
Terceiro Domingo da Quaresma 

Faça-nos inteiros 
 

Deus da nossa saudade, 
o seu amor excede todo o  
entendimento. Humildemente  
arrependido, 
pedimos sua misericórdia em nosso 
caminho quaresmal. 
Embora tenhamos falhado em amar 
os outros, e você acima de tudo, 
oramos por um novo coração. 
Embora tenhamos caído, 
sentir quebrado e solitário, 
você nos chama para retornar para 
você, e desejamos ser completos. 
Por Cristo nosso Senhor. Amem. 

DOMINGO, 20 DE MARÇO DE 2022 

OUTRA CHANCE 
 

Jesus costumava ensinar por meio de parábolas, histórias que ilustram verdades e princípios 

morais por meio de encontros, situações e atividades cotidianas. 

Hoje, a parábola vem do mundo da agricultura. Uma figueira não dá frutos há vários anos. O 

proprietário quer cortá-lo, mas o jardineiro quer dar outra chance, cuidando especialmente 

bem dele por mais um ano. Se depois de receber atenção redobrada a árvore não der  

frutos, ela será cortada. Assim como o jardineiro está disposto a passar mais tempo  

cultivando a figueira, Deus nos oferecerá muitas chances de mudar nossas vidas. Cabe a nós 

permitir que o amor de Deus nos alimente para que possamos dar bons frutos. Onde você 

precisa estar aberto à intervenção de Deus em sua vida? Você buscará a Deus para mudar 

seu coração para consertar um relacionamento ou para ajudar outra pessoa em  

necessidade? 

Deus graciosamente nos recebe quando nos arrependemos e desejamos ser mais do que  

somos chamados a ser. Permitir que Jesus cultive o solo de nossos corações traz  

crescimento. À medida que entregamos nossos corações ao Senhor, nossa compaixão,  

generosidade e humildade aumentarão. Com corações transformados, ganhamos mais 

clareza sobre o significado e propósito de nossas vidas e espalhamos o amor de Deus aos 

outros. 
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Terceiro Domingo da Quaresma 
Primeiro Escrutínio Dos Catecúmenos-Leituras do Ano A  

Jesus, Tu és a Água Viva 

que minha alma precisa. Que eu 

te encontre no calor do meu dia, 

nas provações da vida e na minha 

vergonha e culpa. Que eu possa 

encontrar Seu amor, gentileza e 

aceitação nestes momentos, e 

que esse Amor se torne a fonte 

de minha nova vida em Você.  

Jesus eu confio em vós. 

Amem. 

DOMINGO, 20 DE MARÇO DE 2022 

“VENHA VER UM HOMEM QUE ME DISSE TUDO O QUE FIZ. ELE POSSIVELMENTE 

SER O CRISTO?” JOÃO 4:29 

Esta é a história de uma mulher que encontrou Jesus no poço. Ela vem ao poço no meio do cal-
or do meio-dia para evitar as outras mulheres de sua cidade por medo de encontrar seu jul-
gamento sobre ela, pois ela era uma mulher pecadora. Jesus fala com ela por um tempo e ela 
fica profundamente tocada por essa conversa casual, mas transformadora. 
Como a própria mulher nos diz, Ele “me contou tudo o que tenho feito”. 
Podemos ter certeza de que ela teria vivenciado diariamente uma espécie de vergonha da co-
munidade. A maneira como ela vivia no passado e a maneira como ela estava vivendo no 
presente não era um estilo de vida aceitável. E ela sentiu a vergonha disso. Ela estava  
evitando os outros. 
Mas aqui estava Jesus. Ele sabia tudo sobre ela, mas mesmo assim queria dar-lhe Água  
Viva. Ele queria saciar a sede que ela estava sentindo em sua alma. Enquanto Ele falava com 
ela, e enquanto ela experimentava Sua gentileza e aceitação, aquela sede começou a ser saci-
ada. Começou a se extinguir porque o que ela realmente precisava, o que todos nós pre-
cisamos, é desse amor e aceitação perfeitos que Jesus oferece. Ele o ofereceu a ela, e Ele o 
oferece a nós. 
Curiosamente, a mulher foi embora e “deixou seu jarro de água” perto do poço. Ela nunca con-
seguiu a água que veio buscar. Ou ela? Simbolicamente, este ato de deixar o jarro de água no 
poço é um sinal de que sua sede foi saciada por este encontro com Jesus. Ela não estava mais 
com sede, pelo menos espiritualmente falando. Jesus, a Água Viva, saciado. 
Reflita, hoje, sobre a sede inegável que está dentro de você. Uma vez que você esteja ciente 
disso, faça a escolha consciente de deixar Jesus saciá-lo com Água Viva. Se você fizer isso, você 
também deixará para trás os muitos “jarros” que nunca satisfazem por muito  
tempo. 



ESTA SEMANA EM CASA 

 

Segunda-feira, 21 de Março 
Atendendo ao Ordinário 
O Evangelho de hoje observa como aqueles sem sta-
tus, como uma viúva desconhecida, um leproso e um 
homem de Nazaré, foram esquecidos. Ninguém viu 
sua grandeza. O Deus vivo trabalha em e através de 
cada parte da criação, principalmente através dos 
seres humanos. Preste atenção a todas as maneiras 
pelas quais Deus se apresenta a você de maneiras 
comuns - o nascer do sol, uma planta em flor, a pes-
soa atrás do balcão quando você almoça, a risada de 
um membro da família.  

 

 
TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO 
QUANTAS VEZES? 
Quantas vezes devemos perdoar? Jesus diz setenta e 
sete vezes. Além disso, ele também não quer dizer 
uma contagem exata! Se devemos esperar que Deus 
nos perdoe, devemos estar dispostos a perdoar os 
outros. Reserve um tempo hoje para registrar no 
diário, refletir e escrever sobre qualquer rancor que 
você esteja guardando ou queixas passadas que você 
não liberou. Perdoe em seu coração e prometa man-
ter a queixa no passado.  
 

 
QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO 
O MELHOR 
A grandeza muitas vezes está associada a realizações, 
atletismo ou erudição. Jesus apresenta outra visão no 
Evangelho. Ele nos diz que para sermos os maiores 
no reino, precisamos apenas seguir os mandamentos 
de Deus e ensinar os outros a fazerem o mesmo. A 
melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Esteja 
ciente de que suas ações e palavras mostram amor a 
Deus e ao próximo.  

 

 

QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO 
OUÇA E OUÇA NOVAMENTE 
Jesus nos diz fortemente que um reino dividido contra 
si mesmo não pode sobreviver. Se os corações estão 
endurecidos contra a Palavra de Deus, não podemos 
ser unificados – como comunidade, país ou Igreja. 
Ore por unidade hoje, para que ouçamos a voz de 
Deus e abramos nossos corações a Deus e uns aos 
outros.  

 
SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO 
ANUNCIAÇÃO DO SENHOR 
Hoje ouvimos a história do encontro de Maria com o 
anjo Gabriel, quando Maria disse sim à vontade de 
Deus. A coragem, a fidelidade e a humildade de Maria 
são exemplos para todos que buscam viver como 
discípulos. A anunciação é o primeiro dos mistérios 
gozosos. (Os outros mistérios são a visitação, a na-
tividade, a apresentação no templo e a descoberta no 
templo.) Reze o Rosário, refletindo sobre cada misté-
rio gozoso.  

 
SÁBADO, 26 DE MARÇO 
AMOR INABALÁVEL 
O fariseu tinha certeza de sua dignidade, enquanto o 
cobrador de impostos tinha a mesma certeza de sua 
pecaminosidade. Embora o fariseu jejuasse, pagasse 
o dízimo e guardasse a lei, era o cobrador de impos-
tos que voltava para casa justificado. Nosso Deus de 
amor inabalável e misericórdia acolhe de volta os pe-
cadores que buscam o perdão. Não tenha medo de 
reconhecer seus pecados e receber a misericórdia e o 
perdão de Deus através do sacramento da reconcil-
iação. Verifique as paróquias vizinhas e a sua própria 
para horários de confissão. Deus curará e curará as 
feridas dos pecadores contritos. 
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