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SAUDAÇÃO
Este é o tempo favorável! O tempo favorável do nosso caminho 
quaresmal, para ampliarmos a escuta silenciosa da palavra de Deus, 
a escuta recíproca entre nós, a escuta humilde da realidade, que nos 
desafia a discernir os atalhos a evitar e o caminho a seguir. Para isso, 
tal como Jesus Cristo, somos impelidos pelo Espírito Santo a entrar no 
deserto da solidão, do silêncio, da oração, da escuta e da purificação.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
> Tu que nos alimentas com a palavra e o pão da vida eterna: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Tu que nos ensinas a prestar o verdadeiro culto de adoração a Deus, 
em espírito e verdade: Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> Tu que nos amparas em cada passo do nosso caminho: 
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 4, vers. 1 a 13]

Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se das margens 
do Jordão. Durante quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo 
Espírito, e foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada e, 
passado esse tempo, sentiu fome. O Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, 
manda a esta pedra que se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: 
«Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». O Diabo levou-O a um lugar 
alto e mostrou-Lhe num instante todos os reinos da terra e disse-Lhe: 
«Eu Te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram 
confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te prostrares diante de mim, 

tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus 
adorarás, só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo levou-O a Jerusalém, 
colocou-O sobre o pináculo do templo e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, 
atira-Te daqui abaixo, porque está escrito: ‘Ele dará ordens aos seus 
Anjos a teu respeito, para que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das mãos 
te levarão, para que não tropeces em alguma pedra’». Jesus respondeu-
lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». Então o Diabo, 
tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de 
Jesus, até certo tempo.

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

PARTILHAMOS A PALAVRA
A experiência do ‘deserto’, quase sempre dura, é uma experiência que nos 
humaniza, porque nos faz olhar a vida com aquela distância necessária 
que ajuda a perceber as nossas fidelidades e as nossas incoerências. O 
‘deserto’ quaresmal abre em nós espaço para a escuta da palavra de 
Deus, enche-nos do Espírito Santo.
Nesta ‘serie’, vamos aprofundar a oração do exame (de consciência), 
segundo o método proposto por Santo Inácio de Loiola. Estamos a celebrar 
os 500 anos do acontecimento que marca o início da conversão deste 
guerreiro espanhol, que se tornou o fundador da Companhia de Jesus 
(os jesuítas). São cinco passos desenvolvidos nos próximos ‘episódios’: 
gratidão, petição, revisão, perdão e renovação.
Cheios do Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito Santo, aprenderemos 
a olhar a nossa vida, da experiência de gratidão ao compromisso de 
renovação. Pelo meio, somos convidados a rever a nossa vida, a rever 
cada momento do dia, à luz da palavra de Deus, na companhia de Jesus, 
conduzidos pelo Espírito Santo. Comecemos por desejar viver no amor 
de Deus, com mais determinação e intensidade. Cuidemos este desejo 
no nosso coração de nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo.



primeiro domingoprimeiro domingo
da quaresmada quaresma
liturgia familiarliturgia familiar

o desejo do coraçãoo desejo do coração

A liberdade da escolha une-se, em cada tempo 
quaresmal, à dinâmica da conversão. O Primeiro 
Domingo da Quaresma (Ano C) apresenta as 
decisões necessárias para caminhar com Deus; 
mas também refere a fidelidade e a bondade 
divinas.

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
«Não nos cansemos de rezar, porque necessitamos de Deus. [...] Permita-
nos esta Quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a qual 
não poderemos subsistir». Rezemos: Atende a nossa prece!
 > Pela Igreja, em processo sinodal: para que este tempo favorável da 
Quaresma, seja vivido como uma caminhada de irmãos peregrinos, que 
se escutam e examinam no amor, nós te pedimos: TODOS: Atende...

 > Pelos responsáveis políticos: para que façam um sério exame de 
consciência diante do Deus da Paz e Pai de todos, que nos faz irmãos e 
não inimigos, nós te pedimos: TODOS: Atende a nossa prece!

 > Pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia: para que todas as partes 
envolvidas se abstenham de qualquer ação, que possa causar ainda 
mais sofrimento às populações, nós te pedimos: TODOS: Atende...

 > Pela nossa família: para que vivamos em ritmo sinodal este tempo 
favorável, na escuta silenciosa de Deus, na escuta recíproca entre irmãos 
e na escuta humilde da realidade, nós te pedimos: TODOS: Atende...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Atende a nossa prece!

Impelidos pelo Espírito Santo, rezemos: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
A guerra na Ucrânia faz desta hora terrível um tempo favorável para 
intensificar a oração que desarma o coração, para semear e praticar o 
bem sem esmorecer, para jejuar como sinal de compaixão solidária com 
todas as vítimas da guerra, da violência, da fome, da injustiça.
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, ao saborearmos os frutos da 
terra e do trabalho humano. Ajuda-nos a semear e a praticar o bem, a 
arrancar e a vencer o mal, para uma colheita abundante dos frutos do 
amor e da paz, em nossa casa, na Ucrânia e no mundo. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

A liberdade da escolha une-se, em cada tempo quaresmal, à 
dinâmica da conversão. O Primeiro Domingo da Quaresma (Ano 
C) apresenta as decisões necessárias para caminhar com Deus; 
mas também refere a fidelidade e a bondade divinas. A prova está 
presente na profissão de fé de Moisés diante do povo: «O Senhor 
ouviu a nossa voz». E também na confiança: «nenhum mal te 
acontecerá, nem a desgraça se aproximará da tua tenda». O fator 
decisivo da fé para a salvação deixa a cada pessoa a liberdade 
da escolha, pois «todo aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo». Jesus Cristo, no deserto, «cheio do Espírito Santo [...], conduzido 
pelo Espírito» mostra como resistir às tentações, e como escolher o 
caminho da vida.

[segunda parte do vídeo/audio]

O desejo de comunhão está na origem do processo de conversão. A 
partir de Deus, e não de mim! A Quaresma não é «uma caminhada 
de perfeccionismo para satisfazer a Deus [...]. A Quaresma é uma 
exposição voluntária a Deus» (Paolo Scquizzato). Quero perceber 
de que modo é que, em mim, está ativo o amor divino, em que 
direção é que me conduz o Espírito de Deus. E assim discernir, quer as 
resistências ou ‘tentações’, quer os impulsos ou ‘moções’ do Espírito 
Santo. Esta disponibilidade abre em mim o profundo desejo de todos 
os dias me alimentar da palavra de Deus e de lhe corresponder com 
todas as forças físicas e espirituais. Um coração assim vigilante está 
capacitado para reconhecer o modo como Deus dirige, dia a dia, as 
nossas vidas.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho 

«DAS CINZAS, A VIDA» — ‘descobrir’ os cinco passos 
da oração do exame (de consciência), segundo o 
método proposto por Santo Inácio de Loiola: 
gratidão, petição, revisão, perdão e renovação.
— passo-a-rezar.net/news/exame-de-conscincia

Ano Inaciano: pontosj.pt/ano-inaciano/santo-inacio
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