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INTRODUÇÃO

O Secretariado de Ação Pastoral acaba de publicar um pequeno livro
“CAMINHO PARA CRISTO EM IGREJA” de leitura orante da Palavra de Deus
(lectio divina) para, a partir do texto evangélico de cada domingo, os
cristãos meditarem e rezarem ao longo das seis semanas da Quaresma.
O Secretariado Diocesano de Evangelização e Catequese costuma, todos
os anos, propor uma Campanha Quaresmal para realizar com as crianças e
adolescentes que frequentam as catequeses paroquiais. Este ano associase à proposta da Diocese e sugere que a Quaresma seja vivida,
predominantemente, em família. Para que isso aconteça, na semana de 2
a 8 de março ou na de 9 a 15 de março, os catequistas devem reunir os
pais dos seus catequizandos, ou falar pessoalmente com eles e entregarlhes o livrinho da Quaresma, publicado pela Diocese, sugerindo que leiam
aos filhos o Evangelho do domingo seguinte, ou que o contem, se as
crianças forem pequeninas, e materializem alguma ação a realizar ao
longo da semana. Para concretizar melhor apresentamos uma tabela
(anexo 1) com sugestões que deve ser entregue aos pais.
Será dada a cada criança uma folha com um caminho que simboliza a
caminhada quaresmal e, no qual, semana a semana, colocará as pegadas
correspondentes, onde escreverá as ações que se compromete viver.
Este caminho será afixado em casa, em local visível, e levado para a
Eucaristia do Domingo de Ramos para ser colado no painel na parte
correspondente à montanha.
E os Catequistas o que devem fazer?
Devem ser os primeiros a fazerem este itinerário quaresmal, ou com a sua
família, ou com o grupo de catequistas. Só terão autoridade para motivar
os pais se eles próprios fizerem a experiência.
E na sala de catequese o que fazer?
O ideal é que as crianças e adolescentes façam a leitura orante em família
e os catequistas devem incentivar pais e crianças para que isso aconteça.

Sugerimos ainda que reservem alguns minutos no final da catequese para,
recordarem o episódio bíblico de cada domingo e a sugestão da ação a
realizar.
Semana a semana serão entregues às crianças as pegadas, para registarem
as ações e colarem no caminho após a leitura do Evangelho e sua
aplicação à vida.
E na Igreja e nas Eucaristias o que fazer?
Na Igreja organizar um painel, em cartolina ou papel cenário, com o
Caminho para Cristo em Igreja, e, domingo a domingo, no final da
Eucaristia antes da bênção, colocar-se-ão no painel um par de pegadas, de
cores diversas, à medida que se avança no tempo, na meditação, na
oração e na ação.
Na Eucaristia Dominical convidar toda a comunidade a percorrer o
itinerário de leitura orante da Palavra de Deus disponibilizando, para isso,
os livrinhos publicados pela Diocese.

Campanha Quaresmal
baseada no itinerário de leitura orante da Palavra de Deus
publicada pela Diocese

