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Senhor Jesus, com a tua cruz e 

ressurreição tornaste-nos livres. 

Durante esta Quaresma, conduz-nos, 

pelo teu Espírito Santo, a viver mais 

fielmente na liberdade cristã. 

Que pela oração, aumento da caridade 

e propostas deste tempo sagrado, 

possamos aproximar-nos mais de Ti. 

Purifica as intenções do meu coração 

para que os meus gestos quaresmais 

sejam para teu louvor e glória.  

Que através das nossas palavras e 

ações, possamos ser mensageiros fiéis 

do Evangelho no mundo tão necessitado 

da tua esperança e misericórdia. 

     27 de março de 2022 

 
A Quaresma são 40 dias marcados pela esmola, a oração e o jejum. Um tempo em 
que nos preparamos para celebrar a Páscoa da Ressurreição. 

 

 

“Quem não vive a gratuitidade fraterna, transforma a sua existência num comércio 
cheio de ansiedade: está sempre a medir aquilo que dá e o que recebe em troca. Em 
contrapartida, Deus dá de graça, chegando ao ponto de ajudar mesmo os que não são 
fiéis e «fazer com que o Sol se levante sobre os bons e os maus» (Mt 5, 45). Por isso, 
Jesus recomenda: «Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que 
faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo» (Mt 6, 3-4). 
Recebemos a vida de graça; não pagamos por ela. De igual modo, todos podemos dar 
sem esperar recompensa, fazer o bem sem pretender outro tanto da pessoa que 
ajudamos. É aquilo que Jesus dizia aos seus discípulos: «Recebestes de graça, dai de 
graça» (Mt 10, 8). “ 

[Carta Encíclica FRATELLI TUTTI, p.140 ,  Papa Francisco, sobre a fraternidade e 
amizade social] 

 
• Leitura do Livro de Josué 5, 9-12: O povo de Deus celebra a Páscoa, depois de 

entrar na Terra prometida. 
• Leitura 2 Cor. 5, 17-21: Deus, por meio de Cristo, reconciliou-nos consigo. 
• Leitura do Evangelho Lc. 15, 1-3. 11-32: Este teu irmão estava morto e voltou 

à vida. 
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Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

Todos os anos, a Quaresma oferece-nos uma oportunidade de aprofundarmos o sentido e o valor 

de sermos cristãos. Estimula-nos a descobrir de novo a misericórdia de Deus para que também nós 

possamos ser mais misericordiosos com os nossos irmãos. 

Que aprofundemos e compreendamos o sentido da prática da esmola, para podermos crescer 

em caridade e reconhecer nos pobres o próprio Cristo. 

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

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