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QUARESMA

Tentações
Samaritana

Transfiguração

BÍBLICO

9 março

DIA

TEXTO

16 março
23 março

3º domingo

2º domingo

1º domingo

DOMINGO

CAMINHO PARA CRISTO EM IGREJA
AÇÃO/COMPROMISSO

COMPROMISSO

PARA A COMUNIDADE

PARA CRIANÇAS

1. Ignorar as nossas limitações humanas – sermos deuses

1. Não tomar o lugar de Deus

1. Pensar mais nos outros do que em mim

2. Obrigar Deus a agir na nossa vez – pormos Deus ao nosso serviço -

MEDITAÇÃO

2. Não obrigar Deus a agir por mim

2. Empenhar-me no estudo

3. Trocar Deus por outro que nos resolva os problemas imediatos – adorarmos outros deuses

3. Não trocar de Deus

3. Ir à missa dominical

1. Quem é Jesus para mim?

1. Fazer leitura semanal da Bíblia

1. Ler semanalmente o evangelho de cada domingo

2. Que lugar ocupa Deus na minha vida?

2. Avaliar as minhas reações aos momentos difíceis e problemas

2. Dizer a Jesus todos os dias que gosto muito dEle

3. Que tempo dedico à escuta da Sua Palavra?

3. Avaliar o meu compromisso na comunidade humana e cristã

3. Ir à missa dominical

1. COMUNHÃO – A igreja é casa de todos, é família onde todos se sentem
amados por Deus e são desafiados a amar os irmãos

1. Comunhão – não condenar mas acolher aqueles que pensam de
maneira diferente. Descobrir a riqueza da diferença e agradecê-la ao
Senhor

1. Agradecer Deus a minha família

2. CONVERSÃO – oportunidade para seguir um caminho novo, passar das
nossas verdades pessoais à Verdade do Evangelho.
3.VIDA NOVA – recordar o nosso batismo descobrir a água viva que nos faz
membros da Igreja e desafia à transformação do mundo

2. Conversão – escolher um aspeto da nossa vida que precise de mudar à luz do Evangelho.

2. Escolher um aspeto a mudar na minha vida
3. Fazer oração todos os dias

3. Vida nova – programar quinze minutos diários para a oração

Cego nascença

30 março

4º domingo

Analiso os personagens da história:
Jesus encontra-se gratuitamente com o cego e abre-lhe um futuro de luz e de
vida
Discípulos preocupados em obter explicações e não com a felicidade do cego
Cego que faz um encontro único que lhe abre horizontes novos para o anúncio da fé

1. Ser luz e caminho para os meus irmãos, partilhando a minha experiência de pessoa de fé
2. Não fazer juízos de valor nas apreciações aos outros
3. Repetir várias vezes ao dia: “Eu creio Senhor”

1. Não ter vergonha de dizer que vou à missa e que ando na catequese
2. Não criticar os colegas
3. Repetir várias vezes ao dia: “Eu creio Senhor”

Fariseus incapazes de acolher a novidade de Deus, sempre dispostos a julgar

Lázaro

6 abril

Paixão
do Senhor

1. Colocar um crucifixo em local visível e junto dele fazer um momento
de oração familiar

1. A Família de Lázaro ama Jesus e abre-lhe o coração

1. Fazer oração e participar na missa em família

2. Jesus diz: sai para fora do teu pecado, da tua tristeza, do teu orgulho, da
ambição, do ressentimento acumulado

2. Colocar um crucifixo em local visível e junto dele fazer um momento de oração familiar

3. Afirmação de fé: Eu creio Senhor que Tu és o Filho de Deus

3. Celebrar o Sacramento da Confissão

3. Ir à missa dominical com a minha família

1. Preparar o ramo para levar à Eucaristia

1. Preparar o ramo para levar à Eucaristia

2. Aprender com Jesus a ser pobre para enriquecer os outros

2. Não ser exigente nas minhas escolhas

3. Participar nas celebrações do Tríduo Pascal

3. Participar com a família nalguma celebração do Tríduo Pascal

1. Jesus passou a vida fazendo o bem e assim anunciando que Deus é amor
13 abril

6º domingo

5º domingo

Pais incapazes de ter coragem perante a opinião dos outros

2. Jesus ensinou que os pobres e excluídos eram os preferidos de Deus.
Propõe um caminho de acolhimento e de serviço, perdão e pobreza.
3. O projeto libertador de Deus entrou em choque com o egoísmo, a má
vontade e a opressão

2. Confessar-me

