DIOCESE DE SANTARÉM
CAMPANHA DA QUARESMA

NA BARCA DA IGREJA AO “PORTO” DA VIDA NOVA

1. INTRODUÇÃO
A Quaresma é o tempo especial que nos prepara para a grande Festa da Páscoa. São 6
semanas (40 dias) durante as quais a Igreja nos propõe uma caminhada com Jesus Cristo até à
Sua Paixão, Morte e Ressureição.
A Quaresma é o tempo em que a igreja nos convida a entrar mais profundamente em
renovação interior e a uma conversão mais profunda.
Na sua dimensão penitencial, a Quaresma é, também, o tempo em que compreendemos as
nossas fragilidades e o nosso pecado; é, necessariamente, um tempo de busca de Deus e de
conversão que nos deve implicar individual e comunitariamente. Somos chamados a aprofundar,
ainda mais, a nossa caminhada de fé e, em cada momento, renovar a aliança baptismal.
No chamamento que faz aos discípulos Jesus convida-os a ser pescadores de homens e a
entrar na Sua barca. Hoje essa barca é a Igreja. Cada um de nós nela entrou pelo baptismo,
agora somos convidados a “navegar” até ao alto mar e a realizar grandes pescarias. Queremos
pescar peixes de mudança e de conversão, encher a nossa rede de pesca com atitudes de
solidariedade, de comunhão e de renúncia.
Mas a Quaresma projecta-nos para a manhã radiosa da Ressureição, para a Páscoa de Cristo
e prepara-nos para a nossa própria páscoa.
Que esta caminhada quaresmal nos ajude a chegar à Pascoa, mistério da vitória de Cristo, da
alegria, da paz e de VIDA NOVA.
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2. OBJECTIVOS
1.
2.
3.
4.

Aprofundar a necessidade de conversão e de oração;
Contactar, mais profundamente, com textos da Sagrada Escritura;
Viver, em família, o Tempo da Quaresma;
Viver um itinerário de viagem, seguindo Jesus através do Evangelho de cada domingo,
para chegar à Páscoa.

3. DINÂMICA
QUEREMOS, EM PRIMEIRO LUGAR, UMA CAMPANHA SIMPLES
1. No Inicio da Quaresma deve:
a. Construir-se em local adequado e visível um grande lago;
b. Construir pequenos barcos, um para cada catequizando, que devem ser colocados
no lago (estes barcos podem ser construídos no final de um encontro de catequese;
estabelecendo desde logo uma ligação à barca que é a igreja e lançando o convite a
cada um ser pescador de Homens.);
c. O barco (em papel, cartolina, etc.), deve ter as dimensões que possibilite, ao
catequizando, escrever em cada semana o “itinerário da viagem” proposto.
2. No primeiro encontro da Quaresma, cada catequista vai com o seu grupo até ao lago
explica o seu significado e entrega a cada catequizando um BARCO (em papel, cartolina,
etc.), onde possa escrever, semana a semana, o “itinerário da viagem” que é proposta. As
crianças, que ainda não sabem escrever, podem desenhar.
3. No Final de cada encontro de catequese, o grupo vai até ao lago, e lê o evangelho
proposto para o domingo seguinte. O catequista faz uma breve explicação, propõe a
ATITUDE a viver e entrega a tarefa para realizar em casa durante a semana.
4. Ao longo de toda a campanha o barco vai sendo enriquecido com a caminhada do
catequizando.
5. Esse BARCO deverá levado no ofertório da Vigília Pascal ou no Domingo de Páscoa e
colocado no lago.
6. No final da vigília/missa, cada catequizando retira um barco ao acaso e leva para casa
como recordação desta “Viagem ao País da Vida.”
7. É entregue a cada catequizando um cartão com uma oração para realizar em família no
almoço de Páscoa.

4. MATERIAIS
4.1. PARA A CATEQUESE
Semana

Texto

ATITUDES

1ª

Mc 1,12-15

Mudança e Perseverança.

2ª

Mc 9,2-10

Amor e Atenção ao Outro

3ª

Jo 2, 13-25

Olhar Interior

4ª

Jo 3, 14-21

Verdade e Humildade

5ª

Jo 12, 20-33

Vida Nova e Partilha

6ª

Filip 2, 6-11

Reconciliação e Anúncio
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4.2. PARA LEVAR PARA CASA

1ª SEMANA
Em Família:
• LER

MUDANÇA E PERSEVERANÇA

o Evangelho (Mc 1, 12-15)

O deserto é o lugar das tentações, mas também do encontro com Deus e
das grandes decisões. Hoje, ao falarmos de “deserto”, falamos de tempo
para parar, decidir, rezar… para depois podermos fazer as coisas ainda
melhor.
• REZAR:

Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:
Senhor Jesus, que me ensinas a resistir às tentações através da oração,
ajuda-me a ser perseverante e a ter um coração disponível para o Amor.
A não olhar o mundo e os outros com as minhas limitações e críticas mas
com um coração puro e humilde. A suportar as adversidades da vida com
a certeza da Tua presença e luz. Ámen. Pai Nosso…

• VIVER:
E para mostrares que és capaz de resistir às tentações e ser perseverante, tenta durante a semana
não pensar ou dizer “não consigo”. O cristão também de ser perseverante na oração, por isso sempre
que puderes reza, e com especial atenção a oração proposta.

Que “não consigo” conseguiste vencer, escreve-os no teu BARCO.
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2ª SEMANA
Em Família:
• LER

AMOR E ATENÇÃO AO OUTRO

o Evangelho (Mc 9, 2-10)

Como a luz do dia, da lâmpada ou da lanterna, nos permitem ver à nossa
volta, também Jesus vem iluminar o nosso interior e o nosso coração. Deus
enviou-O para nos mostrar a verdadeira Luz. É a Luz do amor de Deus, o
amor de um Pai que nos dá o perdão, a alegria e a paz.
• REZAR:

Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:
Jesus, meu amigo, que fortaleceste a fé dos Apóstolos com a Transfiguração, na esperança da
Ressurreição, toma a minha mão na Tua e que eu seja também um filho da luz, capaz de transmitir
alegria através do amor. Ámen. Pai Nosso.
• VIVER:
Durante a semana cultiva o Amor, irradiando luz ao mostrares a tua alegria e disponibilidade perante os outros.
Está disponível para ajudar e para perdoar os ouros.

Escreve no BARCO uma mensagem de amor que ilumine a vida.
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3ª SEMANA
Em Família:
• LER

OLHAR INTERIOR

o Evangelho (Jo 2, 13-25)

O templo arrasado e levantado em três dias é figura da Morte e da
Ressurreição de Jesus. É Ele o templo verdadeiro. Destruído pelos homens,
que Lhe deram a morte, Deus O levantou, mais glorioso do que antes, ao
ressuscitá-l’O de entre os mortos.
• REZAR

Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:
Orientai-nos e fortalecei-nos Senhor com o vosso Espírito, para sermos
responsáveis nas nossas acções segundo os vossos Mandamentos. Ámen.
Pai Nosso.

• VIVER:
Olhar para a vida e ver o que há nela que devo expulsar. Situar o que me prende, as tendas onde
faço as minhas vendas e compras e que necessitam de transformação.

Escreve no barco o mais importante na tua vida.
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4ª SEMANA
EmFamília:
• LER

VERDADE E HUMILDADE

o Evangelho (Jo 3, 14-21)

O primeiro passo na busca da verdade é a humildade. O segundo, a
humildade. O terceiro, a humildade. E o último, a humildade. Naturalmente,
isto não significa que a humildade seja a única virtude necessária para o
encontro e gozo da verdade; mas se as demais virtudes não estiverem
precedidas, acompanhadas e seguidas da humildade, a soberba abrirá
caminho e destruirá as boas intenções (Santo Agostinho).

• REZAR
Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:
Jesus, abençoa a nossa razão e clareia os nossos sentimentos, para sentirmos a luz da Verdade e
multiplicá-la pela presença dos nossos exemplos. Ámen. Pai Nosso
• VIVER:

Praticar a Verdade, sendo humildes como Jesus o foi. Procurar citações bíblicas sobre a verdade e a
humildade, com ajuda dos pais.

Escreve no teu barco uma dessas citações.
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5ª SEMANA
Em Família:
• LER

VIDA NOVA E PARTILHA

o Evangelho (Jo 12, 20-33)

Só morrendo é que a semente dá origem a uma vida nova, revelando assim
a sua maravilhosa fecundidade. Também nós somos convidados a morrer
para o mal e a deixar nascer em nós a vida nova da graça.
• REZAR

Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:
Fortalece-nos Senhor para que nos empenhemos por um mundo mais justo e
fraterno. Toma as minhas mãos nas Tuas, ajuda-me a abri-las juntamente
com o meu coração para amparar e ajudar os desprotegidos. Ámen. Pai Nosso.

• VIVER:
Durante esta semana, vamos ser solidários com aqueles que mais precisam e colaborar com alguns
bens essenciais (arroz, leite, massas, bolachas, etc.) que vamos levar para a próxima eucaristia, e
colocar no nosso lago.

Escreve no teu barco um gesto de solidariedade com que te queres empenhar.
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6ª SEMANA
Em Família:
• LER

RECONCILIAÇÃO E ANÚNCIO

a carta de S. Paulo (Filip 2, 6-11)

Jesus aniquilou-se a si próprio, fez-Se um de nós, obedeceu aos
desígnios do Pai e humilhou-Se até à morte, e foi, por isso, exaltado
até à glória de “Senhor”, que é a própria glória de Deus.

• REZAR
Com a tua família, faz o sinal da cruz e reza:
Amigo Jesus, Tu que, na cruz, entregaste a tua vida por nós, e fizeste da cruz um sinal de Vida,
Ajuda-nos a ser uma família que vive como Tu. Respeitando e entregando-nos ao Pai no serviço aos
irmãos. Ámen. Pai Nosso.

• VIVER:
Durante esta semana, vamos procurar gestos de reconciliação e de perdão e ajudar os nossos
amigos a viver a Páscoa de Jesus. Devemos também convidar os nossos amigos a participar nas
celebrações da Semana Santa, eucaristia de Quinta-Feira Santa, Celebração da Paixão ou Via-Sacra
e depois Vigília Pascal e missa de Domingo de Páscoa.
Escrever no barco uma mensagem de Páscoa e colocar o barco no grande lago.
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PARA REZAR, EM FAMÍLIA, NUMA REFEIÇÂO
Damos graças Senhor pela maravilha da tua RESSUREIÇÃO.
Hoje celebramos a vitória da Vida e a possibilidade de gerares em nós Vida Nova.
Hoje celebramos a chegada ao “PORTO” DA VIDA NOVA, a vida que vem de Ti.
Hoje damos graças e pedimos:
 pela nossa família, que nos gerou para a vida;
 pela Igreja, que nos gerou e alimenta na fé;
 por cada homem e mulher, que vive com dificuldades.
Que a tua Ressureição gere em cada pessoa sementes de ressurreição diária.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo.
PAI NOSSO.
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