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1ª SEMANA DA QUARESMA 
De 26 de fevereiro a 04 de março de 2023 

 

Ambientação: Cruz, vela, bíblia (se houver, a estampa do cartaz da CF 2023). 
 

Refrão meditativo (enquanto se acende a vela) 
Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação:  
ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão! 
 
Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
A: Queridos irmãos e irmãs, iniciamos um novo tempo litúrgico, o Tempo da 
Quaresma! Adentramos com Jesus no deserto, para no silêncio da oração, do 
jejum e da esmola, podermos vencer as tentações e chegar com Cristo à Páscoa, 
renovados. Iniciemos nosso encontro com o coração aberto, cantando: 
 
Canto: 
Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão;  
é grande o nosso pecado, porém, é maior o teu coração. 
Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,  
e assim lhe devolveste tua paz e teu amor,  
também, nos colocamos ao lado dos que vão  
buscar no teu altar a graça do perdão. 
 

Recordação do último encontro 
(Breve momento de partilha sobre o que foi possível apreender do último encontro e 
como foi a realização do compromisso da semana.) 
 

Oração ao Espírito Santo 
T: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis… 
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Ouvindo a Palavra 

(Pode-se cantar um canto apropriado para aclamar o Evangelho) 

Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  

   (Lê na bíblia o texto de Mt 4,1-11). 

(Após a leitura, todos fazem um breve silêncio para interiorizar a Palavra) 
 

Meditando a Palavra (adaptado do texto de M. G. Alvarenga) 
L2: A grande maioria de nós vive rodeada de barulho: máquinas, tratores, bu-
zinas, alto-falantes, gritos, propagandas... E quando chegamos em casa ainda 
ligamos a televisão, conectamos nossos celulares e computadores e passamos 
a ouvir mais sons. Praticamente temos horror ao silêncio e nos sentimos inco-
modados com ele. Uma pena, pois é justamente no silêncio que as nossas vozes 
interiores começam a se manifestar. Talvez nosso horror ao silêncio seja con-
sequência da nossa inquietude diante das vozes que se fazem ouvir dentro de 
nós. 
L1: Como a liberdade faz parte da nossa essência, podemos pender tanto para 
o bem quanto para o mal. De um lado, a voz da concupiscência nos direciona 
para a realização egoísta de nossa vontade, custe o que nos custar, sem preo-
cupação com as consequências. De outro lado, a voz de Deus nos encaminha 
para a verdadeira felicidade, que exige de nós a doação de si e a renúncia dos 
desejos egoístas. Dentre esses dois caminhos, fazemos nossas escolhas dia 
após dia, e nos afastamos ou nos aproximamos de Deus e de nossos irmãos e 
irmãs. 
T: Homem e mulher viviam felizes no paraíso criado por Deus, mas de-
ram ouvidos ao egoísmo e quiseram ser como Deus, conhecendo o bem e 
o mal (cf. Gn 3,5). 
L2: Quiseram confiar mais em si mesmos do que em Deus e por isso o pecado 
dominou suas vidas, deixando-os cobertos de vergonha. Já no Evangelho, Jesus 
experimenta a desolação e a fome no deserto - lugar propício para experimen-
tar o silêncio e onde as vozes internas chegam a gritar. Tentado pelo diabo, 
Jesus se firma na palavra de Deus e no caminho apresentado por Ele (cf. Mt 
4,4). Assim, venceu as tentações, apesar de todas as circunstâncias desfavorá-
veis. 
L1: Ao atravessarmos nosso deserto quaresmal - uma pequena amostra dos 
tantos desertos ao longo de nossa vida - procuremos reservar ao menos quinze 
minutos de silêncio contemplativo todos os dias. Caminhemos como irmãos e 
irmãs acompanhados pela Virgem do Silêncio e Mãe de Misericórdia, e em cada 
encontro na Eucaristia e ao redor da Palavra nos fortaleçamos na fé, ouvindo 
a voz do Pai e praticando o que Ele nos ensina. 
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Partilhando a Palavra 
1. Neste tempo de Quaresma, é importante que nós entremos no deserto 

do silêncio para podermos ouvir as vozes dentro de nós. Quais valores 
norteiam nossa vida?  

2. Em nossas ações na comunidade e na vida familiar, buscamos fazer a 
vontade de Deus ou a minha vontade?  

3. Somos egoístas ou altruístas na comunidade?  
4. Sentimos compaixão das pessoas e procuramos ajudá-las no que for 

possível?   
 
(Tempo para partilha e diálogo) 
 
Magistério da Igreja (Gaudete et Exsultate 158-161) 
L1: A vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força e coragem para re-
sistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Essa luta é magnífica, 
porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa 
vida. Não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mun-
dana, que nos engana, atordoa e torna medíocres sem empenho e sem alegria. 
É também uma luta constante contra o demônio, que é o príncipe do mal. 
L2: A convicção de que esse poder maligno está no meio de nós é precisamente 
aquilo que nos permite compreender por que, às vezes, o mal tem uma força 
destruidora tão grande. Então, não pensemos que seja um mito, uma represen-
tação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. O demônio não precisa nos pos-
suir. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. E assim, enquanto 
abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas 
famílias e as nossas comunidades, porque “anda em derredor como um leão 
que ruge, procurando a quem devorar” (1Pd 5,8). 
 

Compromisso da semana 
A: A Campanha da Fraternidade 2023 tem como tema “Fraternidade e Fome”, 
e como lema “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16). Vamos nos empe-
nhar nesta semana para conhecer um pouco mais sobre a Campanha deste ano, 
e como podemos agir concretamente para socorrer nossos irmãos e irmãs. 
 

Oração final 
T: Pai nosso… Ave Maria… Glória… 
A: Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta Quaresma, possamos 
progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma 
vida santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
T: Amém. 
 
(Pode-se terminar com um canto apropriado). 
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2ª SEMANA DA QUARESMA 
5 a 11 de março de 2023 

 

Ambientação: Cruz, vela, bíblia (se houver, a estampa do cartaz da CF 2023). 
 

Refrão meditativo (enquanto se acende a vela) 
Então, da nuvem luminosa dizia uma voz:  
“Este é meu Filho amado, escutem sempre o que ele diz!” 
 

Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
A: Queridos irmãos e irmãs, na última semana estávamos no deserto com Jesus. 
Agora, com ele, subiremos à montanha, para que, contemplando o Cristo trans-
figurado, nos deixemos também nós transfigurar, para ser uma voz de espe-
rança para os desfigurados deste mundo. Com esperança, iniciemos cantando:  
 
Canto 
Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. 
Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar. 

E nós cantaremos a mesma canção. Unidos no mesmo coração! (bis) 

Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos. 
Mestre, nós queremos plantar o teu Reino em todo lugar e crescer como irmãos. 
 
Recordação do último encontro 
(Breve momento de partilha sobre o que foi possível apreender do último encon-
tro e como foi a realização do compromisso da semana.) 
 
Oração ao Espírito Santo 
T: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis… 
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Ouvindo a Palavra 
(Pode-se cantar um canto apropriado para aclamar o Evangelho) 
Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  

   (Lê na bíblia o texto de Mt 17,1-9). 
(Após a leitura, todos fazem um breve silêncio para interiorizar a Palavra) 
 
Meditando a Palavra (adaptado do texto de M. G. Alvarenga) 
Leitor 2: Alguns dias atrás ouvi a história de um rapaz que vendia água nos 
semáforos: boné na cabeça, caixa de isopor à tiracolo e uma chupeta presa na 
faixa que segurava a caixa de isopor. Quando lhe perguntaram o porquê da 
chupeta, ele respondeu: "É da minha filha pequena. Quando me sinto cansado 
e desanimado sob o sol forte e o peso da caixa, olho a chupeta e me lembro da 
minha filhinha. Isso me dá forças para continuar." Assim como ele, muitos cos-
tumam deixar perto de si algo que lembre a razão de seus esforços.   
L1: Quando nos deparamos com a história de Abrão (antes mesmo de se tornar 
Abraão), vemos um homem que ouviu um chamado e apostou tudo de si para 
obedecer aquele que lhe disse "Sai da tua terra e vai para onde te mostrarei" 
(cf. Gn 12,1). Ao longo dos capítulos do Gênesis acompanhamos os altos e bai-
xos dessa história, e em vários momentos Abrão teve motivos de desistir e vol-
tar atrás. Porém, a promessa de bênção de Deus soava mais forte em seu cora-
ção. O chamado de Deus tocou sua vida de forma tão profunda que Abrão foi 
sempre impulsionado por ele, até o dia em que a promessa se tornou realidade. 
T: Com a Transfiguração, Jesus revela que o caminho da Cruz não con-
verge para o abismo da morte, mas para a esperança da ressurreição. 
L2: Jesus é o Deus feito homem que pelo mistério de sua Páscoa faz de nós um 
povo capaz de participar da vida eterna e bem-aventurada do próprio Deus. 
Quando temos a certeza de que Deus nos ama e deseja que tomemos parte na 
sua glória infinita, somos capazes de caminhar confiantes pelos desertos da 
vida, assumir as cruzes e calvários para que, mortos com Cristo, ressuscitemos 
com Ele. Cristo é o bem-amado do Pai; cabe a nós o escutarmos (cf. Mt 17,5). 
L1: Seguidores de Cristo e testemunhas de sua transfiguração, somos chama-
dos também a transfigurar a nós mesmos e a realidade que nos rodeia. É pre-
ciso que tenhamos coragem de tocar o mundo com nossas mãos - mãos pelas 
quais o Cristo continua a agir no meio de nós - e transformar as situações de 
morte em situações de vida. Assim como Jesus, por meio do Evangelho, des-
truiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade (cf. 2Tm 1,10), nossa pre-
sença no mundo deve fazer com que em tudo e em todos brilhe a luz divina: 
luz de amor e de paz, de misericórdia e de justiça, de fraternidade e de alegria. 
T: É preciso buscar uma Igreja pobre e dos pobres: Ancorar nossa vida 
na esperança, não em nossas regras, em nossos comportamentos ecle-
siásticos, em nossos clericalismos. 
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Partilhando a Palavra 
1. Guiados por Jesus Cristo e acompanhados pela Virgem Mãe do Cami-

nho, como podemos nos lembrar da esperança luminosa que nos faz 
reafirmar os passos quando nos sentimos cansados? 

2. Caminhando lado a lado com nossos irmãos e irmãs, como podemos ser 
capazes de nos fortalecer e nos reanimar mutuamente todos os dias? 

 
(Tempo para partilha e diálogo) 
 
Magistério da Igreja (Evangelii Gaudium 262-263) 
L1: Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e tra-
balham. Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas místicas 
desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discur-
sos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o co-
ração. Essas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos gru-
pos e não têm força para uma ampla penetração, porque mutilam o Evangelho. 
É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao com-
promisso e à atividade. 
L2: Há o risco de que alguns momentos de oração se tornem uma desculpa 
para evitar que se dedique a vida à missão, porque a privatização do estilo de 
vida pode levar os cristãos a se refugiarem em alguma falsa espiritualidade. 
Em cada momento da história, estão presentes a fraqueza humana, a busca do-
entia de si mesmo, a comodidade egoísta e, enfim, a concupiscência que nos 
ameaça a todos. Por isso, não digamos que hoje é mais difícil: é diferente. Em 
vez disso, aprendamos com os Santos que nos precederam e enfrentaram as 
dificuldades próprias do seu tempo. 
 
Compromisso da semana 
A: A Campanha da Fraternidade 2023 nos convida a COMPREENDER a realidade 
da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Todos temos acesso à pesquisa na internet? 
Que tal nos reunirmos para estudar um pouco sobre este assunto? E mais: o 
que podemos fazer de concreto para socorrer os desfigurados pela fome? 
 
Oração final 
T: Pai nosso… Ave Maria… Glória… 
A: Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espí-
rito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos 
com a visão da vossa glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
T: Amém. 
 
(Pode-se terminar com um canto apropriado) 
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3ª SEMANA DA QUARESMA 
12 a 18 de março de 2023 

 

Ambientação: Cruz, vela, bíblia (se houver, a estampa do cartaz da CF 2023). 
 
Refrão meditativo (enquanto se acende a vela) 
Agora o tempo se cumpriu, o Reino já chegou,  
irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho! 
 
Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
A: Queridos irmãos e irmãs, descemos a montanha com Jesus, e hoje nos colo-
camos no lugar da samaritana, que ouve a doce voz de Cristo e pedir-lhe de 
beber. Trazemos para o nosso encontro também as nossas sedes, as nossas 
preces, as nossas necessidades e o nosso compromisso quaresmal de conver-
são. Cantemos: 
 
Canto 
Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. 
Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte, de onde vens? 
Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. 
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. 
És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outras vez! 
Me fazes renascer, me fazes reviver.  
E eu quero água desta fonte, de onde vens? 
 
Recordação do último encontro 
(Breve momento de partilha sobre o que foi possível apreender do último encontro e 
como foi a realização do compromisso da semana.) 
 

Oração ao Espírito Santo 
T: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis… 
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Ouvindo a Palavra 

(Pode-se cantar um canto apropriado para aclamar o Evangelho) 

Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo João.  

   (Lê na bíblia o texto de Jo 4,5-42). 

(Após a leitura, todos fazem um breve silêncio para interiorizar a Palavra) 
 

Meditando a Palavra (adaptado do texto de M. G. Alvarenga) 
Leitor 2: Prosseguimos nossa jornada quaresmal, atravessando o deserto em 
busca da terra prometida; cruzando a vida terrena em direção à vida eterna. 
Como pressupõe toda experiência de deserto, sentimos sede. Algo muito ne-
cessário nos falta e sentimos que essa ausência prejudica a caminhada. De fato, 
somos seres de desejos: desejamos as coisas que não temos. A água é necessá-
ria, mas se for salgada nos deixará com mais sede ainda. Nossos desejos podem 
também ser salgados e nos deixar ainda mais miseráveis quando realizados. 
L1: Na travessia do Êxodo o povo sentiu sede. Tanta sede que se esqueceu do 
Deus que o acompanhava e que tanto já fizera por toda a nação. Surgem pala-
vras amargas contra Moisés: "Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos 
fazer morrer de sede?" (Ex 17,3). Nossa sede pode também nos desvincular da 
nossa história e nos fazer esquecer do quanto Deus caminha conosco. Porém, 
aquele que fez uma nação toda atravessar o Mar Vermelho os abandonaria no 
deserto? Aquele que dobrou o faraó não olharia com misericórdia para os fi-
lhos de Abraão? Aquele que nos criou, nos acompanhou e nos fez atravessar 
tantos desertos não estaria agora ao nosso lado? Da rocha ferida brota água e 
os ânimos se refazem para prosseguir viagem. 
T: A sede também se faz presente no Evangelho. Jesus sente sede e pede 
água à samaritana. 
L2: Aqui vemos uma marca da pedagogia divina: O Cristo é a fonte de água viva, 
mas se digna pedir água. Se nós temos sede de vida, Jesus tem sede de nós. Como 
na cruz, ele pede água e depois concede a água viva que brota de seu peito 
aberto. E a água que brota de Cristo não sacia apenas uma nação ou um povo, 
mas toda a humanidade. Em Cristo são abolidas as diferenças que separam ju-
deus e samaritanos, justos e injustos. Não há mais limites territoriais para Deus: 
a verdadeira adoração não se faz em Jerusalém, mas em Cristo. O diálogo com 
Jesus sacia a verdadeira sede da samaritana e faz dela a primeira missionária 
em sua terra. Transformada, leva a boa-nova de Jesus Cristo. Também nós, se 
verdadeiramente nos encontramos com Jesus Cristo e somos saciados por Ele, 
temos a missão de propagar no mundo a alegria do Evangelho. 
T: Nesta Quaresma saiamos ao encontro de Cristo para que nossa sede 
seja saciada. Deixemos Deus ferir a rocha de nosso egoísmo para que 
brote a água da solidariedade, do amor e da fé. 
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Partilhando a Palavra 
1. Quais as sedes (as ausências) que observamos em nosso grupo e em 

nossa comunidade? 
2. Como podemos, de maneira concreta, saciar nossa sede de Deus e leva-

los aos nossos irmãos e irmãs nesta Quaresma?  
 
(Tempo para partilha e diálogo) 
 
Magistério da Igreja (Fratelli Tutti 198, 200 e 202) 
L1: Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se 
por entender-se, procurar pontos de contato: tudo isso se resume no verbo 
“dialogar”. Muitas vezes confunde-se o diálogo com algo muito diferente: uma 
troca de opiniões exaltadas nas redes sociais, muitas vezes causada por uma 
informação da mídia nem sempre confiável. Não passam de monólogos que 
avançam em paralelo. 
L2: A ausência de diálogo significa que ninguém, nos diferentes setores, está 
preocupado com o bem comum, mas sim em obter as vantagens que o poder 
proporciona ou, na melhor das hipóteses, em impor seu próprio modo de pen-
sar. Os heróis do futuro serão aqueles que saberão romper com essa mentali-
dade doentia, decidindo sustentar palavras cheias de verdade, para além das 
conveniências pessoais. 
 
Compromisso da semana 
A: Um dos objetivos da Campanha da Fraternidade 2023 é DESVELAR as cau-
sas estruturais da fome no Brasil. Que tal buscar reunir outros grupos de nossa 
Paróquia para refletir sobre isso, e juntos buscarmos ações concretas em favor 
dos mais pobres e famintos de nossas comunidades? 
 
Oração final 
T: Pai nosso… Ave Maria… Glória… 
A: Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, 
a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa 
fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos conforta-
dos pela vossa misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
T: Amém. 
 
(Pode-se terminar com um canto apropriado). 
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4ª SEMANA DA QUARESMA 
19 a 25 de março de 2023 

 
Ambientação: Cruz, vela, bíblia (se houver, a estampa do cartaz da CF 2023). 
Pode-se revestir o espaço com um pouco de flores, sinal de nossa alegria. 
 
Refrão meditativo (enquanto se acende a vela) 
A nós descei, divina luz! A nós descei, divina luz! 
Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. 
 
Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
A: Queridos irmãos e irmãs, depois de meditarmos Cristo como água viva que 
sacia nossa sede, hoje somos convidados a reconhece-los como a luz da vida, 
que nos liberta de nossas cegueiras e nos faz enxergar com os olhos de Deus. 
Abramos nosso coração para a conversão, e nos revistamos da alegria da pro-
ximidade da Páscoa do Senhor. Cantemos: 
 
Canto 
Alegres vamos à casa do Pai; e na alegria cantar seu louvor.  
Em sua casa, somos felizes: participamos da ceia do amor. 
A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão.  
Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá a salvação.  
 
Recordação do último encontro 
(Breve momento de partilha sobre o que foi possível apreender do último encontro e 
como foi a realização do compromisso da semana.) 
 

Oração ao Espírito Santo 
T: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis… 
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Ouvindo a Palavra 
(Pode-se cantar um canto apropriado para aclamar o Evangelho) 

Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo João.  
   (Lê na bíblia o texto de Jo 9,1-41). 

(Após a leitura, todos fazem um breve silêncio para interiorizar a Palavra) 
 

Meditando a Palavra (adaptado do texto de M. G. Alvarenga) 
L2: As miragens representam um grande perigo para quem cruza um deserto. 
A pessoa enxerga ao longe um lago ou uma praia, se desvia do caminho que 
percorria e se lança em direção ao que pensa ver. Acontece que miragens são 
ilusões: por mais que se ande em direção a elas, nunca se chega em lugar algum 
a não ser em mais areia. É preciso, portanto, ter olhos treinados e forte senso 
de direção para não se deixar ser enganado por elas. 
L1: Embora longe das areias do deserto, são muitas as miragens que nos sedu-
zem e nos fazem enxergar a realidade de uma forma distorcida. Julgamos pela 
aparência, enquanto Deus sonda o íntimo dos corações (1Sm 16,7); preocu-
pamo-nos com títulos e honras, enquanto Deus se faz servo de todos (Jo 
13,14); condenamos os pecados alheios, enquanto Deus se mostra compassivo 
e misericordioso (Jo 8,11). Às vezes encarnamos o dito popular de que o pior 
cego é aquele que não quer ver.   
T:  O que fazer então? Como sanar essa situação? Se estamos cegos, deve-
mos aplicar nos nossos olhos o bom colírio que o Cristo nos oferece (cf. 
Ap 3,18). Colírio que - no Evangelho de hoje - envolve o barro, a terra. 
L1: Viemos da terra e que sem Deus somos somente pó (cf. Gn 2,7). Se não 
tivermos humildade - a consciência de que somos húmus - não seremos capa-
zes de enxergar plenamente. É preciso também que nós nos deixemos ser gui-
ados por Deus, o bom pastor que nos apascenta em prados verdejantes e nos 
acompanha na travessia dos vales tenebrosos (cf. Sl 23[22], 2.4). Então, ao nos 
lavarmos nas águas que brotam do peito do Enviado - o Cristo - conseguiremos 
ver com clareza, a partir do ponto de vista do próprio Deus. 
L2: Se enxergamos a partir da luz que é Cristo, não podemos fazer outra coisa 
senão seguir o seu exemplo. Enxergar exige de nós uma responsabilidade. A 
visão nos compromete. Diante da verdade somos chamados a mudar de vida, 
corrigir nossos passos, acertar nossa bússola. O olhar cristão nos impele à 
compaixão e ao cuidado.  Se eu vejo tanta dor e sofrimento no mundo e não 
sinto compaixão de ninguém, é sinal de que ainda não vejo bem. Se eu me con-
sidero cristão e vivo julgando meus irmãos, condenando as pessoas e bus-
cando uma auto-glorificação, não passo de um mentiroso miserável. 
T: Que nosso encontro com Deus na Palavra, no Pão e nos irmãos nos faça 
querer deixá-lo sempre conosco, na certeza do amor tão sublime que só 
Deus é capaz de nos dar. 
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Partilhando a Palavra 
1. Quais as situações em nossa comunidade e no mundo que necessitam 

da luz que vem de Cristo? 
2. Em que momentos percebemos que nossa sociedade está cega? 
3. Como podemos nos converter e, de maneira concreta, iluminar a vida 

das outras pessoas? 
 

(Tempo para partilha e diálogo) 
 

Magistério da Igreja (Lumen Fidei 30-31) 
L1: O ver, graças à sua união com o ouvir, torna-se seguimento de Cristo; e a fé 
aparece como um caminho do olhar em que os olhos se habituam a ver em 
profundidade. Jesus é a Palavra que se fez carne e cuja glória contemplamos. A 
luz da fé é a luz de um Rosto, no qual se vê o Pai. A verdade que a fé nos des-
cerra é uma verdade centrada no encontro com Cristo, na contemplação da sua 
vida, na percepção da sua presença. 
L2: A luz do amor nasce quando somos tocados no coração, recebendo assim, em 
nós, a presença interior do amado, que nos permite reconhecer o seu mistério. Por 
meio da sua encarnação, com a sua vinda entre nós, Jesus tocou-nos e, através dos 
sacramentos, ainda hoje nos toca; dessa forma, transformando o nosso coração, 
permitiu-nos reconhecê-lo e confessá-lo como Filho de Deus. Só quando somos 
configurados com Jesus é que recebemos o olhar adequado para o ver. 
 
Compromisso da semana 
A: Cristo é luz! A Quaresma nos converte para sermos luz. E um modo de ilu-
minar a vida das pessoas é NDICAR as contradições de uma economia que 
mata pela fome, como propõe a Campanha da Fraternidade 2023. Arregace-
mos as mangas e busquemos socorrer a todos que passam fome. 
 
Oração final 
T: Pai nosso… Ave Maria… Glória… 
A: Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do 
gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se 
aproximam cheio de fervor e exultando de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo. 
T: Amém. 
 
(Pode-se terminar com um canto apropriado) 
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5ª SEMANA DA QUARESMA 
26 de março a 1º de abril de 2023 

 
Ambientação: Cruz, vela, bíblia (se houver, a estampa do cartaz da CF 2023). 
 
Refrão meditativo (enquanto se acende a vela) 
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 
 
Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
A: Queridos irmãos e irmãs, Cristo que é água e luz, é para nós a vida em abun-
dância. A Quaresma é tempo de nos convertemos para com Ele ressuscitarmos. 
Com esperança, iniciemos nosso encontro cantando: 
 
Canto 
O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. 
O povo de Deus era rico em nada só tinha esperança e o pó da estrada. 
Também sou teu povo, Senhor e estou nessa estrada. 
Somente a tua graça me basta e mais nada. (bis) 
 
Recordação do último encontro 
(Breve momento de partilha sobre o que foi possível apreender do último encon-
tro e como foi a realização do compromisso da semana.) 
 
Oração ao Espírito Santo 
T: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis… 
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Ouvindo a Palavra 

(Pode-se cantar um canto apropriado para aclamar o Evangelho) 

Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo João.  

   (Lê na bíblia o texto de Jo 11,1-45). 

(Após a leitura, todos fazem um breve silêncio para interiorizar a Palavra) 
 
Meditando a Palavra (adaptado do texto de M. G. Alvarenga) 
Leitor 2: O maior perigo para quem cruza um deserto - maior do que a falta 
de água ou a sedução das miragens - é o risco de cair desfalecido. Sem auxílio 
de companheiros, desnorteado e exposto aos dias escaldantes e às noites géli-
das, o viajante tem muito poucas chances de sobreviver. Seu corpo jazeria en-
tre as dunas até que as tempestades de areia lhe dessem uma sepultura à qual 
ninguém seria capaz de lhe prestar homenagens. Estaria para sempre perdido, 
esquecido, morto, sem completar a jornada que um dia iniciara. 
L1: Há pouco mais de dois anos o mundo todo se encontrou temeroso, exposto 
a uma pandemia que ceifou tantas vidas e que revelou nossa fragilidade hu-
mana. Tememos por nós, por nossos pais, avós, filhos e amigos. Nossa organi-
zação social foi posta à prova e nossos modelos econômicos se mostraram fa-
lhos, pois se preocuparam mais com a geração de riquezas do que com o di-
reito inviolável à vida. Como tantas vezes na história, a revelação de nossa hi-
pocrisia faz com que desfaleçamos, vítimas de nossa própria iniquidade. 
T: nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos (cf. Lc 20,38). Não lhe 
agrada a morte do pecador, mas sim sua conversão, para que tenha vida 
(cf. Ez 18,23). 
L2: É por isso que Ele abre nossas sepulturas e nos faz sair delas, nos dá seu 
espírito e nos conduz à terra que almejamos alcançar (cf. Ez 37,13-14). Vive-
mos pela esperança e a esperança não nos decepciona nem nos engana. Espe-
ramos em Deus, que sempre cumpre o que promete e que não esquece de seus 
filhos e filhas. Por isso, mesmo nas profundezas do desânimo, da tristeza e do 
desamparo, não deixemos de clamar ao Senhor da Vida para que Ele se volte 
para nós e nos salve por sua misericórdia. 
L1: "Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido" (Jo 
11,32). Ousamos questionar o Cristo. Onde estava esse tempo todo? Por que 
não impediu tamanha desgraça? Quantos mortos, quantos doentes, tanto de-
sespero... e por quê? Existe uma dúvida tão antiga quanto a humanidade: Por 
que o justo sofre? Por que o mal tantas vezes parece triunfar? A resposta de 
Jesus é categórica: "Eu sou a ressurreição e a vida". Nele encontraremos a res-
posta para nossos questionamentos. Onde está Jesus? Chorando com os que 
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choram, sofrendo com os que sofrem, dando a vida para que ninguém morra 
eternamente. 
L2: É tempo de rolarmos a pedra que instalamos no lugar de nosso coração. 
Deixemos que o Cristo entre em contato com aquilo que em nós achamos que 
está morto, enterrado, em decomposição. Há um longo caminho de ressurrei-
ção pela frente. Um caminho que exige de nós conversão e comprometimento. 
Um caminho que nos leva a abrir as portas e as janelas da alma para que o 
sopro vivificante do Senhor renove nossa existência, remodele nossas estru-
turas e nos reconfigure ao Cristo morto e ressuscitado. 
 
Partilhando a Palavra 

1. Aproximam-se os dias da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Va-
mos também nós subir a Jerusalém para morrer com ele, sem temor. 
Confiamos de fato em sua graça e em sua misericórdia? 

2. Caminhemos em direção a Jerusalém, em direção ao Calvário. Mortos 
com Cristo, ressuscitaremos com Cristo para deixar em tudo e em to-
dos a presença inextinguível do Ressuscitado? 

 
(Tempo para partilha e diálogo) 
 
Magistério da Igreja (Fratelli Tutti 34-36) 
L1: Se tudo está interligado, é difícil pensar que esse desastre mundial [a pan-
demia] não tenha a ver com nossa maneira de encarar a realidade, segundo a 
qual pretendemos ser senhores absolutos da própria vida e de tudo o que 
existe. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais em um con-
sumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Oxalá não seja inú-
til tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de 
viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos ou-
tros, para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e to-
das as vozes, livres das fronteiras que criamos. 
L2: Se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comuni-
dade de pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar tempo, esforço e 
bens, desabará ruinosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos 
à mercê da angústia e do vazio. A obsessão por um estilo de vida consumista, 
sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, só poderá provocar 
violência e destruição recíproca. O princípio do “salve-se quem puder” tradu-
zir-se-á rapidamente no lema “todos contra todos”, e isso será pior que uma 
pandemia. 
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Compromisso da semana 
A: Somos desafiados pela Campanha da Fraternidade deste ano a INVESTIR 
esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que le-
vem à superação da miséria e da fome no Brasil. Como nosso grupo pode fazer 
isto concretamente? Como ser portadores de vida em abundância para quem 
sofre com a fome? 
 
Oração final 
T: Pai nosso… Ave Maria… Glória… 
A: Que o Senhor nos conceda sua paz e seu amor e nos faça participar da Igreja 
celeste. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
T: Amém. 
 
(Pode-se terminar com um canto apropriado) 
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SEMANA SANTA 
2 a 8 de abril de 2023 

 

Ambientação: Cruz, vela, bíblia (se houver, ramos abençoados, bacia com água). 
 

Refrão meditativo (enquanto se acende a vela) 
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. 
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. 
 

Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
A: Queridos irmãos e irmãs, chegamos à Semana maior de todo o Ano Litúrgico: 
a Semana Santa. Vamos ao encontro do Senhor, celebremos sua Paixão, Morte 
e Ressurreição e vivamos em Cristo uma vida nova. Iniciemos, cantemos: 
 

Canto 
1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz.  
/: e nós, também, cá na terra louvemos a Santa Cruz. :/ 

2. Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus;  
/: cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz. :/. 
 
Oração ao Espírito Santo 
T: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis… 
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Ouvindo a Palavra 

(Pode-se cantar um canto apropriado para aclamar o Evangelho) 

Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  

   (Lê na bíblia o texto de Mt 21,1-11). 

(Após a leitura, todos fazem um breve silêncio para interiorizar a Palavra) 
 
Meditando a Palavra (adaptado do texto de M. G. Alvarenga) 
L2: A história da humanidade está cheia de casos em que alguém quis se igua-
lar a Deus. Faraós, imperadores, conquistadores, guerreiros, estrategistas mi-
litares: todos querendo usurpar a divindade por meio da força, do poder e da 
grandeza. E essa megalomania que acompanha o ser humano desde sua ori-
gem ("sereis como deuses", dizia a serpente enganadora no Éden), continua 
fresca e pulsante na nossa mentalidade atual. Prova disso são os super-heróis 
que, nos filmes e nas revistas em quadrinhos, ostentam força descomunal e 
poderes mágicos ou genéticos. A todo momento somos martelados com a sede 
de onipotência e a ânsia de controlar tudo e todos. 

L1: Desapegado de sua condição divina, Jesus esvaziou-se por amor ao Pai e por 
amor à humanidade. Essa é a prova mais excelsa de sua divindade, pois só um 
Deus onipotente seria capaz de se esvaziar completamente e de se derramar 
com magnanimidade em prol das criaturas fracas, vis e limitadas. Essa afirma-
ção Cristológica da carta de São Paulo aos Filipenses serve para nós como uma 
chave de leitura para os eventos da Semana Santa. Sendo Deus, Jesus se humilha 
e se faz homem; sendo Rei, Ele se humilha e entra em Jerusalém montado em 
um jumentinho; sendo Mestre e Senhor, Ele se humilha e se abaixa para lavar os 
pés de seus discípulos; sendo homem, Ele se humilha e se faz alimento no pão e 
no vinho; sendo inocente, Ele se humilha e morre como um criminoso; sendo o 
Senhor da Vida, Ele se humilha e desce à mansão dos mortos. 

T: Sigamos os passos do Senhor. Com Ele, adentremos em Jerusalém.  

L2: De fato, Jesus dá o exemplo daquilo que Ele mesmo já havia ensinado: "Sa-
beis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas impor-
tantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrá-
rio, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos de-
mais. E quem quiser ser o primeiro entre vós que se torne vosso escravo" (Mt 
20,25-27). É esse o jeito cristão de agir. É essa a forma divina de mostrar o seu 
poder. Não na força violenta de quem espezinha, mas na serena humildade de 
quem se deixa ser espezinhado pois sabe que não sairá humilhado (cf. Is 50,7). 

T: Participemos da paixão, morte e ressurreição de Cristo, unindo nossas 
cruzes à sua cruz e nossas dores aos seus flagelos.  
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Partilhando a Palavra 
1. Na aparente derrota do Calvário, na visível fraqueza do crucificado, ex-

perimentamos a Redenção. Como podemos viver melhor esta Semana 
Santa? 

2. Unidos de tal forma à paixão e morte de Cristo, podemos viver na cer-
teza de quem exclama: "Eu sei que o meu Redentor está vivo!" (Jó 
19,25). Em quais situações precisamos ressuscitar? 

 
(Tempo para partilha e diálogo) 
 
Magistério da Igreja (Deus Caritas Est 12-13) 
L1: A verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, 

mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos - um in-

crível realismo. Em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da “ovelha perdida”, 

a humanidade sofredora e transviada. Em sua morte de cruz cumpre-se aquele 

virar-se de Deus contra si próprio com o qual Ele se entrega para levantar o 

homem e salvá-lo - o amor em sua forma mais radical. 

L2: Jesus deu a este ato de oferta uma presença duradoura por meio da insti-
tuição da Eucaristia durante a Última Ceia. Antecipa sua morte e ressurreição 
entregando-se já naquela hora a seus discípulos, no pão e no vinho, a Si pró-
prio, ao seu corpo e sangue como novo maná. A Eucaristia arrasta-nos no ato 
oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que recebemos o Logos encar-
nado, mas ficamos envolvidos na dinâmica de sua doação. 
 
Compromisso da semana 
A: Ingressamos na Semana Santa, e esta não pode ser mais uma Semana Santa 
apenas, mas precisa ser vivida de um jeito diferente, de modo a transformar 
nossa vida a partir do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Se-
nhor. Portanto, assumamos um compromisso comum: buscar viver com inten-
sidade as celebrações e ofícios que acontecerão na Paróquia nesta Semana 
Santa. Vivamos este tempo com comunhão! Com a Igreja e com Jesus! 
 
Oração final 
T: Pai nosso… Ave Maria… Glória… 
A: Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humil-
dade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. 
Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em 
sua glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
T: Amém. 
(Pode-se terminar com um canto apropriado) 
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CANTOS DA PIEDADE POPULAR QUARESMAL 
 

1. PECADOR, AGORA É TEMPO 

1. Pecador, agora é tempo * de 
pesar e de temor: /: Serve a Deus, 
despreza o mundo, * já não sejas pe-
cador! :/  

2. Neste tempo sacrossanto * o 
pecado faz horror: /: Contemplando 
a cruz de Cristo, * já não sejas peca-
dor! :/ 

3. Vais pecando, vais pecando, * 
vais de horror em mais horror: /: Fi-
lho acorda dessa morte, * já não se-
jas pecador! :/ 

4. Passam meses, passam anos * 
sem que busques teu Senhor: /: 
Como um dia para o outro, * assim 
morre o pecador! :/ 

5. Pecador arrependido, * pobre-
zinho pecador, /: vem, abraça-te 
contrito * com teu Pai, teu criador!  :/ 

6. Compaixão, misericórdia, * 
vos pedimos, Redentor: /: pela Vir-
gem, Mãe das Dores, * perdoai-nos, 
Deus de amor! :/ 

  

2. VITÓRIA, TU REINARÁS 

℟. Vitória, tu reinarás! * Ó Cruz, 
tu nos salvarás!  

1. Brilhando sobre o mundo, * 
que vive sem tua luz, * tu és um sol 
fecundo, * de amor e de paz, ó Cruz!  

2. Aumenta a confiança * do po-
bre e do pecador, * confirma nossa 
esperança * na marcha para o Se-
nhor.  

3. À sombra dos teus braços * a 
Igreja viverá. * Por ti no eterno 
abraço * o Pai nos acolherá.  

3. BENDITA E LOUVADA SEJA  

1. Bendita e louvada seja * no céu 
a divina luz. /: e nós, também, cá na 
terra * louvemos a Santa Cruz. :/ 

2. Os céus cantam a vitória * de 
nosso Senhor Jesus; /: cantemos tam-
bém na terra, * louvores à Santa Cruz.:/ 

3. Sustenta gloriosamente * nos 
braços o bom Jesus; /: sinal de espe-
rança e vida * o lenho da Santa Cruz. :/ 

4. Humildes e confiantes * levemos 
a nossa cruz; /: seguindo o sublime 
exemplo * de Nosso Senhor Jesus. :/ 

5. Cordeiro Imaculado, * por to-
dos morreu Jesus; /: pagando as nos-
sas culpas, * é rei pela sua Cruz. :/ 

6. É arma em qualquer perigo, * 
é raio de eterna luz; /: bandeira vito-
riosa * o santo sinal da Cruz. :/ 

   

4. PROVA DE AMOR 

℟. Prova de amor maior não há, * 
que doar a vida pelo irmão!   

1. Eis que eu vos dou o meu novo 
mandamento: * "Amai-vos uns aos 
outros, como eu vos tenho amado!" 

2. Vós sereis os meus amigos, se 
seguirdes meu preceito: * "Amai-vos 
uns aos outros, como eu vos tenho 
amado!" 

3. Como o Pai sempre me ama, as-
sim também eu vos amei: * "Amai-vos... 

4. Permanecei em meu amor e se-
gui meu mandamento: * "Amai-vos... 

5. E chegando a minha Páscoa, 
vos amei até o fim: * "Amai-vos... 

6. Nisto todos saberão, que vós 
sois os meus discípulos: * "Amai-vos... 
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