
QUARESMA 2015  -  CAMINHO DE ALEGRIA 
 

1ªSemana: PREPARAR o caminho! 
 
PARAR no início da caminhada! PREPARAR O CAMINHO! 

No início de qualquer caminhada é preciso estudar o caminho, ver onde ficar, 

verificar o que temos e como estamos, prever os perigos: É preciso parar  … é 

preciso fazer   STOP. 

Jesus leva-nos ao deserto. Aí, Ele ajuda-nos a encontrar o essencial da vida! 

Vamos PARAR para descobrir o Amor do Pai, para olharmos a nossa vida e 

deixarmos crescer no nosso coração o desejo de vivermos acompanhados 

pelo nosso Deus. Só Ele nos dará a verdadeira ALEGRIA de viver. Só Ele nos 

ensinará a viver apenas com o necessário e a sermos mais solidários com os 

outros. 

 

Do Evangelho: Mc.1, 12-15 

Em seguida, o Espírito impeliu-o para o deserto. E ficou no deserto quarenta dias. Era tentado por Satanás, 

estava entre as feras e os anjos serviam-no. 

Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo:  

Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho.» 

 

Do Papa Francisco (Mensagem Quaresma 2015): 

Tempo de renovação para a Igreja, para as comunidades e para cada um dos fiéis, a Quaresma é  sobretudo um 

«tempo favorável» de graça (cf. 2  Cor6,2). Deus nada nos pede, que antes não no-lo  tenha dado: «Nós 

amamos, porque Ele nos amou  primeiro »  (1 Jo4,19). Ele não nos olha com indiferença; pelo contrário, tem a 

peito cada um de nós,  conhece-nos pelo nome, cuida de nós e vai à nossa  procura, quando O deixamos.  

Interessa-Se por cada  um de nós; o seu amor impede-O de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. 

 

De Santa Rafaela Maria: 

Via a Deus muito grande e a mim pequeníssima, não me encolhia, antes me dilatava, porque via que Deus era o 
que era e eu sou o que sou. Vendo-me pequena, estou no meu centro, porque vejo tudo o que faz Deus em mim 
e nas minhas coisas que é o que eu quero. 
 
 
Pedimos a graça de saber PARAR diante de Deus que cuida de nós.  

 O que precisamos PARAR na nossa vida? 

 Agradecemos o Amor de Deus…  

 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus, 

Hoje, vimos dizer-Te que não queremos viver longe de Ti,  

temos pena de viver sempre cheios de pressa, sem tempo para Ti,  

temos pena de não acreditar total e confiadamente na Tua Palavra  

que é Boa Notícia e alegria para os nossos corações …  
 

Obrigado pelo Teu Amor, por cuidares de nós, por não te sermos indiferentes. 
   

Ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazer desta Quaresma um tempo para parar e mudar a nossa vida. 

Queremos ser, Senhor Jesus, inteiramente Teus! 


