
Quarta Feira de Cinzas 

Voltando nossos corações 
Deus amoroso, você nos chama 
para retornar para você 
com todo o nosso coração. 
Estamos diante de você agora, 
buscando sua bondade, e pedir 
que você nos leve à conversão, 
e santificar nossas vidas. 
Durante esta época de  
misericórdia, guia-nos com a tua 
graça, dá-nos um coração puro, 
e dai-nos a vossa paz. 
Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2022 

MESMO AGORA 
 

Você já passou por alguém com cinzas na cabeça e disse: “Feliz Quaresma” ou “Feliz Quarta

-feira de Cinzas”? É provável que você não tenha. Poucos associam a felicidade à  

Quaresma. Mas o que ouvimos nas leituras de hoje? “Agora mesmo, diz o Senhor, volte  

para mim com todo o seu coração”. Nesta Quaresma, mais uma vez, Deus nos chama a  

retornar ao perdão sem fim e ao amor incondicional. Deus sabe que pecamos, ele sabe que 

houve momentos em que deixamos de viver como discípulos de seu Filho. E mesmo agora, 

neste momento de nossas vidas, Deus quer que entreguemos nossas vidas a ele e vivamos 

na luz do amor de seu Filho. O que seria mais alegre do que se deleitar com a bondade do 

amor e misericórdia intermináveis de Deus? 

 

Quando oramos, damos esmolas e jejuamos, Jesus nos pede para não parecermos tristes ou 

demonstrar nossa generosidade. Ele nos convida a viver vidas autênticas e não ser  

como os hipócritas. As leituras de hoje nos desafiam a ter consciência de nossa  

pecaminosidade, a saber que quando dizemos que sentimos muito, o perdão será nosso. As 

práticas quaresmais oferecem uma oportunidade de pedir a Deus que crie um coração puro 

dentro de nós, para que possamos levar as boas novas de Jesus Cristo, nosso Senhor, a 

todas as pessoas. Mesmo agora, especialmente agora. 
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ESTA SEMANA EM CASA 

 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO 
HERDANDO A VIDA ETERNA 
O tesouro no céu não é medido em números, 
riqueza ou posses. Deus nos convida repetidamen-
te a nos voltarmos para Jesus e segui-lo. Nestes 
dias que antecedem a Quaresma, reserve um tem-
po para se preparar para esta época de arrependi-
mento e renovação batismal. Do que você vai se 
desapegar, se desapegar e se entregar para ter 
uma Quaresma frutífera e significativa? 
 

 
TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO 
EM PROL DO EVANGELHO 
Pedro parece expressar frustração por ter desistido 
de tudo para seguir Jesus. O caminho de Jesus é 
confiar unicamente em Deus. Quando nossa vida é 
por causa do Evangelho, receberemos mais do que 
podemos imaginar. As palavras de Jesus contêm 
um desafio, e esta Quaresma pode nos ajudar a 
aprofundar nossa compreensão de que amor, sacri-
fício, alegria e tristeza fazem parte da vida. Decida 
hoje como programar o tempo de oração para to-
dos os dias da Quaresma. 
 

 
QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO 
TODO O NOSSO CORAÇÃO 
Por meio do profeta Joel, Deus nos convida a 
rasgar nossos corações neste dia e retornar ao 
amor eterno que não tem limites, sem limites, sem 
condições. Nosso Pai celestial nos pede para voltar-
mos de todo o coração, e não darmos uma re-
sposta morna a este convite. Abrace plenamente 
esta época santa da Quaresma, que nos dá a 
chance de reorientar nossas prioridades e redire-
cionar nossas energias, para que possamos seguir 
a Jesus.  

 
QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO 
UMA VIDA DE DISCIPULADO 
Cada um de nós faz centenas de escolhas diari-
amente, desde o que vestir até como considerar as 
pessoas que entram em nossas vidas. Santa Catari-
na Drexel, cujo dia de festa é hoje, tratou as pes-
soas de todas as raças com respeito e cuidou 
daqueles que a sociedade evitava. Ela escolheu o 
discipulado a uma vida de privilégios. Faça um 
esforço hoje para perder sua vida por causa da 
cruz e, ao fazê-lo, escolha a vida. Esta Quaresma 
pode ser um momento para se comprometer com 
uma transformação em sua vida. 
 
SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO 
PURIFIQUE MEU CORAÇÃO 
A Igreja reza o Salmo 51 com frequência durante a 
Quaresma. O salmo é um dos grandes lamentos do 
Livro dos Salmos, parte da literatura sapiencial da 
Bíblia. Enquanto oramos um lamento, nos juntamos 
ao salmista em um pedido de misericórdia e 
perdão. Ao orar o Salmo 51 hoje, observe como 
seu coração responde às palavras comoventes que 
os crentes oraram por mais de dois milênios. 
 
SÁBADO, 5 DE MARÇO 
ENSINA-ME O TEU CAMINHO 
O profeta Isaías diz: “Se você esbanjar sua comida 
com os famintos / e saciar os aflitos; / Então a tua 
luz nascerá nas trevas.” Quem lhe mostrou que 
“sua luz se levantará” agindo com justiça e remov-
endo palavras opressivas da fala? Quem lhe deu 
coragem para seguir a Jesus mesmo quando outros 
podem ignorar sua fé? Faça um esforço hoje para 
expressar sua gratidão a essas pessoas pela 
verdade que compartilharam. Decida como você vai 
compartilhar essa verdade com outra pessoa hoje. 
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