
  
   13 de março de 2022 

2ª Semana da Quaresma 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  

REZAR PELA PAZ 

“Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou-nos que é necessário “rezar sempre sem 

desanimar” (Lc.18, 1). Necessitamos rezar porque necessitamos de Deus. Pensar que nos 

bastamos a nós prórprios é uma ilusão perigosa. Com a pandemia experimentámos a nossa 

fagilidade pessoal e social. Que a Quaresma nos permita agora experimentar o consolo da 

fé em Deus, sem a qual não podemos ter estabilidade (cf. Is 7,9). Ninguém se salva sozinho, 

porque estamos todos na mesma barca no meio das tempestades da história; mas, 

sobretudo, ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos 

concede vencer as águas obscuras da morte. A fé não nos isenta das tribulações da vida, 

mas permite-nos atravessá-las unidos a Deus em Cristo, com a grande esperança que não 

dececiona e cujo presente é o amor que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito 

Santo (cf. Rm 5,1-5)”. 

  

• Primeira Leitura. Gn 22, 1-2. 9-13. Deus faz aliança com Abraão, o crente 

• Segunda Leitura. Rm 8, 31b-34. Irmãos: se Deus está a nosso favor, quem estará contra 

nós? 

• Evangelho. Mc 9, 2-10. Enquanto orava, o apeto de seu rosto mudou . 

  

O Papa Francisco iniciou a 

celebração da Quaresma 2022 

pedindo que o jejum realizado 

pelos fieis católicos de todo o 

mundo seja em honra das vítimas 

da guerra da Ucrânia.  

Que nesta segunda semana da 

Quaresma busquemos gerar 

espaços de oração pela paz no 

mundo.  

   

  

• Se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? ... 



 

 

 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs: 

 

Que este testemunho nos ajude a sermos solidários como família ACI com cada um dos 

nossos irmãos que sofrem por causa da guerra. 

  

 

Mensagem de Kiev 
 
 

“Queridos amigos, irmãos e irmãs, de diferentes partes do 
mundo: dirigimos-nos neste momento sombrio para todos, 
quando as nuvens negras das explosões cobrem o sol sobre a 
nossa capital. 
Esta noite, as forças especiais de elite da Federação Russa, junto 
com unidades chechenas assaltaram uma das cidades mais 
antigas e bonitas do mundo, a capital espiritual da Europa de 
Leste: a cidade de Kiev. 
As lutas de rua já estão em andamento em Kiev e todos os que 
podem empunhar armas estão a defender a capital, 

inclusivamente reformados e estudantes. 
A noite e a manhã são críticos, está em jogo tudo o que todo o mundo civilizado acreditou e construiu até 
agora. Com lágrimas nos olhos, pedimos-te, sem importar em que fuso horário te encontres, que passes todo 
o tempo jejuando e orando a Deus. Orem ao Senhor para que nos proteja das tribos de loucos que querem 
gozar da fé e da verdade de Deus.” 

  Teus irmãos e irmãs da Ucrânia  
 

Com amizade, 

 
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Sylvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 
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