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SAUDAÇÃO
Olhos, coração e boca. Olhar, viver e falar. No centro, está o coração. O 
coração fala ao coração. O coração de Deus ecoa na Palavra e ressoa 
em nossos corações. Ponhamo-nos à escuta, deixando vibrar nas 
cordas do coração o timbre desta Palavra, para que ela possa frutificar 
na nossa vida. No silêncio do coração, acolhamos a Palavra do Amor e 
o fruto do seu amor, na entrega de Jesus Cristo ao Pai por nós.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Pelas vezes em que nos apressamos mais a falar do que a escutar: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Pelas vezes em que nos apressamos mais a julgar os outros 
do que a examinarmos o nosso próprio coração: 
Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> Pelas vezes em que destruímos os outros com as nossas palavras: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEG. SÃO LUCAS [capítulo 6, vers. 39 a 45]

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: «Poderá 
um cego guiar outro cego? Não cairão os dois nalguma cova? O discípulo 
não é superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá ser como 
o seu mestre. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não 
reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, 
deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’, se tu não vês a trave que 
está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e então verás 
bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que 

dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-
se pelo seu fruto: não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham 
uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o 
bem; e o homem mau, da sua maldade tira o mal; pois a boca fala do 
que transborda do coração».

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
Jesus Cristo partilha duas parábolas: a primeira indica as consequências 
da miopia e da cegueira; a segunda destaca a boa ou má qualidade 
dos frutos, conforme a espécie de árvore. As árvores, isto é, as pessoas, 
dão o fruto correspondente à sua identidade: conhece-se pelos frutos. 
Cada um produz os frutos que estão de acordo com o modo como está 
configurado o nosso ser, como se sustenta a nossa interioridade.
Estas parábolas têm o objetivo de provocar em nós a decisão de cuidar do 
coração, daquilo que há de mais profundo em cada um, a fim de darmos 
abundantes e saborosos frutos. Importa cultivar o interior, o núcleo do 
teu ‘eu’, esse ‘lugar’ de onde brotam os teus desejos, projetos, amores, e 
os demais sentimentos, para que tudo seja um magnífico tesouro que te 
permita viver segundo a esperança e alegria do Evangelho.
As palavras (e os atos) hão de surgir do tesouro do coração, quer dizer, 
hão de ser palavras ponderadas pela reflexão e pela oração, palavras 
fecundadas pelo Espírito Santo que habita em cada ser humano.
Um coração saudável cultiva-se, por exemplo, com a oração, o jejum e a 
esmola. São os três exercícios quaresmais que vão ser relembrados, na 
(próxima) Quarta-feira de Cinzas, primeiro dia da Quaresma. Iniciamos 
«quarenta dias de atenção ao divino que não só habita em nós e nos 
habita, mas também habita cada homem na sua fragilidade e fraqueza. 
[…] Um caminho em direção à nossa própria interioridade, para nela 
descobrirmos a luz que ilumina cada homem» (Paolo Scquizzato).
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A maneira como falamos revela a ‘qualidade’ do 
nosso coração. Jesus Cristo não tem dúvidas: «O 
homem bom, do bom uso do seu coração tira o 
bem; e o homem mau, da sua maldade tira o mal; 
pois a boca fala do que transborda do coração».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Confiemos a Deus as intenções do coração, que esta celebração da 
palavra desperta em nós, rezando: Escuta a nossa oração!
 > Pela Igreja, em processo sinodal: para que a palavra humilde e corajosa 
e a escuta atenta e recíproca nos conduza a uma comunhão cada vez 
mais profunda, favoreça a nossa participação e nos torne capazes de 
partir em missão, nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Pelos que exercem, na Igreja, o ministério da Palavra: para que se 
tornem os primeiros ouvintes, nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Pelos que exercem o direito entre pessoas, povos e nações: para que o 
façam na paixão pela verdade e pela justiça, por um mundo melhor, nós 
te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Pela nossa família: para que pratiquemos a correção fraterna na 
caridade, na verdade e na humildade, nós te pedimos: TODOS: Escuta...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

Como filhos amados ousamos rezar: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Nada virtuoso é ter o coração perto da boca, como se diz na gíria popular. 
É muito mais necessário ter a boca perto do coração. Estamos às portas 
da Quaresma, que nos desafia mais a escutar do que a falar: um tempo 
favorável para refrear a língua, calar e poupar nas nossas palavras, para 
dar lugar prioritário à palavra de Deus, no coração e na vida.
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelos bons frutos 
da terra e do trabalho humano. Cuida do tesouro do nosso coração, tira 
dele o bem e retira o mal. Faz desta nossa família uma árvore vigorosa, 
para que, em todas as estações, floresça e dê os frutos mais belos da 
verdade e da bondade. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

A linguagem expressa os nossos sentimentos; a maneira como 
falamos revela a ‘qualidade’ do nosso coração. Jesus Cristo não 
tem dúvidas: «O homem bom, do bom uso do seu coração tira o 
bem; e o homem mau, da sua maldade tira o mal; pois a boca fala 
do que transborda do coração». O sábio do Antigo Testamento já 
tinha anunciado uma relação semelhante, também com recurso 
à imagem da árvore: «O fruto da árvore manifesta a qualidade do 
campo: assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos». 
A partir desta perspetiva podemos acolher a exortação a 
permanecermos «firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na 
obra do Senhor». Ao proceder deste modo, «o justo florescerá como a 
palmeira, crescerá como o cedro do Líbano».

[segunda parte do vídeo/audio]

Cuidar o que há de mais valioso: é o que Jesus Cristo nos sugere, a 
fim de vivermos cada momento como oportunidade para crescer 
e amadurecer. Não só nos mostra o princípio essencial: cuidar 
do caminho do coração. Também nos fascina com o máximo 
benefício: dar bons frutos! Quem é que não prefere a fertilidade à 
esterilidade? Quem é que sonha com aridez em vez de criatividade? 
Aí vem a Quaresma! Nova oportunidade para cuidar do crescimento 
e amadurecimento pessoal, de modo a produzir abundantes e 
saborosos frutos. «A Quaresma não é um tempo de mortificações, 
mas de vivificações» (Alberto Maggi). Vamos regenerar a nossa vida 
interior, desde cuidar dos desejos até às decisões. Eis o itinerário 
quaresmal: ‘Das cinzas, a vida’!

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 

Fazer uma lista de frutos (e/ou pesquisar na internet 
frutos para pintar); fazer outra lista com os ‘frutos’ do 
coração; associar um fruto a um ‘fruto’ do coração 

«Das cinzas, a vida»: conversar, em família, sobre o 
modo de viver os três exercícios quaresmais: oração, 
jejum, esmola (Quarta-feira inicia a Quaresma).
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