
Quinto Domingo da Quaresma 

Um olhar para dentro 
 

Deus amoroso e misericordioso, 
você é firme e inabalável 
atraindo-nos para si. 
Mantenha-nos em misericórdia 
enquanto olhamos para dentro 
e descobrir como precisamos mudar. 
Dê-nos a coragem 
para eliminar todo julgamento de  
nossos corações. 
Conceda-nos a graça 
continuar avançando em direção 
o que vem pela frente, sendo um com 
você. Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

DOMINGO, 3 DE ABRIL DE 2022 

SEM JULGAMENTO, CONHEÇA JESUS 
 

A lição de Jesus para a multidão no início da manhã mudou quando uma mulher foi trazida 

diante dele. Colocando a mulher no meio da multidão, os fariseus testaram Jesus declarando 

a acusação de adultério e a punição: “Ora, na lei, Moisés nos mandou apedrejar essas mul-

heres. Então o que você diz?" 

As poucas palavras que Jesus usou, junto com suas ações, ensinaram à multidão a não jul-

gar e mostrar compaixão. Desafiando os fariseus a olhar para dentro de si mesmos, Jesus 

respondeu: “Aquele de entre vós que estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma 

pedra.” Para a mulher, ele mostrou compaixão e apoio, dizendo-lhe: “Nem eu a condeno. 

Vá, e de agora em diante não peques mais”. Aqueles que tentaram enredar o Senhor foram 

embora um por um. A mulher foi capaz de ir embora com sua dignidade restaurada. 

 

Deus pode trabalhar de maneiras inesperadas, mas sempre age com justiça e compaixão. 

Mesmo no deserto, em um relacionamento difícil, no meio da luta e da angústia, Deus pode 

abrir um caminho para nós que leve à alegria e à realização. Jesus nos convida a olhar para 

dentro e fazer as mudanças necessárias para que cresçamos em santidade e fé inabalável. 

Como seguidores de Cristo, devemos espelhar suas ações retendo o julgamento e agindo 

com compaixão. 
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ESTA SEMANA EM CASA 

 

 

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE ABRIL 
EU SEI, E VOCÊ? 
No Evangelho de hoje, Jesus diz: “Sei de onde 
vim e para onde vou”. Na primeira leitura, de 
Daniel, Susanna sabe claramente quem é, e 
mantém-se firme, embora saiba que enfrentará 
sérias consequências por sua justa decisão. Ao 
longo da semana, observe como você afirma sua 
identidade como cristão em suas palavras e 
ações. 
 
TERÇA-FEIRA, 5 DE ABRIL 
ELE FALOU 
Muitos passaram a acreditar por causa da manei-
ra como Jesus falou. Ele ensinou com uma nova 
autoridade e falou com palavras enraizadas no 
Pai. Sua maneira direta e segura de se relacionar 
com os outros atraiu seguidores que buscavam a 
verdade e repeliu aqueles que queriam perman-
ecer no poder. A maneira como você fala atrai as 
pessoas para o cristianismo? 
 
QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL 
LIBERTE-SE 
Todos nós pecamos e, em alguns momentos de 
nossas vidas, podemos nos tornar escravos do 
pecado. Jesus compartilha sua vida conosco, nos 
liberta do pecado e nos convida a viver na 
verdade. O sacramento da reconciliação permite 
que as pessoas comecem de novo em liberdade 
cada vez que os pecados são confessados. Es-
tabeleça um horário para você e sua família rece-
berem este sacramento de cura. 
 

 

 

QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL 
A VIDA NA ALIANÇA 
Repetidamente, Jesus é desafiado pelas autori-
dades e, repetidamente, ele compartilha que ele 
é quem diz ser. Ele é a nova aliança, e nele rece-
bemos a vida eterna. O Senhor guarda sua alian-
ça para sempre. Faça um diário hoje sobre como 
você guarda seu lado da aliança com o Senhor. 
Você vai à missa, reza regularmente, oferece 
serviço, trabalha pela justiça? 
 
SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL 
O SENHOR ESTÁ CONOSCO 
Muito antes de Jesus chegar a Jerusalém e su-
portar sua paixão, os líderes tentam prendê-lo e 
encontram motivos para prendê-lo. Jeremias lida 
com perseguição semelhante. Mesmo na es-
curidão do terror e da maldade, Deus está 
presente conosco. Reze as estações da cruz com 
sua família paroquial, ou em sua casa hoje. 
 
SÁBADO, 9 DE ABRIL 
ONDE ESTOU? 
A Semana Santa começa amanhã. Chegou a hora 
de Jesus se mover em direção a Jerusalém. Faça 
um balanço da sua Quaresma até agora. Você 
fez alguma mudança em sua vida? Como está 
sua vida de oração em comparação com o início 
desta temporada? Anote vários objetivos espiritu-
ais ao entrarmos na mais sagrada das semanas 
de nossa tradição. Faça planos para reservar 
tempo para participar dos cultos da Quinta-feira 
Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. 
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