
  

FFoorrttaalleecceeii  ooss  vvoossssooss  ccoorraaççõõeess!!                                                                                                                    
 

A mensagem que o Papa Francisco dedicou ao período de 
preparação para a Páscoa deste ano tem como título “Fortalecei 
os vossos corações” e exorta a sociedade e a Igreja, a 
combaterem a “globalização da indiferença” que hoje atinge o 

mundo. Francisco lembra-nos que "quando estamos bem e comodamente 
instalados esquecemo-nos facilmente dos outros, não nos interessam os seus 
problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem. Assim, o nosso coração cai 
na indiferença". Trata-se de uma "atitude egoísta de indiferença que atingiu uma 
dimensão mundial tal que podemos falar de uma globalização da indiferença", e 
este é um mal-estar que os cristãos têm obrigação de enfrentar, alerta Francisco. 
Para não nos deixarmos absorver por essa “espiral do terror e da impotência”, 
Francisco recomenda a oração, os gestos de caridade e o reconhecimento do 
sofrimento do próximo como um apelo à conversão. Exorta-nos, ainda, a viver 
este tempo de Quaresma como um percurso de formação do coração, para 
superar essa indiferença. Segundo as suas palavras “ter um coração 
misericordioso não significa ter um coração débil. Quem quer ser misericordioso 
precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um 
coração que se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor que 
conduzem aos irmãos e irmãs.” E se o nosso coração for semelhante ao de Jesus 
“teremos assim um coração forte e misericordioso, vigilante e generoso, que não 
se deixa fechar em si mesmo nem cai na vertigem da globalização da indiferença”. 

                                

Fortalecei os vossos corações é a nossa proposta de vivência 
da quaresma, inspirada na campanha “Deus é amor, alegra-te, 
anuncia”1, que vai ao encontro da mensagem do Papa Francisco. 
Esta caminhada desafia os catequizandos, as suas famílias e a 

comunidade, a mudar as atitudes e comportamentos que conduzam à indiferença 
e a assumir compromissos que os levem a uma maior proximidade com os outros. 
O que posso mudar na minha maneira de ser, na minha maneira de estar para me 
tornar mais próximo do outro? Que devo fazer para transformar o meu coração e 
torná-lo semelhante ao de Jesus?  
Que no final desta caminhada, possamos todos olhar para Cristo Ressuscitado 
com um coração forte e misericordioso, conscientes do Seu grande amor por nós. 

                                                           
1 Campanha para a Quaresma da Diocese de Coimbra.                                                                                                                  
Observação: A capa é uma adaptação da imagem da campanha da Diocese de Lisboa. 
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QQuuaarrttaa--ffeeiirraa  ddee  cciinnzzaass    
(18 de fevereiro) 
 

SSee  hhoojjee  oouuvviirrddeess  aa  vvoozz  ddoo  SSeennhhoorr,,  nnããoo  ffeecchheeiiss  ooss  vvoossssooss  ccoorraaççõõeess.. 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Tende cuidado em não praticar as 
vossas boas obras diante dos homens, para 
serdes vistos por eles. Aliás, não tereis 
nenhuma recompensa do vosso Pai que está 
nos Céus. Assim, quando deres esmola, não 

toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e 
nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo: já 
receberam a sua recompensa.  

Mateus 6, 1-18 

Hoje inicia-se o tempo da Quaresma que nos conduzirá à celebração da 
Páscoa. No momento da imposição das cinzas, a expressão “Lembra-te que 
do pó viestes e ao pó, hás de retornar” lembra-nos que viemos do pó, 
viemos da cinza e voltaremos para lá. Mas para isso, precisamos estar com 
os nossos corações preparados, com a nossa alma preparada para Deus. As 
cinzas são sinal de penitência, tempo de oração, jejum e de caridade.  

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA                                    
 

Senhor Jesus,  
queremos converter-nos a Ti,  
viver atentos aos irmãos, 
indo ao encontro das suas necessidades,  
construindo um mundo melhor.  
Pai-Nosso… 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
    

Dia 1º Leitura Salmo 2º Leitura Evangelho 

18 de fevereiro Joel 2, 12-18 50, 3-17 2Coríntios 5,20-21;6 1-2 Mateus 6, 1-18 

 

11ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa  
(22 a 28 de fevereiro) 
 

AArrrreeppeennddeeii--vvooss  ee  aaccrreeddiittaaii  nnoo  EEvvaannggeellhhoo  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

 

Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para 
o deserto. Jesus esteve no deserto quarenta dias e 
era tentado por Satanás. Vivia com os animais 
selvagens e os Anjos serviam-n’O. Depois de João 
ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e 
começou a pregar o Evangelho, dizendo: «Cumpriu-

se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho». 
 

Marcos 1, 12-15 
 

O deserto é o lugar privilegiado do encontro com Deus. Todos nós 
passamos por momentos menos bons da nossa vida que nos compelem a 
abandonar Deus e a seguir outros caminhos... Ir ao deserto é encontrarmo-
nos com Deus longe das distrações que marcam o nosso dia-a-dia. É um 
cantinho de recolhimento onde podemos fazer as nossas escolhas 
aproximando-nos a Deus. 
 

ARREPENDE-TE E ACREDITA      
 

Tal como Jesus, somos postos à prova 
perante as nossas tentações de hoje: 
a preguiça, o desleixo com as nossas 

coisas, o incumprimento dos nossos deveres, etc.  
  

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA  
  

1. Faz um exame de consciência para identificar 
que tentações são capazes de te desviar do caminho de Deus. 
2. Resiste a pelo menos uma das tentações para dares uma alegria aos teus 
pais! 
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3. Traz para a Eucaristia o coração, com a imagem de Jesus no deserto, 
onde concretizaste o desafio para esta semana. 
 

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA  
  

“Senhor, Tu és o Deus que me salva. 
Lembra-te, Senhor,  
da tua ternura para comigo,  
em especial quando me sinto indeciso  
entre o que é certo e a tentação.  
Guia-me na verdade e ensina-me a escolher o caminho certo.” 
Pai Nosso… 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS        
Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

1º domingo 
da Quaresma 

22 de fevereiro 

Génesis 
 9, 8-15 

24, 4-9 
1ª Pedro 
3, 18-22 

Marcos  
 1, 12-15 

segunda-feira 
23 de fevereiro 

Levítico 
19, 1-2.11-18 

18, 8-15  
Mateus  

25, 31-46 

terça-feira 
24 de fevereiro 

Isaías  
55, 10-11 

33, 4-19  
Mateus  
6, 7-15 

quarta-feira 
25 de fevereiro 

Jonas  
3, 1-10 

50, 3-19  
Lucas  

11, 29-32 

quinta-feira 
26 de fevereiro 

Ester 
 4, 17 

137, 1-8  
Mateus  
7, 7-12 

sexta-feira 
27 de fevereiro 

Ezequiel  
18, 21-28 

129, 1-8  
Mateus  
5, 20-26 

sábado 
28 de fevereiro 

Deuteronómio 
26, 16-19 

118, 1-8  
Mateus  
5, 43-48 

  

  
  
  
  
  

22ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa      
(1 a 7 março) 
 

““EEssttee  éé  oo  mmeeuu  FFiillhhoo  mmuuiittoo  aammaaddoo,,  eessccuuttaaii--OO””  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu 
só com eles para um lugar retirado num alto monte e 
transfigurou-Se diante deles. As suas vestes tornaram-se 
resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a 
terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e 
Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a 
Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três 

tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias». Não sabia o que dizia, 
pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua 
sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é o meu Filho muito amado: 
escutai-O». De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser 
Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não 
contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do homem não 
ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam 
entre si o que seria ressuscitar dos mortos. 

Marcos 9, 2-10 
 

Nos momentos de crise, de desilusão, de perseguição, de solidão, quando 
parece que todo o mundo está contra nós e que não entende a nossa luta 
e o nosso compromisso, a Palavra de Deus grita: “não tenhais medo; Deus 
ama-vos”. Descobrir esse amor dá-nos a coragem necessária para 
enfrentar a vida com serenidade, com tranquilidade e com o coração cheio 
de paz. 
 

OOrraaççããoo  ppeellooss  ccrriissttããooss  ppeerrsseegguuiiddooss          
  

O verdadeiro cristão não tem medo de nada porque está 
consciente de que Deus o ama e que lhe oferece, aconteça o 

que acontecer, a vida em plenitude. Ele sente que pode entregar a sua vida 
como dom, correr riscos na luta pela paz e pela justiça, enfrentar os 
poderes da opressão e da morte, porque confia no Deus que o ama e que o 
salva. O Papa Francisco convida-nos a rezar, não só por aqueles que são  

 

Leituras da 1ª Semana da Quaresma 
 



perseguidos e mortos por terem fé, como também por aqueles que 
realizam em todo o mundo atos de terror, “para que Deus lhes possa 
mudar o seu coração”. 
  

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA    
 

1. Reza o PAI NOSSO em família, junto de uma imagem de Jesus, agradecendo 
a paz e a liberdade que temos e pede pelos cristãos que não têm essa bênção. 
2. Traz para a Eucaristia o coração, com a imagem da tenda, que representa a 
nossa dedicação a Jesus, o querer estar com Ele.  
 

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA  
 

Senhor, a Tua Palavra é a semente da vida. 
Vem juntar-Te a mim, 
nos meus caminhos pedregosos  
e que o Espírito Santo me torne capaz de Te escutar, 

no mais íntimo de mim mesmo. Ámen. 
  

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 2ª Semana da Quaresma 
  

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
2º domingo 

da Quaresma 
01 de março 

Génesis  
22, 1-18 

115, 
10-19 

Romanos  
8, 31-34 

Marcos  
9, 2-10 

segunda-feira 
02 de março 

Daniel 
 9, 4-10 

78, 
8-13 

 
Lucas  

6, 36-38 

terça-feira 
03 de março 

Isaías  
1, 10-20  

49, 
8-23 

 
Mateus  
23, 1-12 

quarta-feira 
04 de março 

Jeremias  
18, 18-20 

30, 
5-16 

 
Mateus  

20, 17-28 

quinta-feira 
05 de março 

Jeremias 
 17, 5-10 

1, 
1-6 

 
Lucas  

16, 19-31 

sexta-feira 
06 de março 

Génesis  
37, 3-28 

104, 
16-21 

 
Mateus  

21, 33-46 

sábado 
07 de março 

Miqueias 
 7, 14-20 

102, 
1-12 

 
Lucas  

15, 1-32 

  
. 

  
  

33ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa  

(8 a 14 de março) 
 

““NNããoo  ffaaççaaiiss  ddaa  ccaassaa  ddoo  PPaaii  ccaassaa  ddee  ccoomméérrcciioo..””  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 

 

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a 
Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, 
de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às 
bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a 
todos do templo, com as ovelhas e os bois; deitou por 
terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e 
disse aos que vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; não 

façais da casa de meu Pai casa de comércio». Os discípulos recordaram-se do que estava 
escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». Então os judeus tomaram a palavra e 
perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?» Jesus 
respondeu-lhes: «Destruí este templo e em três dias o levantarei». Disseram os judeus: 
«Foram precisos quarenta e seis anos para se construir este templo e Tu vais levantá-lo 
em três dias?» Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele 
ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na 
Escritura e nas palavras que Jesus dissera. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela 
festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas 
Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que Lhe dessem 
informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem. 
 

João 2, 13-25 

A expulsão dos vendedores do Templo alerta-nos para o nosso dever de 
zelar pela casa do Senhor: a que está no nosso interior, o coração humano 
centro dos bons sentimentos; a outra, a comunitária, espaço de encontro 
com o outro e com o sagrado, para que seja templo vivo do Espírito, 
merecedor de respeito e consideração. 

EENNCCOONNTTRRAA--TTEE  CCOOMM  DDEEUUSS                                
  

Jesus convida-nos a transformar os nossos corações  
no Templo Sagrado, o local do encontro verdadeiro  

com o Deus vivo e transformador de nossa vida. 

  
  



CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA   
 

1. Fala, em família, sobre o que é ser um verdadeiro cristão, procurando 
encontrar tempo para ir à Missa e visitar alguém sozinho. 
2. Traz para a Eucaristia o coração, com a imagem do templo, onde 
concretizaste o desafio para esta semana. 
 

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA  
 

Jesus, que vieste revelar-me a grandeza do amor de Deus Pai  
e mostrar-me o caminho da salvação:  
Abre os meus olhos e  
faz com que eu seja guia daqueles que Te procuram. Ámen. 
Pai Nosso….. 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 3ª Semana da Quaresma 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

3º domingo 
da Quaresma 
08 de março 

Êxodo  
20, 1-17 

18, 
8-11 

1ª Coríntios   
1, 22-25 

João  
2, 13-25 

segunda-feira 
09 de março 

2º Reis 
 5, 1-5 

41,  
2-3; 42, 3-4 

 
Lucas  

4, 24-30 

terça-feira 
10 de março 

Daniel  
3, 25-43 

24,  
4-9 

 
Mateus  

18, 21-35 

quarta-feira 
11 de março 

Deuteronómio  
 4, 1-9 

147,  
12-20 

 
Mateus 

 5, 17-19 

quinta-feira 
12 de março 

Jeremias 
 7, 23-28 

94,  
1-9 

 
Lucas 

 11, 14-23 

sexta-feira 
13 de março 

Oseias  
14, 2-10 

80, 
 6-17 

 
Marcos  

12, 28-34 

Sábado 
14 de março 

Oseias 
 6, 1-6 

50, 
 3-21 

 
Lucas  

18, 9-14 

 
  

 
 

  
  
 

4ª Semana da Quaresma 

(15 a 21 de março) 
 

““DDeeuuss  eennvviioouu  oo  FFiillhhoo  aaoo  mmuunnddoo,,  ppaarraa  qquuee  oo  mmuunnddoo  sseejjaa  ssaallvvoo  ppoorr  EEllee””  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 

 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim 
como Moisés elevou a serpente no deserto, também 
o Filho do homem será elevado, para que todo 
aquele que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a 
vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao 
mundo para condenar o mundo, mas para que o 

mundo seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não 
acredita já está condenado, porque não acreditou em nome do Filho Unigénito de 
Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram 
mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que 
pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não 
sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as 
suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.  

João 3, 14-21 
 

Acreditar no “Filho do Homem” significa aderir a Ele e à sua proposta de 
vida; significa aprender a lição do amor e dar, tal como Jesus, o 
testemunho desse Amor aos outros. Deus ao enviar o seu Filho único ao 
encontro dos homens quer libertá-los do egoísmo, da escravidão, da 
alienação, da morte e dar-lhes a vida eterna.  

  
                                                          

 
AALLEEGGRRAA--TTEE  PPOORR  SSEERREESS  CCRRIISSTTÃÃOO        
  

Jesus convida-nos a darmos testemunho, a 
sermos luz através das nossas obras. Pelo 
batismo somos iluminados pela luz de Deus e 

chamados a iluminar os outros e o mundo pelo amor. A luz 
do amor não pode ficar escondida, tem de ser revelada. 
  
  



CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  EESSTTAA  SSEEMMAANNAA 
      

1. Anuncia a alguém que Jesus é o amigo com quem podemos contar 
sempre, Ele que veio para ser a Luz do mundo.  
2. Traz para a Eucaristia o coração, com a imagem da vela, onde 
concretizaste o desafio para esta semana. 
  

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA  
 

Deus, Pai, enviaste aos homens o teu Filho 
como exemplo de amor e de verdade. 
Que posso eu fazer, 
senão louvar-Te por tanto carinho? 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo… 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 4ª Semana da Quaresma 

 

                  

  
  
  
  

55ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa  
(22 a 28 de março) 
 

““SSee  oo  ggrrããoo  ddee  ttrriiggoo  llaannççaaddoo  àà  tteerrrraa,,  mmoorrrreerr,,  ddaarráá  mmuuiittoo  ffrruuttoo”””  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
  

Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a 
Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com 
Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: 
«Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a 
André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus 

respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glorificado. Em 
verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, 
fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e 
quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se 
alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o meu 
servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está 
perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é 
que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome».  
 

João 12, 20-33 
 

Jesus compara a sua vida ao grão de trigo que, uma vez lançado à terra, 
morre e faz nascer uma nova planta. O grão lançado à terra lembra-nos 
Jesus na sua morte. Jesus morre para nos dar a vida. Ele é o pão que nos 
alimenta! 
 

CCOONNVVEERRTTEE--TTEE    
  

Um coração puro, um coração novo, é 
aquele que se reconhece impotente por 
si mesmo e se coloca nas mãos de Deus. 

Converter-se é abraçar o Evangelho que transforma a 

vida. A conversão é um processo de limpeza interior. 
Se o nosso coração estiver limpo, tal como o grão de 
trigo, poderemos alimentar os nossos irmãos com a 
Palavra de Amor de Deus.  

 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

4º domingo 
da Quaresma 
15 de março 

2º livro Crónicas  
36, 14-23 

136, 
1-6 

Efésios  
2, 4-10 

João  
3, 14-21 

segunda-feira 
16 de março 

Isaías  
65, 17-21  

29, 
 2-13 

 
João  

4, 43-54 

terça-feira 
17 de março 

Ezequiel 
 47, 1-12 

45, 
 2-9 

 
João  

5, 1-16 

quarta-feira 
18 de março 

Isaías  
49, 8-15 

144,  
8-18 

 
João 

 5, 17-30 

quinta-feira 
19 de março   

S. José 

2º Samuel  
7, 4-16 

88,  
2-29 

Romanos  
 4, 13-22 

Mateus 
 1, 16-24 

sexta-feira 
20 de março 

Sabedoria  
2, 1-22 

33,  
17-23 

 
João 

 7, 1-2.25-30 

sábado 
21 de março 

Jeremias  
11, 18-20 

7,  
2-12  

João 
 7, 40-53 



CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  EESSTTAA  SSEEMMAANNAA    
 

1. Abraça alguém que esteja triste, diz-lhe que pode contar contigo, mas 
principalmente com Jesus. Porque não levar um pão a um vizinho ou a 
alguém que esteja só? 
2. Traz para a Eucaristia o coração, com a imagem das mãos, onde 
concretizaste o desafio para esta semana.  
  

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA                                      
 

Senhor Jesus, 
alimenta a minha força para que tenha sempre 
atenção à escuta da Tua Palavra,  
ao serviço, à partilha e carinho pelos mais pobres! 
Pai Nosso… 
  

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 5ª Semana da Quaresma 
Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

5º domingo 
da Quaresma 
22 de março 

Jeremias  
31, 31-34 

50, 
3-15 

 Carta Hebreus 

5, 7-9 
João   

12, 20-33 

segunda-feira 
 23 de março 

Daniel 
13, 41-62  

22, 
 1-6  

  
João  

 8, 1-11 

terça-feira 
24 de março 

Números  
21, 4-9 

101,  
2-21 

 
João  

8, 21-30 

Anunciação do Senhor 
25 de março 

Isaías  
7, 10-14; 8,10 

39,  
7-11 

Hebreus  
10, 4-10 

Lucas  
1, 26-38 

quinta-feira 
26 de março 

Génesis  
17, 3-9 

104, 
 4-9 

 
João   

8, 51-59 

sexta-feira 
27 de março 

Jeremias  
20, 10-13 

17, 
 2-7 

 
João   

10, 31-42 

sábado 
28 de março 

Ezequiel  
37, 21-28 

31,  
10-13 

 
João 

11, 45-56 
  

.  
  

  
  
  

DDoommiinnggoo  ddee  RRaammooss  
(29 de março) 
  

HHoossssaannaa  aaoo  ffiillhhoo  ddee  DDaavviidd  
  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, 
cerca de Betfagé e de Betânia, junto do monte das 
Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e 
disse-lhes: «Ide à povoação que está em frente e, 
logo à entrada, vereis um jumentinho preso, que 
ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Levaram 
o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as 

capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e 
outros, ramos de verdura, que tinham cortado nos campos. E tanto os que iam à 
frente como os que vinham atrás clamavam: «Hossana! Bendito O que vem em 
nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai David! Hossana 
nas alturas!» 

 

Marcos 11, 1.2.7-11 
 

Na Páscoa louvamos e aclamamos Jesus que vem em nome de Deus para 
nos manifestar o seu grande amor. Os ramos lembram-nos que estamos no 
início da Semana Santa, na qual fazemos memória da Páscoa de Jesus e 
procuramos acompanhá-l’O nos momentos derradeiros da sua vida, da 
cruz à ressurreição. 

 

PPAARRTTIICCIIPPAA                    
 

Participa nas celebrações da Semana Santa.    
 

  

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  EESSTTAA  SSEEMMAANNAA    
  

Reflete sobre o Evangelho e anuncia a vitória de Jesus.  
 

OORRAAÇÇÃÃOO  SSEEMMAANNAALL  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA    
  

Jesus, quero ser prudente na vida terrena que levo e reservar, em cada dia, 
alguns momentos para encontros Contigo. Este é o meu compromisso de 
mudança nesta Quaresma, como agradecimento do amor que Me dedicas. 
Pai Nosso… 



DDoommiinnggoo  ddee  PPáássccooaa  
(5 de abril) 
  

““OO  SSeennhhoorr  rreessssuusscciittoouu  vveerrddaaddeeiirraammeennttee,,  aalleelluuiiaa,,  aalleelluuiiaa””  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi 
de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a 
pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter 
com Simão Pedro e com o discípulo predileto de 
Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro, 
e não sabemos onde O puseram». Pedro partiu 
com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. 

Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais 
depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as 
ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, 
que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que 
tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à 
parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu 
e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a 
qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 
 

João 20, 1-9 

CCEELLEEBBRRAA 
 

Anuncia a Boa Nova:  
Jesus Ressuscitou, Aleluia!  

 

OORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  RREEZZAARR  EEMM  FFAAMMÍÍLLIIAA   
 

Jesus, dou-Te graças por existir,  
dou-Te graças pelo amor total que me dedicas. 
Quero retribuir-Te  
ajudando os que não Te conhecem a descobrir 
que também os amas e que contas com eles. Ámen. 
Pai Nosso…. 

  
 
 

MMeennssaaggeemm  ddoo  ppáárrooccoo  
  
JESUS CRISTO ressuscitou. Aleluia! 
Maria e José tiveram de ir para uma gruta e ali o Salvador nasceu.  
E nós vivemos a alegria do Natal! 
Viveu na família em união com o Pai do céu. 
Ensinou como viver a paz, o amor, o perdão e sermos felizes. 
Mostrou quanto o Pai do céu nos ama – somos felizes dando 
felicidade! 
Aceitou morrer e garantir que, unidos a Ele, também vamos 
ressuscitar – a morte não vence!  
Posso (cada um) ajudar a tornar o mundo melhor. 
Quaresma – Palavra, oração, exemplo – Vede a mensagem do Papa 
Francisco. Como ele nos diz, encontremo-nos na oração todos os 
dias da Quaresma e mais…. 
Eu prometo fazê-lo. 
E tu? 
 

Pároco Agostinho Carvalho 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


