CAMINHADA DE QUARESMA 2018
Diocese de Setúbal

INTRODUÇÃO
A Quaresma é um tempo especial, propício ao crescimento interior, à
abertura do coração ao amor de Deus, ao serviço e à partilha. É um tempo em
que olhamos para nós próprios e tentamos melhorar, em que,
privilegiadamente, tentamos aproximar-nos mais da perfeição e do legado
que Jesus nos deixou. Olhando para nós, podemos fazer mais pelos outros e
como disse Jesus: «Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes
meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes».
Ao longo da Quaresma vivemos um caminho para a Páscoa, para a Vida:
tempo de esperança mas também de conversão e purificação e de reforçar o
que é essencial na nossa relação com Deus (oração), com os outros (esmola)
e connosco próprios (jejum). Nesse sentido direcionamos a nossa Acão de
ajuda e partilha aos grupos paroquiais e socio-caritativos da nossa Diocese.
“Por Ti” é uma proposta elaborada pelos catequistas das Paróquias de
Azeitão, que responderam ao desafio do Secretariado Diocesano da
Catequese de Setúbal, no qual se propõe uma caminhada simples, dirigida à
catequese, à comunidade e às famílias.
O tema “Por Ti…" irá acompanhar-nos ao longo das semanas,
juntamente com várias personagens e acontecimentos, que tanta importância
tiveram na História da Salvação.
(1)

DINÂMICA
A dinâmica da nossa caminhada de Quaresma pretende ser inovadora
mas, acessível para todos.
Poderá ser realizada sob 2 formas (ficando ao critério de cada
catequista): através de uma aplicação para telemóvel especialmente
desenvolvida para este efeito, ou como alternativa, através da impressão dos
documentos que disponibilizamos em suporte digital.
Todas as semanas, nas eucaristias, será disponibilizada a dinâmica
selecionada para aquela semana específica.
Iniciaremos no 1º domingo da Quaresma, em que será distribuída uma
folha com a planificação de um cubo (anexo 1), cubo esse que representa
uma Cruz (símbolo da Paixão e Ressurreição - Vida) e, em simultâneo, uma
Oliveira (símbolo da Paz). Será também distribuída a primeira face (anexo 2 –
faces do cubo) para colar no cubo contendo o QRCode1, estando este
associado à aplicação desenvolvida para esta caminhada e que permite aceder
à dinâmica da semana (anexo 3).
Desta forma e através da aplicação (ou formato papel), as
crianças/jovens e restante comunidade terão acesso à dinâmica de cada
semana, que apresentará sempre o seguinte conteúdo: um texto bíblico, uma
reflexão, uma ação (de partilha com o nosso próximo), um desafio e uma
oração.
As temáticas foram selecionadas em função das leituras dominicais do
Ano B para cada um dos domingos da caminhada (anexo 3):

1

QR code, ou código QR, é a sigla de "Quick Response" que significa resposta rápida. QR code é um código de barras
que é comumente utilizado por várias indústrias e pode ser facilmente digitalizado por um telemóvel moderno, que
tenha uma aplicação com capacidade para ler o link e direccioná-lo para o site pretendido.
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1º Domingo

Por Ti... com Noé

2º Domingo

Por Ti… com Abraão

3º Domingo

Por Ti… com Moisés

4º Domingo

Por Ti… com Jeremias

5º Domingo

Por Ti… com a Casa de Israel

6º Domingo

Por Ti… por Amor

 Noé – Figura emblemática do Antigo Testamento, associado à Arca e
que representa a Vida Nova;
 Abraão – Nosso Pai na Fé, símbolo do sacrifício e entrega total a Deus;
 Moisés – A quem Deus entregou as Tábuas da Lei (10 Mandamentos) e
a missão de libertar o povo de Israel;
 Jeremias – Sacerdote e Profeta, a quem Deus atribuiu a missão de
reencaminhar o povo e os príncipes para o cumprimento da Lei da
Antiga Aliança;
 Casa de Israel – Reencontro de Deus com o seu Povo de uma forma
mais íntima, resultando na criação de uma nova Aliança;
 Por Amor – O Amor total de Deus na entrega do Seu Filho para a
Salvação de toda a humanidade.

(3)

Como aceder à aplicação? (disponível a partir de 17/02/2018)
Sistema IOS:
Descarregar > Por Ti…
Sistema Android:

CONCLUSÃO
A palavra Quaresma é originária do latim, quadragesima dies
(quadragésimo dia), indicando assim os 40 dias de caminhada que iremos
percorrer, desde a Quarta-feira de Cinzas até à Solenidade de Domingo de
Ramos.
A Caminhada de Quaresma – 2018 para a Diocese de Setúbal foi
pensada e concretizada tendo sempre presente a importância deste período
no ano litúrgico, a rica diversidade da nossa comunidade diocesana, bem
como a utilização de novas tecnologias para chegar aos mais jovens.
Foi um privilégio para os catequistas das Paróquias de Azeitão
realizarem este trabalho. Foi um projeto desafiante, realizado com muita
dedicação e carinho, que teremos o gosto de partilhar com todos vós.
Desejamos um excelente trabalho, uma excelente Caminhada Quaresmal para
todos vós, para os vossos catequizando e para as vossas respetivas paróquias.
Que Deus Nosso Senhor vos acompanhe.
Para algum esclarecimento ou dúvidas que surjam, não hesitem em
contactar-nos:
caminhoporti@gmail.com
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ANEXO 1

(5)

ANEXO 2

(6)

ANEXO 3

DINÂMICAS DE
CADA SEMANA
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01 DOMINGO DA QUARESMA
Texto Bíblico
Leitura do Livro do Génesis - Gn 9,8-15
Deus

disse

a

Noé

e

a

seus

filhos:

«Estabelecerei a minha aliança convosco,
com a vossa descendência e com todos os

Com Noé

seres vivos que vos acompanham: as aves, os
animais domésticos, os animais selvagens

que estão convosco, todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra.
Estabelecerei convosco a minha aliança: de hoje em diante nenhuma criatura
será exterminada pelas águas do dilúvio e nunca mais um dilúvio devastará a
terra». Deus disse ainda: «Este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e
com todos os animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras:
farei aparecer o meu arco sobre as nuvens e aparecer nas nuvens o arco,
recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos e nunca mais
as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas».

Reflexão
A Aliança que Deus faz com Noé e com toda a humidade é uma Aliança de
amor infinito que não pede nada em troca. É uma Aliança diferente de outras
alianças porque não implica nenhuma adesão ou reconhecimento por parte
do homem, nem implica qualquer promessa. É a Aliança de uma vida nova
que revela-se no Deus que nos ama mesmo nos nossos pecados e até mesmo
quando nos esquecemos Dele. É o Deus que não castiga quando não estamos
no caminho certo e nos abençoa, nos abraça e nos oferece todo o Seu amor
incondicional. Deus abraça-nos na sua bondade com o sinal de um arco sobre
as nuvens, é o “arco-íris”, sinal belo e misterioso que toca o céu e a terra. Deus
fala a Noé e aos seus filhos, ou seja a toda a humanidade, num sentido de
esperança que o seu amor nos transforme e nos faça renascer para uma vida
nova.

(8)

Ação
Noé precisa de levar para a arca os animais o lobo e o cordeiro e também
uma alface para alimentar os outros animais, mas só pode levar um de cada
vez. Se o lobo e o cordeiro ficarem sós, o lobo come o cordeiro e se o cordeiro
ficar a sós com alface, o cordeiro come a alface. O Noé só pode levar um de
cada vez para dentro da arca. Ajuda o Noé a encontrar a solução.

Tal como neste desafio, encontra também tu, esta semana, o que tens de levar
de cada vez no teu coração para verdadeira conversão da Boa Nova…
Quaresma é tempo de resistência às tentações e à imitação de Jesus no
deserto…

Desafio da Semana
Noé precisa de levar para a arca os animais o lobo e o cordeiro e também
uma alface para alimentar os outros animais, mas só pode levar um de cada
vez. Se o lobo e o cordeiro ficarem sós, o lobo come o cordeiro e se o cordeiro
ficar a sós com alface, o cordeiro come a alface. O Noé só pode levar um de
cada vez para dentro da arca. Ajuda o Noé a encontrar a solução.
Tal como neste desafio, encontra também tu, esta semana, o que tens de levar
de cada vez no teu coração para verdadeira conversão da Boa Nova…
Quaresma é tempo de resistência às tentações e à imitação de Jesus no
deserto…

Oração
Salmo 24 (25)
Refrão: Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os
que são fiéis à vossa aliança.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
(9)

ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.
O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.

(10)

02 DOMINGO DA QUARESMA
Texto Bíblico
Leitura do Livro do Génesis - Gen 22,1-2.9a.1013.15-18

Com Noé
Com Abraão

Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão
e chamou-o: «Abraão!» Ele respondeu: «Aqui
estou». Deus disse: «Toma o teu filho, o teu
único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à
terra de Moriá, onde o oferecerás em

holocausto, num dos montes que Eu te indicar. Quando chegaram ao local
designado por Deus. Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele.
«Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o Anjo
do Senhor gritou-lhe do alto do Céu: «Abraão, Abraão!» «Aqui estou, Senhor»,
respondeu ele. O Anjo prosseguiu: «Não levantes a mão contra o menino, não
lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que
não Me recusaste o teu filho, o teu único filho». Abraão ergueu os olhos e viu
atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e
ofereceu-o em holocausto, em vez do filho. O Anjo do Senhor chamou Abraão
do Céu pela segunda vez e disse-lhe: «Por Mim próprio te juro – oráculo do
Senhor – já que assim procedeste e não Me recusaste o teu filho, o teu único
filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do
céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as
portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua
descendência serão abençoadas todas as nações da terra»

Reflexão
Na vida dos homens do nosso tempo, nem sempre Deus ocupa o lugar central
que Lhe é devido. Com frequência, o dinheiro, bens materiais, profissão, o
sucesso, ocupam o lugar de Deus e condicionam as nossas opções, os nossos
interesses, os valores que nos orientam.
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Abraão, um homem crente para quem Deus é o mais importante, nesta
Quaresma, convida-nos a rever as nossas prioridades e a dar a Deus o lugar
que Ele merece. Na sua relação com Deus, Abraão manifesta uma vasta gama
de “qualidades” – o respeito, a humildade, a disponibilidade, a obediência, a
confiança, o amor, a fé e o sacrifício – que o definem como o modelo para os
crentes de todas as épocas. Neste tempo de preparação para a Páscoa, são
estas “qualidades” que nos são propostas, também. É preciso que realizemos
um caminho de renúncia, partilha e conversão que nos torne cada vez mais
atentos e disponíveis para acolher e para viver com fidelidade os planos de
Deus.

Ação
No Evangelho deste domingo S. Marcos fala-nos da Transfiguração de Jesus
no Monte, perante os Apóstolos Pedro Tiago e João. “As suas vestes
tornaram-se de uma brancura resplandecente…” e Pedro disse “Rabi como é
bom estarmos aqui…” Então, porque não, à semelhança de Pedro, podermos,
nesta Quaresma, sentir-nos bem e felizes pela partilha de um alimento com
os que mais necessitam. Como as vestes de Jesus na Transfiguração, a farinha
também é de uma alvura cheia de pureza e simplicidade. Por isso oferece ao
grupo paroquial um alimento que tenha a farinha por base (massas, cereais
ou biscoitos).

Desafio da Semana
Deus pôs à prova Abraão, pedindo-lhe que subisse ao monte e sacrificasse o
seu filho. Encontra as sete diferenças existentes entre as duas imagens. Tal
como neste desafio, encontra também tu, esta semana, os erros que
cometeste e guarda-os no teu exame de consciência para o Sacramento da
Reconciliação. A Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa do
Senhor.

(12)

Oração
Jesus, tu que Te entregas e ofereces a tua vida por mim,
Ajuda-me a reconhecer a grandeza esmagadora das pequenas coisas do diaa-dia,
A brancura resplandecente dos gestos humildes,
O esplendor colorido que se pode dar a uma rotina.
Ajuda-me a escutar,
Ajuda-me a partilhar,
Ajuda-me a viver com alegria,
Ajuda-me a anunciar a Tua palavra.
Pai Nosso…
Avé Maria…
(13)

03 DOMINGO DA QUARESMA
Texto Bíblico
Leitura do Livro do Êxodo - Ex 20, 1-17
Então
falou Deus todas
estas palavras,
dizendo:
«Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da
terra do Egito, da casa da servidão. Não
Com Moisés terás outros deuses diante de mim. Não farás
para ti imagem de escultura, nem semelhança
alguma do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas
debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu,
o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e
faço misericórdia a milhares, aos que me amam, e aos que guardam os
meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá
por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado,
para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo
dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra, nem tu, nem
teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias
fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia
descansou; portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou.
Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que
o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não
dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu
próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua
serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.

Reflexão
Deus entrega a Moisés as tábuas da Lei... Os Mandamentos da Lei de Deus...
Aceitar este desafio de Deus é muito exigente e obriga a seguir um caminho
muito claro - viver para Deus segundo as suas indicações.
(14)

Mas não é um caminho de escravatura, é a forma para que possamos viver
sempre livres e felizes.
Só cumprindo os mandamentos é que mostramos aos outros o que Deus é
para nós, que tem um coração bondoso, que Deus respeita os direitos e a
dignidade das pessoas, que Deus não quer a injustiça, a violência ou a
maldade, que Deus quer um mundo de paz, amor e verdade.

Ação
Deus dá-nos as pistas para seguir uma vida feliz e com amor.
Jesus reduziu os 10 mandamentos a dois: 1- Amar a Deus sobre todas as
coisas; 2- Amar o próximo como a ti mesmo. Pensa em tudo de bom que tens
na tua vida: pais, irmãos, amigos, casa, comida... e o teu próximo? Há muita
gente que não tem o que tu tens. Como podes ajudar? Sê generoso como
Deus é contigo e ajuda o grupo da tua paróquia a ajudar contribuindo com
alimentos, roupa...

Desafio da Semana
Esta semana desafiamos-te a escreveres por baixo de cada imagem, o
Mandamento a que se refere.

1.

2.

3.

4.

5.

(15)

6.

7.

8.

9.

10.

Oração
Ó Senhor Deus,
Sei que tens um projeto de felicidade para cada um de nós.
Sei que és um bom Pai, que gostas de mim e te preocupas comigo.
Ajuda-me a ouvir, em cada momento da minha vida, aquilo que tu me
queres dizer.
Ajuda-me a seguir a tua Lei, a compreende-la e pô-la em prática no meu
dia-a-dia.
Ajuda-me a fazer, não aquilo que me apetece ou gosto, mas aquilo que
devo fazer para ser verdadeiramente feliz e estar sempre atento às
necessidades do meu próximo.
Pai Nosso...

(16)

04 DOMINGO DA QUARESMA
Texto Bíblico
Leitura do Livro de Jeremias (Jer. 1, 4-8)
A palavra do SENHOR foi-me dirigida nestes
termos: «Antes de te haver formado no
ventre materno, Eu já te conhecia; antes que

Com Jeremias

saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e
te constituí profeta das nações.» E eu

respondi: «Ah! Senhor DEUS, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem». Mas
o SENHOR replicou-me: «Não digas: ‘Sou um jovem’. Pois irás aonde Eu te
enviar e dirás tudo o que Eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois Eu
estou contigo para te livrar» – oráculo do SENHOR.

Reflexão
O Senhor chamou Jeremias e chama-te a ti também. Neste tempo de
Quaresma pergunta ao Senhor, na tua oração pessoal, o que é que Ele quer
de ti. Não tenhas medo de ouvir a Sua voz; não tenhas medo de responder ao
Seu apelo; não tenhas medo de ser cristão. Jesus morreu por ti na cruz: “foi
por ti”. Que tens para lhe responder e dar?

Ação
Propomos que não se comam doces durante esta semana da Quaresma. Ao
invés disso, faz a tua partilha com quem mais precisa.

Desafio da semana
Oração: rezar todos os dias à noite um Pai Nosso confiando ao Criador a tua
vida.

(17)

Oração
Senhor ajuda-me a não ter medo!
Senhor ajuda-me a ouvir a Tua voz!
Senhor ajuda-me a seguir sempre o Teu chamamento!
Senhor ajuda-me a ser sempre grato por me teres escolhido desde o seu de
minha mãe e por teres morrido na cruz por mim.
Pai Nosso…, Glória ao Pai...

(18)

05 DOMINGO DA QUARESMA
Texto Bíblico
Leitura do Livro de Jeremias (Jer 31, 3134)
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei
com a casa de Israel e com a casa de Judá

Com a Casa de Israel

uma aliança nova. Não será como a aliança
que firmei com os seus pais, no dia em que

os tomei pela mão para os tirar da terra do Egipto, aliança que eles violaram,
embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança
que estabelecerei com a casa de Israel, naqueles dias, diz o senhor: Hei-de
imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu
serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos
outros, nem de dizer cada um a seu irmão: «Aprendei a conhecer o Senhor».
Todos eles Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.
Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas.

Reflexão
O conteúdo desta leitura e de uma forma muito simples encontra-se
atualizado para os dias de hoje. Tudo o que nos é ensinado, seja no seio da
nossa família, na catequese, na relação com os nossos amigos, e na escola
também, esse saber tem de ser transmitido com afecto e com alegria, se assim
não for, jamais ficará gravado dentro do nosso coração. A relação de carinho,
de humildade, de atenção e de caridade, permanecerá em nós e será para
sempre transmitida ao próximo e às gerações seguintes, como valores
intrínsecos da nossa humanidade.

(19)

Ação
O texto desta semana fala numa Nova Aliança! Um novo entendimento, um
novo renascer dentro de nós e para aqueles que nos rodeiam. É a nossa
Missão! Ouvir, Ajudar e Compreender quem mais precisa. Envolve e desafia
os teus amigos e família a contribuírem para o grupo sócio caritativo da tua
paróquia. Pensa bem… o maior bem és Tu próprio e a tua presença para os
que necessitam…

Desafio da semana (Cântico)
Dando continuação ao nosso caminho, desafiamos-te esta semana a cantar e
a sentir dentro do teu coração este cântico. Partilha-o com os teus amigos na
escola, na catequese e com a tua família.

Foi
Oração de S. Pedro
Foi por Ti, que um dia fui pr’além da
praia
Descobri em Ti um mar que eu nem
sabia
haver.
"Faz-te ao largo, confia em mim."
Disseste e a praia toda parou:
"Lança as redes, confia em Mim."
Passaste e segredaste-me: "Vem."
Onde iria eu sem Ti, Senhor,
se Tu falas e eu ouço o mar?
Irei conTigo onde quer que vás,
onde quer que o vento sopre,
até ao dia em que o mar me levar.
Eis aqui o amigo em quem Tu
confiaste
e um dia Te negou por medo ou por
traição, nem sei.

Mas olhaste e o mar se acalmou,
Naquele olhar, de novo, encontrei
noutra praia um dia a nascer.
Passaste e segredaste-me: "Vem."
Onde iria eu sem Ti, Senhor,
se Tu falas e eu ouço o mar?
Irei conTigo onde quer que vás,
onde quer que o vento sopre,
até ao dia em que o mar me levar.
Vi em Ti a força e a ambição da rocha
Invencível, eu, conTigo a caminhar plo
mar!
Mas um dia não entendi,
Vieste pra me lavar os pés
Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu?
Passaste e segredaste-me "Vem."
Onde iria eu sem Ti, Senhor,
se Tu falas e eu ouço o mar?
Irei conTigo onde quer que vás,
onde quer que o vento sopre,
até ao dia em que o mar me levar.
(20)

Oração
"Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo meu coração.
Dou-Vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite.
Ofereço-Vos as ações deste dia; fazei que sejam todas segundo a vossa santa
Vontade, para maior glória vossa. Preservai-me do pecado e de todo o mal.
A Vossa Graça esteja sempre comigo e com todos os que me são queridos.
Ámen."

(21)

06 DOMINGO DA QUARESMA
Texto Bíblico
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Marcos 11,1-10
Quando se aproximaram de Jerusalém, na
altura de Betfagé e de Betânia, junto ao
Por Amor monte das Oliveiras, Jesus enviou dois
discípulos, dizendo: 'Ide até o povoado que
está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um
jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui! Se alguém
disser: 'Por que fazeis isso?', dizei: 'O Senhor precisa dele, mas logo o mandará
de volta'.' Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma
porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali
disseram: 'O que estais fazendo, desamarrando este jumentinho?' Os
discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram
então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, Jesus montou.
Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que
haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás
gritavam: 'Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito seja o
reino que vem, o reino de nosso pai Davi! Hossana no mais alto dos céus!'
Palavra da Salvação.

Reflexão
A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho – o símbolo da
humildade – e aclamado pelo povo simples, que O aplaudia como “Aquele
que vem em nome do Senhor”. Aí começa uma nova fase na história do povo
de Israel, quando todos se voltam para a cena da Paixão, Morte e Ressurreição
de Jesus Cristo.
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A Semana Santa deve ser um tempo de recolhimento, interiorização e
abertura do coração e da mente para o nosso bom Deus, Senhor da vida.
Significa que temos de parar e pensar em como vai a nossa relação com
Deus…

Ação
Ao escutarmos o relato da Paixão de Jesus ficamos a entender que ainda
temos muito caminho a percorrer. Compreendemos que o Amor de Cristo por
todos e por cada um de nós é infinito. Jesus não se salvou a si mesmo, não
fugiu à sua missão e não se valeu da sua condição divina para a cumprir.
Será que me assumo como discípulo de Jesus? Como traduzo isso na minha
vida? Está na hora de pôr em prática os ensinamentos de Jesus, por isso ajuda
o teu grupo paroquial na recolha de alimentos para doar aos que mais
precisam.
Tentem participar nas celebrações principais da Semana Santa que preparam
o Grande Momento em que celebramos a Ressurreição de Jesus: Ceia do
Senhor (5ªfeira), Via Sacra, Paixão do Senhor (6ªfeira), Vigília Pascal (sábado).

Desafio da Semana
Coloca o nome dos 12 apóstolos na cena da última Ceia de Jesus.
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Oração
«Pai, nas vossas mãos, entrego o Meu espírito». São palavras de entrega, de
confiança, de rendição amorosa, que mostram a comunhão de vontade
entre Jesus e o Pai.
Obrigada Senhor por me guiares e conduzires nos caminhos do bem
Obrigada Senhor por me fazeres mais e melhor cristão
Obrigada Senhor pela Tua entrega e sofrimento
Obrigado Senhor pelo Teu infinito amor... Pai Nosso...

(24)

