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2022 
Paróquia da Santa Maria em Milford Uma seleção diária de orações ou atividades 

para ajudá-lo a cumprir a Quaresma 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

Fevereiro 27 
Celebre seu amor por 
alguém especial como 
um lembrete do amor 
de Deus 
exclusivamente por 
VOCÊ! Pode ser um 
cartão, um presente, 
uma carta ou tempo 
de compartilhar. 

27 
Passe o dia orando 
por nossos líderes 
mundiais durante 
esses tempos difíceis. 

Março 1 
Carnival 
A festa antes do 
jejum. Junte-se a nós 
para uma celebração 
virtual. Comida à 
venda, prêmios para 
sua máscara caseira e 
diversão! 

2 
Quarta-Feira da 
Cinzas 
Um dia de jejum e 
abstinência. Ore 
conosco na igreja, 
online ou em seu 
carro. Serviços, 
horários e lugares no 
boletim . 

3 
Coloque uma caixa ou 
recipiente em sua 
mesa. Concordem 
como uma família em 
colocar trocos ou 
dinheiro dos 
sacrifícios da 
Quaresma para doar 
aos pobres  

4 
Sextas-feiras na 
Quaresma são dias 
de abstinência 
Junte-se a nós para o 
nosso peixe frito. 
Retire apenas das 
16h30 às 18h30. 
Reze as Estações na 
igreja ou em família 

5 
1º sábado 
Todo 1º sábado é 
dedicado a Nossa 
Senhora. 
Rezem o rosário pela 
paz, especialmente na 
Ucrânia. 

       6 
1º Domingo da 
Quaresma 
Ore pelos eleitos, 
escolhidos hoje para 
serem batizados na 
Páscoa. Que eles 
sejam fortalecidos em 
sua jornada.  

7 
Escolha um armário, 
uma gaveta ou uma 
cômoda para limpar. 
Remova qualquer 
coisa não utilizada e 
doe para um abrigo 
ou agência para 
ajudar outras pessoas 

8 
Festa de São João de 
Deus 
Patrono das 
enfermeiras 
Ore pela saúde e 
segurança de todos 
cujo trabalho é cuidar 
dos infectados pelo 
COVID-19. 

9 
18º aniversário da 
nomeação do Bispo 
McManus como 
Bispo de Worcester 
Ore por nosso bispo 
hoje e seu ministério 
como nosso pastor 
diocesano 

10 
O jejum pode nos 
ajudar a ser generosos 
com os pobres. 
Quando desistimos, 
direcionamos os 
fundos dessa atividade 
para uma despensa de 
alimentos. Todos 
ganham! 

11 
Sextas-feiras na 
Quaresma são dias 
de abstinência 
Junte-se a nós para o 
nosso peixe frito. 
Retire apenas das 
16h30 às 18h30. 
Reze as Estações na 
igreja ou em família 

12 
Rezem o terço pela 
paz em nosso mundo 
pedindo que Nossa 
Senhora interceda 
para mudar os 
corações dos 
legisladores para 
respeitar a vida no 
ventre 

       13 
2º Domingo da 
Quaresma 
Suba a montanha 
espiritualmente. O que 
Cristo está convidando 
você a olhar de forma 
diferente em sua vida? 

14 
Faça os preparativos 
de sua família para a 
Mesa de São José. 
Compre produtos não 
perecíveis, compre 
cartões-presente ou 
faça um cheque. 

15 
Os idos de março 
Nosso pecado é uma 
traição ao amor de 
Deus por nós. Tire um 
tempo para examinar 
sua vida e prepare-se 
para se confessar 

16 
2º aniversário do 
desligamento do 
COVID. Ore por todos 
aqueles que morreram, 
doentes ou em 
quarentena e todos os 
cuidadores médicos 

17 
Dia de São Patricio! 
Lembre-se do Apóstolo 
da Irlanda com uma ou 
duas histórias suas e 
lembre-se de contar 
aos outros sobre 
Cristo. 

18 
Sextas-feiras na 
Quaresma são dias de 
abstinência 
Junte-se a nós para o 
nosso peixe frito. 
Retire apenas das 
16h30 às 18h30. 
 

19 
Festa de São José, 
esposo de Maria. 
Faça parte da nossa 
Mesa São José com 
alimentos ou doações 
em dinheiro entre 13h 
e 16h. 

       



20 
3º Domingo da 
Quaresma 
De que temos sede? 
O que resseca nossa 
alma e clama para ser 
saciado pela 
misericórdia de Deus? 

21 
Ontem foi o 
Equinócio da 
Primavera às 11h33. 
Sair! 
Dê um passeio... reze 
enquanto caminha... 
respire ar fresco... 
louve o Criador. 

22 
Ore por todos os 
afetados por 
desastres naturais em 
todas as partes do 
mundo por sua 
coragem, força e 
recuperação 

23 
Considere um vizinho 
ou parente sozinho 
que poderia precisar 
de sua atenção. Um 
telefonema, uma 
corrida à loja, uma 
nota de apoio; algo 
pensativo. 

24 
São Oscar Romero 
de El Salvador 
Martirizado enquanto 
celebrava a Missa, sua 
vida e morte nos 
lembram da injustiça 
ainda hoje. Ore pela 
paz na América. 

25 
Solenidade da 
Anunciação 
A Palavra se torna 
carne 
Reserve um tempo 
para ler Lucas 1: 18-26 
para que a Palavra se 
encarne em você. 

26 
Reze o terço pedindo 
que Nossa Senhora 
interceda para ajudar 
o Papa Francisco e 
nossos padres a 
serem santos. 

       27 
4º Domingo da 
Quaresma 
Se você fosse cego, 
não haveria pecado 
nisso. Para o que 
estamos cegos, 
emocionalmente, 
espiritualmente ou 
psicologicamente? 

28 
Ore por aqueles que 
ainda estão com 
medo, em quarentena 
ou sofrendo os efeitos 
do COVID e o 
isolamento que ele 
trouxe. 

29 
Como a água que flui 
do Templo, peçamos 
que a misericórdia de 
Deus flua com 
abundância em 
nossas vidas. 

30 
O jejum pode ser mais 
do que comida. 
Podemos desistir de 
um dia ou uma hora 
de mídia social, TV, 
tempo de 
computador, Netflix, 
sobremesa, jogos ou 
lanches. 

31 
Cristo será levantado 
na cruz. Olhemos 
para ele para ver 
nossa salvação e 
confiar na 
misericórdia 
perdoadora de Deus. 

1 
Dia da Mentira! 
  Seja um tolo por 
Cristo. Pratique um ato 
aleatório de bondade 
hoje. Para alguém que 
você conhece ou para 
alguém que você não 
conhece. Seja um tolo 
sendo gentil. 

2 
Rezem o terço pela 
paz em nosso mundo 
pedindo que Nossa 
Senhora interceda 
para acabar com a 
violência e o 
preconceito em nosso 
mundo hoje. 

       
3 
5º Domingo da 
Quaresma 
Lázaro é ressuscitado 
dos mortos. Para que 
estamos mortos que 
nos impede de 
desfrutar a vida do 
Senhor?. 

4 
Ore especialmente 
por todos aqueles que 
sofrem por ter 
perdido um ente 
querido durante a 
pandemia, 
especialmente sem 
poder estar com eles. 

5 
Se você não viu um 
episódio de O 
Escolhido, encontre-o 
no YouTube ou em 
seu aplicativo para 
assistir a um 
programa e entender 
como ser um melhor 
discípulo de Jesus. 

6 
1ª quartas-feiras são 
dedicadas a São José 
Ore a ele por todos os 
pais e para que a 
Igreja seja um 
exemplo do Pai. 

7 
Festa de São João 
Batista LaSalle 
Que deu sua fortuna 
para educar os outros. 
Que possamos 
trabalhar para 
compartilhar o 
conhecimento de 
nossa fé com os 
outros. 

8 
Sextas-feiras na 
Quaresma são dias 
de abstinência 
Junte-se a nós para o 
nosso peixe frito. 
Retire apenas das 
16h30 às 18h30. 
Reze as Estações na 
igreja ou em família 

9 
Reze o terço pela paz 
em nosso mundo 
pedindo que Nossa 
Senhora una o seu 
coração ao de seu 
Filho durante os dias 
da Semana Santa 

              10 
Domingo de Ramos 
da Paixão do Senhor 
HOSANA! 
Imitamos o povo de 
Jerusalém. 
Congratulamo-nos 
com o Senhor com 
palmas. 

11 
Maria unge Jesus em 
sua casa. Escreva uma 
carta ou envie um 
cartão de bondade e 
apoio a um amigo ou 
familiar para a 
Páscoa. 

12 
Os inimigos de Jesus 
se preparam para 
destruir. Ore por 
aqueles com quem 
você discorda ou tem 
um conflito - família, 
colegas de trabalho, 
amigos - para serem 
um em Jesus. 

13 
Espiar quarta-feira 
Judas procura uma 
chance de trair Jesus. 
Como você foi traído? 
Como você traiu a 
Deus por sua 
pecaminosidade? 

14 
Quinta-feira Santa 
O lava-pés e a 
instituição da 
Eucaristia. Serviço, 
doação de si mesmo, 
amor incondicional. 
Doe como Deus te 
deu. 

15 
Sexta-feira Santa 
Um dia de jejum e 
abstinência 
Faça algo especial 
para lembrar que 
Jesus morreu por 
você. Tente o silêncio 
entre meio-dia e 15h. 

16 
Sábado Santo 
O mundo espera em 
silêncio por sua nova 
criação. Os detalhes 
de última hora para a 
Páscoa devem incluir 
oração e silêncio. 
Talvez um passeio em 
um cemitério? 

Páscoa, 17 de Abril: Tendo completado a sua observação Quaresma, alegra-te com o Senhor!  És uma nova criação em Cristo!  O Senhor ressuscitou! Aleluia! 


