
Segundo Domingo da Quaresma 

A Glória de Deus 
Deus dos nossos antepassados, 
a tua glória resplandece de geração em  
geração, e traz vida. 
Você nos oferece a salvação em seu  
Filho, nosso Senhor Jesus; 
em ti não temeremos. 
Fortaleça nossa determinação de  
imitar seu Filho, 
falar do poder do seu amor, 
e compartilhe as boas novas. 
Ajude-nos a permanecer firmes 
e brilhe sua luz e amor 
a todos que encontramos. 
Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

DOMINGO, 13 DE MARÇO DE 2022 

ORAÇÃO PROFUNDA E REAL 
 

 

No relato de Lucas sobre a Transfiguração, ouvimos estas palavras: “Jesus tomou Pedro,  

João e Tiago e subiu ao monte para orar.” O único foco da escalada da montanha era a 

oração. 

Que momento impressionante e revelador foi para Pedro, João e Tiago experimentar Jesus 

orando profundamente, mudando de aparência e até mesmo suas roupas ficando brancas. 

Vendo Jesus em sua plenitude, os apóstolos testemunharam a divindade de seu amigo. Eles 

ficaram mudos quando ouviram Deus dizer: “Este é meu Filho escolhido; ouvi-lo”. 

Ao iniciarmos a segunda semana da Quaresma, considere como Jesus priorizou a oração e o 

lugar que ela ocupa em sua vida. Você reserva um tempo para a oração? Você permite que 

o espaço fique em silêncio diante de Deus? Examine sua agenda para determinar um tempo 

para a oração. 

São Paulo nos diz na segunda leitura que “nossa cidadania está no céu”. Lá, Cristo mudará 

nossos corpos para “se conformar com seu corpo glorificado”. Mas ele lhes diz primeiro que 

eles precisam imitar a vida santa que ele colocou diante deles, mudando seu foco das coisas 

terrenas. Ajude-se a se concentrar esta semana nas coisas celestiais orando o salmo de hoje 

e contemplando o refrão: “O Senhor é minha luz e minha salvação”. 
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ESTA SEMANA EN CASA 

 

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MARÇO 
COMPARTILHAR MISERICÓRDIA 
O Evangelho de hoje nos chama a “ser misericor-
diosos”. Ações misericordiosas geram misericór-
dia. “A medida com a qual você mede será me-
dida para você”, Jesus diz aos discípulos. Faça 
uma das sete obras de misericórdia corporais: 
alimentar os famintos, dar de beber aos seden-
tos, abrigar os sem-teto, visitar os doentes, visi-
tar os presos, enterrar os mortos, dar esmolas 
aos pobres.  

 
TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO 
VERDADEIRAMENTE HUMILDE 
As pessoas costumam elogiar suas realizações e 
seu status. A mensagem de Jesus hoje é con-
trária a tal comportamento. Ele nos diz que o 
maior entre nós deve ser um servo, e que os hu-
mildes serão exaltados. Procure estar consciente 
se você é jactancioso. Quando agimos como a 
pessoa que Deus nos criou para ser, não há ne-
cessidade de nos gloriarmos, pois cada um de 
nós é feito à imagem e semelhança de Deus.  

 
QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO 
SERVIÇO 
Jeremias era um jovem profeta. Quando 
chamado pela primeira vez por Deus, ele não 
queria o emprego. Ele sabia que seria difícil de-
safiar as pessoas que não estavam seguindo os 
caminhos de Deus. Os cristãos de hoje podem 
ser cautelosos em aceitar seu chamado como 
discípulos. Jesus nos pede para servir sem buscar 
favor. Para muitos de nós, esse serviço é difícil. 
Como você seguirá Jesus hoje servindo aos out-
ros?  

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO 
PRIORIDADES 
Deitado à porta do rico, Lázaro gostaria de rece-
ber qualquer comida. O rico não deu atenção aos 
pobres mais do que prestou atenção a Moisés e 
aos profetas. Muitas coisas disputam nossa 
atenção. Onde você coloca seu foco: nos ensi-
namentos cristãos e nas Escrituras ou em coisas 
mais terrenas? Faça uma lista hoje de suas dez 
principais prioridades. Onde Deus cai na lista?  

 
SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO 
FÉ DURANTE A ADVERSIDADE 
Ciúme, ódio, sentimentos de vingança são fortes 
emoções humanas que podem estar na raiz de 
más escolhas. Cirilo de Jerusalém, cuja festa é 
hoje, foi tratado injustamente por seus contem-
porâneos, mas permaneceu fiel. Ele era o bispo 
de Jerusalém e mais tarde nomeado doutor da 
igreja. Ele é conhecido por suas homilias que 
prepararam os catecúmenos para a iniciação na 
Igreja.  

 
SÁBADO, 19 DE MARÇO 
SÃO JOSÉ, ESPOSO DE MARIA 
Ao celebrarmos a Solenidade de São José, Espo-
so da Bem-Aventurada Virgem Maria, ouvimos no 
Evangelho que José é “um homem justo” que 
não quer expor Maria à vergonha. Quando um 
anjo visitou José em sonho, ele demonstrou 
grande confiança no plano de Deus para ele e 
Maria. José é o patrono da Igreja universal. Reze 
por intercessão de São José hoje, lembrando-se 
de seu exemplo de fé. 
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