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   Aos 

    Agrupamentos do Nucleo do Oeste 

    Animadores  

    Caminheiros e Companheiros 

 

Assunto: QUARESMA 2020 – os 4 R’s 

 

N. Ref: 09/2020     Data:     20/03/2020 

 

Queridos irmãos escutas, 

 

Ao longo deste tempo estamos a ser desafiados. Acima de tudo, a ser desafiados a um olhar 

interior, sobre nós próprios, sobre as dinâmicas que vamos vivendo todos 

os dias, e de forma criativa, renovando na nossa família. Na oração, 

vamos conseguindo encontrar a serenidade e lucidez tão necessária nos 

tempos que correm. Mais do nunca, impõe-se que continuamos a 

construir o símbolo, a Cruz dos “4” R’s.  Já vivemos o Reencontro, de 

forma pessoal, agora é hora de desafiarmos que cada um viva a 

Reconciliação, viva o Recolhimento e viva a Ressurreição que Cristo quer 

fazer connosco! Estes são os 4’R’s da Quaresma! Desta vez, e como 

forma de continuarmos a dinamizar esta cruz que vamos todos 

construindo, fazemos o nosso desafio à distância. É desta crucificação, destes 3 cravos, que O 

condenaram, que vos propomos uma vivência de Quaresma profundamente empenhada. Que 

consigamos, e em conjunto, viver genuinamente uma Quaresma mais reconhecida, mas 

permanente unida, numa História Oestina que estamos a construir juntos. 

 

Apesar de, e atentas as contingências, vamos procurar, na data designada, enviar-vos as 

propostas que pretendíamos explorar convosco, para que possam, individualmente ou em 

família, realizá-las. 

mailto:geral.oeste@escutismo.pt


                                                  

Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo do Oeste 
Estrada de Salir, 68 – 2500-660 Salir do Porto 

Tel e Fax: 262989025   geral.oeste@escutismo.pt 
  

P
ág

in
a2

 

 

Assim, lançamos agora a temática da “Catequese e Escutismo”, bem como os conteúdos 

fornecidos no dia 29 de Fevereiro. 

 

Área Destinatários Tipo Temas Data 

E
d
u
ca

çã
o
 p

a
ra

 a
 

F
é
 

Enriquecimento e 

Formação Contínua 
F

a
cu

lt
a
ti
vo

s 
Doutrina Social da Igreja 29-fev-20 

Catequese e Escutismo 20-mar-20 

Animação de  

Momentos de Oração 

28-mar-20 

Eucaristia 04-abr-20 

 

Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 

 

PS: Estas dinâmicas são para enriquecimento e desenvolvimento pessoal, não conferindo 

qualquer crédito no âmbito da formação inicial e contínua. 

 

Canhotas amigas, 

Animação de Adultos do Oeste 

(Mafalda Guimarães Rosa) 
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