
Primeiro Domingo da Quaresma 

Uma resposta ao nosso clamor 
Deus misericordioso, 
você está sempre perto 
para aqueles que te chamam. 
Você ouviu o clamor do seu povo escolhido 
e os conduziu para fora do Egito. 
Você ouve nosso choro quando estamos com  
problemas 
e nos afasta da tentação. 
Enche-nos com o teu Espírito 
e nos aproximar de seu Filho, Jesus, 
encontrando misericórdia, perdão, 
e plenitude de vida. 
Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

DOMINGO, 6 DE MARÇO DE 2022 

CONFIANDO EM DEUS 
 

Todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, ouvimos o relato de Jesus passando 

quarenta dias no deserto. Do Evangelho, aprendemos que nosso Senhor não apenas vagou 

nesta terra  desolada, mas foi guiado pelo Espírito. Jesus confiou que o Espírito o ajudaria 

no momento difícil que estava por vir. Após longos dias e noites de jejum no deserto, Jesus 

estava com fome quando o diabo apareceu. O diabo desafiou Jesus a transformar pedras 

em pão, adorá-lo e testar o cuidado amoroso de Deus. A cada passo, Jesus sabia que o  

Espírito estava dentro dele e que seu Pai estava perto. Confiante de que receberia forças  

para sustentá-lo, não cedeu à tentação. 

 

Na primeira leitura, ouvimos a oração que o israelita fez enquanto oferecia as primícias da 

colheita. Esta oração falava de confiança em Deus, que ouviu o clamor dos aflitos, tirou os 

israelitas do Egito e conduziu seu povo a uma terra de leite e mel. Durante a Quaresma, 

aprendemos novamente a colocar nossa confiança em Deus, pois, como São Paulo diz na 

segunda leitura: “Todo aquele que invocar o Senhor será salvo”. Quando clamarmos de an-

gústia, como fizeram nossos antepassados, seremos ouvidos. Com tal conhecimento, ora-

mos com o salmista: “Sê comigo, Senhor, quando eu estiver em apuros”. 
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ESTA SEMANA EM CASA 

 

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO 
O QUE VOCÊ FEZ PELO MENOS 
A doutrina social católica baseia-se na parábola 
das ovelhas e dos cabritos que ouvimos no Evan-
gelho de hoje. Quando Jesus vier em sua glória, 
ele reunirá aqueles que alimentaram os famintos, 
vestiram os nus, visitaram os presos e deram de 
beber aos sedentos. Faça algo esta semana que 
beneficie aqueles que são pobres, famintos ou 
esquecidos. Faça sanduíches, doe para uma des-
pensa ou agende um horário para servir uma re-
feição em um refeitório local que atende aos 
menos afortunados. 
 
TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO 
PALAVRA E VONTADE 
Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele 
traça paralelos de como devemos viver. Quando 
fazemos a vontade de Deus no céu, a glória é 
dada ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é 
o Verbo feito carne. Cada vez que se reza o Pai 
Nosso, pedimos que se faça a vontade de Deus 
como no céu. Como você pode ajudar a garantir 
que a vontade de Deus seja feita na Terra hoje? 
 
QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO 
PERDOA-NOS OS NOSSOS PECADOS 
No Evangelho de hoje, Jesus fala de uma 
“geração má”. Nossa geração é outra entre mui-
tas que poderiam ser rotuladas da mesma forma. 
Racismo, sexismo e preconceito de idade levam à 
injustiça. A vida não é valorizada desde a con-
cepção até a morte natural. Ore ao Deus de toda 
bondade e compaixão e peça que nossas ofensas 
coletivas sejam lavadas, que nos arrependamos 
de nossos pecados sociais e que comecemos a 
criar um novo mundo e a viver com corações hu-
mildes e contritos. 

QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO 
ESTEJA ATENTO 
Na leitura de Ester, a rainha angustiada clama ao 
Senhor para salvá-la dos inimigos. O salmista re-
sponde com confiança no Senhor, proclamando: 
“Senhor, no dia em que pedi socorro, tu me re-
spondeste”. Diariamente, ouvimos pedidos de 
ajuda em casa, no trabalho e até mesmo durante 
o lazer. Quando cansado ou preocupado, é fácil 
ignorar esses gritos de socorro. Esteja atento a 
quem precisa de ajuda, sabendo que seu com-
portamento está imitando a bondade de Deus. 
 
SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO 
RECONCILIAÇÃO 
Jesus, no Evangelho de hoje, diz aos seus 
discípulos que é preciso mais do que a obediên-
cia aos mandamentos. O Senhor espera que não 
apenas nos abstenhamos de prejudicar o outro, 
mas também busquemos a reconciliação quando 
um relacionamento se rompeu. Depois de fazer 
as pazes com outro, nossa adoração a Deus pode 
ser autêntica. Tire um tempo para examinar seus 
relacionamentos e escrever uma carta para al-
guém a quem você precisa se desculpar. 
 
SÁBADO, 12 DE MARÇO 
ABENÇOADOS SÃO ELES 
O Salmo responsorial proclama: “Bem-
aventurados os que seguem a lei do Senhor”. A 
ordem que Jesus dá a seus seguidores é amar 
aqueles que os perseguem. Jesus instrui que até 
os pagãos e os cobradores de impostos amem 
aqueles que os amam. Deus deixa o sol nascer 
sobre os bons e os maus. Os cristãos, que são 
chamados a “ser perfeitos, assim como o seu Pai 
celestial é perfeito”, devem amar quando for 
difícil. 
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