
REFRÃO DE 

AMBIENTAÇÃO:

TEXTO BÍBLICO: “Jesus disse a todos: 'Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz

cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa

de mim, esse a salvará'.” (Lc 9, 23-24)

MEDITAÇÃO: Estamos no tempo de preparação para a Páscoa de Jesus. Ele que ao ser

condenado pelo tribunal dos homens, ao ser sentenciado a morrer na Cruz, vai ser o Vitorioso da

Glória da Ressurreição. Por isso nestes dias que chamamos de Quaresma, vamos sintonizar

nosso coração em Deus através da oração, do jejum e da esmola e nos avaliarmos: Como estou

vivendo? O que preciso melhorar? O que Deus me pede em relação às pessoas com quem

convivo?

O Papa Francisco nos diz: “A Quaresma chama os cristãos

a encarnarem, de forma mais intensa e concreta,

o mistério pascal na sua vida pessoal, familiar

e social, particularmente através do jejum,

da oração e da esmola”.

E explica cada um dos pontos:

1) O Jejuar significa “aprender a modificar

a nossa atitude para com os outros e as criaturas:

passar da tentação de «devorar» tudo para

satisfazer a nossa voracidade, à capacidade

de sofrer por amor, que pode preencher

o vazio do nosso coração”.

2) A prática da oração, por sua vez, ensina a “renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso

eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia”.

3) A esmola, “para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos”.

O papa recorda que a ‘quaresma’ do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para

fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus. (...) “Que a nossa Quaresma seja

percorrer o mesmo caminho, para levar a esperança de Cristo também à criação”.

(https://www.cnbb.org.br/quaresma-um-retorno-ao-que-e-essencial-o-itinerario-do-papa-francisco/)

1.Senhor que vieste salvar os corações 

arrependidos. /:Piedade, piedade, piedade de 

nós.:/

2.Oh Cristo que vieste chamar o pecadores 

humilhados.

/:Piedade, piedade, piedade de nós.:/

3.Senhor que intercedei por nós, junto a Deus 

Pai que nos Perdoa. /:Piedade, piedade, 

piedade de nós.:/

1) Quais são as cruzes que hoje, em minha vida, carrego e preciso

assumi-las no seguimento à Jesus?

2) O que posso me comprometer para conviver melhor com as pessoas?
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/:Eis o tempo de conversão. 

Eis o dia da Salvação. 

Ao Pai voltemos, juntos andemos. 
Eis o tempo de Conversão.:/ 

“Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó

Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo

Espírito! Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o

rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração

arrependido!”

(Salmo 50, 12-13; 18-19)
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