
 
 

O Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma intitulada “A Palavra é 
um dom. O outro é um dom”, convida-nos a “voltar para Deus”. A conversão 
abre o nosso coração e faz-nos voltar para Deus. A Palavra de Deus é uma força 
viva, capaz de suscitar a conversão no coração dos homens e orientar de novo 
a pessoa para Deus. Fechar o coração ao dom de Deus que fala, tem como 
consequência fechar o coração ao irmão necessitado. 
Francisco lembra-nos que, “cada vida que se cruza connosco é um dom e 
merece aceitação, respeito e amor”. A Quaresma é um tempo de conversão, 
um novo começo para a nossa relação com Deus e com os nossos irmãos.  
 

A oração conduz à conversão, afasta-nos do medo e leva-nos à confiança em 
Deus. A oração que chega a Deus é aquela que vem da sinceridade de um 
coração convertido ou que tem um profundo desejo de conversão. Rezar é, 
segundo o Papa João Paulo II, “descer à fonte da verdade e da vida, da 
santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Pela oração desce-se à fonte 
do amor e entra-se na escola do amor misericordioso”. 
 

Rezai muito, rezai… 
 

Nas suas aparições aos pastorinhos Lúcia, Jacinta e 
Francisco, Nossa Senhora falou, insistentemente, da 
necessidade de rezar pela conversão e salvação dos 
pecadores. Na quarta aparição, no dia 19 de agosto de 
1917, Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que 
rezassem muito: “Rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios 
pelos pecadores”. O pedido de Maria é a perseverança 
na oração, “rezem o terço todos os dias, em honra de 
Nossa Senhora do Rosário”. 
 

Maria e o Santo Rosário 
 

A palavra Rosário significa 'Coroa de Rosas'. Maria revelou que 
cada vez que rezamos uma Avé Maria é-lhe oferecida uma rosa e 
por cada Rosário completo é-lhe entregue uma coroa de rosas. O 
Rosário era a oração predileta do Papa João Paulo II, pela sua 
simplicidade e profundidade. Na sua Carta Apostólica Rosarium 
Virginis Mariae podemos ler: “nesta oração repetimos muitas 

vezes as palavras que a Virgem Maria escutou da boca do anjo e de sua prima 
Isabel. A estas palavras toda a Igreja se associa. Ao pronunciar as palavras "Avé 
Maria", passam diante dos olhos de quem reza os principais episódios da vida 
de Cristo, com os seus mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, que nos fazem 



entrar em comunhão com Cristo. Ao meditar nestes mistérios do Rosário, o 
nosso coração abraça todos os atos que compõem a vida de cada indivíduo, de 
cada família, de cada nação, da Igreja e da humanidade: os acontecimentos 
pessoais e os do próximo e, de modo particular, daqueles de quem mais 
gostamos. Assim, a simples oração do Rosário pulsa no ritmo da vida humana". 
A oração do Rosário consiste na meditação de vinte mistérios divididos em 

quatro grupos de cinco – denominados Terço. Aos três mistérios 
originais do Rosário; Gozosos, Dolorosos e Gloriosos, o Papa 
João Paulo II, adicionou em 2002, os mistérios Luminosos. Em 
cada  mistério, rezamos um Pai Nosso e dez Avé Marias e 
meditamos as passagens mais importantes do Evangelho: 
1- Mistérios da Alegria (2ª feira e sábado) - Anunciação do Anjo 
até ao encontro do menino Jesus no Templo. 

2- Mistérios da Luz (5ª feira) – Batismo de Jesus até à Instituição da Eucaristia.  
3-Mistérios da Dor (3ª e 6ª feira) – Agonia de Jesus no horto até à sua 
crucificação. 
4-Mistérios da Glória (4ª feira e domingo) – Ressurreição de Jesus até à 
coroação de Maria. 
 

Caminhando com Maria nos mistérios do terço 
 

No ano da celebração do Centenário das Aparições de Fátima, as Paróquias da 
Lombada e de Santa Cruz propõem um caminho de oração do terço, com 
Maria. O terço educa-nos na humildade da fé porque ensina-nos a meditar 
sobre a vida de Jesus e o mistério da salvação, através dos olhos amorosos da 
sua mãe. Com Ela aprenderemos a andar no caminho da oração, da caridade, 
do recolhimento e do silêncio. Maria é o caminho que nos leva a Jesus.   
  

Passos da caminhada: 
 

- Caminhada de contemplação, fiel à liturgia de cada domingo, apoiada no 
testemunho e na mensagem de Fátima, por fontes de alegria. 
- Meditação de um mistério por semana, na catequese e em família. 
- Oração de um Pai Nosso e dez Avé Marias em cada semana da Quaresma. 
- Desafio - “Construção” de um terço, na catequese, na igreja e em família. 

 
A campanha “Caminhando com Maria nos mistérios do terço” é uma adaptação da 
campanha da Diocese do Porto, intitulada “ A caminho com Maria, pelas fontes da 
alegria!". 

 

1ª SEMANA DA QUARESMA 
 
C. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.                       
R. Ámen.  
C. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria!  
 
C. Na Quarta-Feira de Cinzas iniciámos o nosso caminho para a Páscoa. 
Queremos fazê-lo, sob a orientação e a companhia de Maria. A Mãe do 
Senhor é o mais belo exemplo do discípulo que escuta fielmente a 
Palavra de Deus e se deixa transformar por ela. Com Maria, seguiremos 
os passos de Cristo, até à Sua entrega amorosa na Cruz. Nesta 1ª semana 
da Quaresma, queremos, com Maria, pormo-nos a caminho, pelas fontes 
da alegria. E a primeira fonte da alegria, de que somos desafiados a 
beber, é a CONVERSÃO. Escutemos, então, a Palavra de Deus. 
 
Do Evangelho segundo São Marcos (1,14-15) 
“Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: 
«Convertei-vos e acreditai no Evangelho» ”. 
 
C. Converter-se não se trata apenas de mudar as nossas atitudes e 
comportamentos. Trata-se também de deixar o nosso coração 
transformar-se pelo amor de Deus, de modo que sejam novos os nossos 
modos de pensar, de olhar e de viver, cada vez mais voltados para os 
outros. A conversão supõe mudar de direção, voltar o coração e toda a 
nossa vida para Deus.  
 
E aqui a mensagem de Fátima vem ao nosso encontro, com o seu 
repetido apelo: «penitência, penitência, penitência», que não é mais do 
que sinónimo de: «conversão, conversão, conversão». Nesta semana, 
procuremos descobrir quais os obstáculos que nos impedem de viver 
como filhos de Deus e como irmãos uns dos outros.  
 
 
 



Pensemos um pouco no nosso programa de «conversão».  
O que quererá Deus mudar na minha vida?  
O que vou fazer para que Deus a possa transformar à Sua vontade? 
Rezemos para que a nossa vida dê frutos de conversão.  
 

Pai Nosso                                                 

10 Avé Marias 

Glória 
 

C. Maria, Refúgio dos pecadores! 
R. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 

 

ESCUTA A PALAVRA DE DEUS 

 Leituras da 1ª Semana da Quaresma 

 

 
 

2ª SEMANA DA QUARESMA 
 
C. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.                 
R. Ámen.  
C. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
C. Estamos a viver a segunda semana da Quaresma. Fomos chamados à 
conversão e agora é-nos sugerida a meta: a nossa transformação, em 
Cristo. O Evangelho da Transfiguração desafia-nos a beber de uma fonte 
inesgotável: a Palavra de Deus, que Se fez Carne e mostrou o Seu rosto 
em Jesus Cristo, o Filho de Deus.  
 
Do Evangelho segundo São Mateus (17,5) 
 “Uma voz dizia da nuvem: este é o meu Filho muito amado, no qual pus 
toda a minha complacência. Escutai-O”.  
 
C. Na cena da Transfiguração, faz-se ouvir a voz do Pai. O Pai que está 
nos céus, vem amorosamente ao encontro dos Seus filhos, conversar 
com eles. E deixa-nos este desafio: «Escutai-O», como se nos dissesse: 
«Escutai o meu Filho, que é o rosto humano da minha Palavra divina».  

 
Esta semana bebamos mais desta fonte da alegria, 
que é a PALAVRA DE DEUS. Somos desafiados a 
escutar mais atentamente a Palavra de Deus, 
meditando, por exemplo, as leituras que a Igreja 
nos propõe, para cada dia.  
É muito importante familiarizarmo-nos com a 
Palavra, para fazer crescer o amor na nossa 
família.  

 
 
 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

1º domingo 
da Quaresma 
05 de março 

 

Génesis 
2, 7-9 – 3, 1-7 

 

50, 3-17 

 

Romanos 
5, 12-19 

 

Mateus 
4, 1-11 

segunda-feira 
06 de março 

Levítico 
19, 1-18 

 
18, 8-15 

 Mateus 
 25, 31-46 

terça-feira 
07 de março 

Isaías 
55, 10-11 

 
33, 4-19 

 Mateus 
6, 7-15 

quarta-feira 
08 de março 

Jonas 
3, 1-10 

 
50, 3-19 

 Lucas 
11, 29-32 

quinta-feira 
09 de março 

Ester 
4, 17 

 
137, 1-8 

 Mateus 
7, 7-12 

sexta-feira 
10 de março 

Ezequiel 
18, 21-28 

 
129, 1-8 

 Mateus 
5, 20-26 

sábado 
11 de março 

Deuteronómio 
26, 16-19 

 
118, 1-8 

 Mateus 
5, 43-48 



Sigamos o exemplo da Virgem Maria. Ela soube ouvir a Palavra de Deus, 
de modo tão perfeito, que pôde dizer: “Eis a serva do Senhor, faça-se em 
Mim segundo a Vossa Palavra” (Lucas 1,38). Saibamos escutá-la, para a 
anunciar e fazer frutificar em alegria.  
 

Rezemos juntos. 

 

Pai Nosso                        

10 Avé Marias 

Glória 
 
C. Maria, primeira discípula do Senhor. 
R. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
ESCUTA A PALAVRA DE DEUS 
Leituras da 2ª Semana da Quaresma 

 

 

 
 

3ª SEMANA DA QUARESMA 
 
C. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.                               
R. Ámen.  
C. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
C. Entramos no coração da Quaresma. Tal como a samaritana, nós 
procuramos as fontes da alegria e encontramos em Jesus a água viva, 
que sacia a nossa sede de Deus, a nossa sede de amor, a nossa sede de 
verdade, a nossa sede de paz. Vale a pena ler o belíssimo diálogo entre 
Jesus e a samaritana (João 4,5-42). Mas, em família, vamos concentrar-
nos numa parte desse diálogo, junto ao poço de Jacob, onde nos 
aparece o único discurso do Novo Testamento sobre a adoração.  
 
Do Evangelho segundo São João (4,19-23) 
“Disse-lhe a mulher samaritana: «Senhor, vejo que és profeta. Os nossos 
antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que 
se deve adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, acredita em Mim: vai chegar a 
hora – e já chegou – em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai 
em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja”. 
 
C. Nesta semana, propomos a ADORAÇÃO como fonte de alegria. 
Adorar o Pai significa orientar a vida toda para Ele. Nós, os cristãos, não 
adoramos as coisas (como a televisão, o computador ou o telemóvel) 
nem mesmo aquelas pessoas de quem gostamos muito. Só a Deus 

adoramos, quando O reconhecemos, como Aquele que 
deve ter em tudo o primeiro lugar. Uma das belas 
formas de adorar a Deus é participar na Eucaristia. 
Podemos, ainda, prolongar a nossa gratidão, louvando 
o Senhor, escondido e presente na hóstia consagrada. 
Aprendamos a adorar a Deus de modo a voltarmos a 
centrar n’Ele o nosso olhar.  

 

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

da Quaresma 
12 de março 

 
Génesis 
12, 1-4 

 
32, 4-22 

 
2ª Timóteo 

1, 8-10 

 
Mateus 
17, 1-9 

segunda-feira 
13 de março 

Daniel 
9, 4-10 

 
78, 8-13 

 Lucas 
6, 36-38 

terça-feira 
14 de março 

Isaías 
1, 10-20 

 
49, 8-23 

 Mateus 
23, 1-12 

quarta-feira 
15 de março 

Jeremias 
18, 18-20 

 
30, 5-16 

 Mateus 
23, 1-12 

quinta-feira 
16 de março 

Jeremias 
17, 5-10 

 
1, 1-6 

 Lucas 
16, 19-31 

sexta-feira 
17 de março 

Génesis 
37, 3-28 

 
104, 16-21 

 Mateus 
21, 33-46 

sábado 
18 de março 

Miqueias 
7, 14-20 

 
102, 1-12 

 Lucas 
15, 1-32 



No final desta semana teremos a iniciativa «24 horas para o Senhor» e 
poderemos então valorizar a Adoração ao Santíssimo. O Pastorinho 
Francisco nutria uma especial devoção à Eucaristia e passava muito 
tempo na Igreja, adorando o Sacramento do altar, a que chamava "Jesus 
escondido".  
Com o coração inteiramente voltado para o Senhor, como o de Maria, 
sua Mãe, rezemos juntos. 
 

Pai Nosso 

10 Avé Marias                                                    

Glória  
 
C. Maria, Mãe do Salvador. 
R. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
ESCUTA A PALAVRA DE DEUS 

 

Leituras da 3ª Semana da Quaresma 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
3º domingo 

da Quaresma 
19 de março 

Êxodo 
17, 3-7 

94, 1-9 
Romanos 

5, 1-8 
João 

4, 5-42 

segunda-feira 
20 de março 

São José 

2º Samuel 
7, 4-16 

88, 2-29 
Romanos 

4, 13-22 
Mateus 
1, 16-24 

terça-feira 
21 de março 

Daniel 
3, 25-43 

24, 4-9  
Mateus 
18, 21-35 

quarta-feira 
22 de março 

Deuteronómio 
4, 1-9 

147, 12-
20 

 
Mateus 
5, 17-19 

quinta-feira 
23 de março 

Jeremias 
7, 23-28 

94, 1-9  
Lucas 

11, 14-23 

sexta-feira 
24 de março 

Oseias 
14, 2-10 

80, 6-17  
Marcos 
12, 28-34 

sábado 
25 de março 

Anunciação do 
Senhor 

Isaías 
7, 10-14 

39, 7-11 
Hebreus 
10, 4-10 

Lucas 
1, 26-38 

 

4ª SEMANA DA QUARESMA 
 
C. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.    
R. Ámen.  
C. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
C. Depois do símbolo da água, no encontro com a samaritana, nesta 
quarta semana deixemo-nos iluminar por Jesus, Luz do mundo. Quando 
essa Luz nos ilumina, enche o nosso coração de Luz e começamos a ver 
Jesus e a ver como Jesus vê. Do longo encontro do cego com Jesus, 
escutemos a seguinte passagem: 
 
Do Evangelho segundo São João (9,1-7) 
“Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. E 
disse aos discípulos: «Enquanto Eu estou no mundo, sou a luz do mundo». 
Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os 
olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer 
dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e ficou a ver”. 
 

C. O Evangelho da cura do cego de nascença (João 9, 1-40) ajuda-nos a 
meditar no nosso Batismo, como sacramento da Iluminação, pelo qual 
nos tornámos filhos da luz. O Papa Francisco sublinha, na Encíclica 
Lumen Fidei, que com a luz da fé, alcançamos uma nova visão, “em que 
os nossos olhos se habituam a ver em profundidade”. Por isso, a fonte da 
alegria a que devemos acorrer, nesta semana, é a CONTEMPLAÇÃO.  
No Catecismo da Igreja Católica podemos ler que “A contemplação é o 
olhar da fé, fixado em Jesus. «Eu olho para Ele e Ele olha para mim». A luz 
do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração; ensina-nos a ver tudo 
à luz da sua verdade e da sua compaixão para com todos os homens”. 
 
 
 
 



Em Fátima, os Pastorinhos viam sair a «luz de Deus» como um reflexo, 
das mãos de Maria. O Pastorinho Francisco tinha um coração 
contemplativo, a ponto de exclamar: "Nós estávamos a arder naquela luz 
que é Deus e não nos queimávamos". Com um olhar contemplativo, 
acendamos uma vela (pode ser a vela do batismo) e rezemos juntos. 
 
Pai Nosso                                                               

10 Avé Marias 

Glória     
 
C. Maria, Mãe da Luz. 
R. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 

 

ESCUTA A PALAVRA DE DEUS 
Leituras da 4ª Semana da Quaresma 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
4º domingo 

da Quaresma 
26 de março 

1º Samuel 
16, 1-13 

22, 1-6 
Efésios 
5, 8-14 

João 
9, 1-41 

segunda-feira 
27 de março 

Isaías 
 65, 17-21 

29, 2-13  
João 

 4, 43-54 
terça-feira 

28 de março 
Ezequiel  
47, 1-12 

45, 2-9  
João 

 5, 1-16 

quarta-feira 
29 de março 

Isaías  
49, 8-15 

144, 8-18  
João 

 5, 17-30 

quinta-feira 
30 de março 

Êxodo 
 32, 7-14 

105, 19-23  
João 

5, 31-47 

sexta-feira 
31 de março 

Sabedoria 
 2, 1-22 

33, 17-23  
João 

 7, 1-30 

sábado 
1 de abril 

Jeremias  
11, 18-20 

7, 2-12 
 

João 
 7, 40-53 

 

 
 
 
 

5ª SEMANA DA QUARESMA             
   

C. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
R. Ámen.  
C. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
C. Estamos já na quinta semana da Quaresma. O Evangelho da 
ressurreição de Lázaro (João 11,1-45) leva-nos a meditar na necessidade 
de morrermos para nós mesmos, a fim de alcançar, em Cristo, a 
verdadeira vida. É um longo Evangelho, do qual destacamos uma parte. 
 
Do Evangelho segundo São João (11,41-42) 
“Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por Me teres 
ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei assim por causa da 
multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me enviaste» ”.  
 
C. O Evangelho acentua, por cinco vezes, a relação de amizade de Jesus 
por Lázaro e pelas suas irmãs: «Vede como era seu amigo» (João 11, 36) e, 
ao mesmo tempo, desenvolve o diálogo orante de Jesus com o Pai: «Pai, 
dou-Te graças por me teres atendido» (João 11,41). Nesta semana, somos 
desafiados a valorizar a ORAÇÃO. 
 

O apelo da Virgem de Fátima aos 
pastorinhos é constante nas aparições: 
«orai, orai muito». Rezemos juntos, para 
que cresça a nossa amizade com Cristo e se 
renove o amor entre nós. E rezemos com 
coração de filhos, a oração do Pai Nosso, 
que é entregue a quantos se querem 
tornar discípulos do Senhor.  
 

 
 



Quando começamos a meditar um mistério do rosário, pela oração do 
Pai Nosso, mesmo que estejamos sozinhos, estamos sempre unidos, em 
comunhão com a Igreja, a todos os nossos irmãos.  
Rezemos juntos. 
 

Pai Nosso                                              

10 Avé Marias 

Glória 
 
C. Maria, Mãe da Vida. 
R. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
ESCUTA A PALAVRA DE DEUS 
Leituras da 5ª Semana da Quaresma 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
5º domingo 
Quaresma 
02 de abril 

Ezequiel 
 37, 12-14 

129, 1-8 
Romanos 

8, 8-11 
João 

11,1-45 

segunda-feira 
03 de abril 

Daniel 
13, 41-62 

22, 1-6  
João 
8, 1-11 

terça-feira 
04 de abril 

Números 
21, 4-9 

101, 1-21  
João 

8, 21-30 

quarta-feira 
05 de abril 

Daniel 
3, 14-20.91-95 

Daniel 
3, 52-56 

 
João 

8, 31-42 

quinta-feira 
06 de abril 

Génesis 
17, 3-9 

104, 4-9  
João 

8, 51-59 

sexta-feira 
07 de abril 

Jeremias 
20, 10-13 

17, 2-7  
João 

10, 31-42 

sábado 
08 de abril 

Ezequiel 
37, 21-28 

Jeremias 
31, 10-13 

 
João 

11, 45-56 

 
 

 

 

 

SEMANA SANTA                                
 
C. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.              
R. Ámen.  
C. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 
C. Esta é a semana maior dos cristãos, em que acompanhamos os passos 
de Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém. Nesta Semana 
Santa, vivemos o grandioso mistério pascal, num tríduo (em três dias), 
em que nos associamos, com Maria, ao caminho do Senhor crucificado e 
morto, do Senhor sepultado, e do Senhor ressuscitado.  

Como Maria, não deixemos nunca Jesus sozinho 
neste caminho. Maria acompanhava Jesus no 
caminho da Cruz, associando-se aos seus 
sofrimentos. Maria permaneceu firme, junto à Cruz 
do Seu Filho, participando do Seu sacrifício. Maria 
acolheu em seus braços o seu Filho morto e 

esperou, contra toda a esperança, a alegria da Ressurreição. 
Recordemos um dos mais belos momentos da Paixão do Senhor. 
 
Da Paixão segundo São João (19,25-27) 
“Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria, mulher 
de Cléofas, e Maria Madalena. Ao ver sua Mãe e o discípulo predileto, Jesus 
disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». Depois disse ao discípulo: «Eis a 
tua Mãe». E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa”. 
 
C. Escolhemos para esta última semana da Quaresma, como fonte de 
toda a graça, o SACRIFÍCIO de Cristo, que Se entregou à morte por 
todos nós. Somos chamados a unir-nos a Cristo, neste sacrifício, isto é, 
no dom que faz de Si mesmo ao Pai por nós. Se Jesus Se entregou por 
nós, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O verdadeiro 
sacrifício, para cada um de nós, é o dom de si mesmo aos outros, por 
amor a Deus.  
 



Também nós, como os pastorinhos, 
queremos “oferecer-nos a Deus para 
suportar todos os sofrimentos que Ele 
nos quiser enviar, em ato de reparação 
pelos pecados com que Ele é ofendido e 
de súplica pela conversão dos 
pecadores?”. Nós não queremos 

sacrificar os outros aos nossos interesses. Pelo contrário, queremos 
sacrificar-nos pelos outros, abraçar a nossa Cruz, para que o mundo seja 
melhor. Para crescermos no dom, participemos nas celebrações da 
Semana Santa, bebendo das outras fontes, como a Eucaristia, a Cruz e a 
Ressurreição do Senhor.    
 
Indo ao encontro do apelo do Papa Francisco na sua mensagem para a 
Quaresma, “ A Palavra é um dom. O outro é um dom” rezemos uns 
pelos outros para que, participando na vitória de Cristo, saibamos abrir 
as nossas portas ao frágil e ao pobre. Então poderemos viver e 
testemunhar em plenitude a alegria da Páscoa. 
 
Pai Nosso                                           

10 Avé Marias                  

Glória 
 
C. Maria, ditosa Mãe de muitos filhos! 
R. Guiai-nos pelas fontes da alegria! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Capa: a imagem foi retirada da internet e adaptada ao lema da campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


