João Sonhador acordou.
Suando, instintivamente pegou no receituário que estava na mesa-de-cabeceira e escreveu:
Paciente, Nome: Natureza
Diagnóstico: Doença Crónica e Fatal provocada pelo vírus Homo sapiens.
Estado: Agonizante.

Oração
Oração de São Francisco de Assis
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor,
Onde houver discórdia, que eu leve a união,
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé,
Onde houver erros, que eu leve a verdade,
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão,
Onde houver desespero, que eu leve a esperança,
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria,
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar,
que ser consolado,
Compreender, que ser compreendido,
Amar, que ser amado,
Pois é dando que se recebe,
É perdoando, que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Atividade
Reciclagem
Na minha Sede, ou no meu Covil / Base / Abrigo / Albergue vou cirar um local para a Reciclagem.

Música
Maria Bethânia – Oração de São Francisco
Proposta em: https://www.youtube.com/watch?v=VqX-Ai_6AQc

Terrakota – World Massala
Proposta em: https://www.youtube.com/watch?v=RaYrbRCnkWk

Filme
“Apontamentos Catequéticos #1 – Patriarcado de Lisboa”
Proposta em: https://www.youtube.com/watch?v=PRhElqHmv5g

Desafio
Dar de beber a quem tem sede
Esta semana tens como desafio conseguir poupar água em tua casa, e convencer os teus pais e irmãos a fazer o
mesmo.
Deixamos-te como propostas diminuíres o tempo do banho, colocares uma garrafa cheia dentro dos autoclismos
para diminuir a descarga e lavares os dentes utilizando um copo e não água corrente.

