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Do papa Francisco: «Atos de caridade como manifestações concretas do amor de Deus» 
 Consultar Propostas para a Quaresma de 2017 

 

Tal como no tempo de Jesus, tal como com 

os missionários de ontem e de hoje, as 

pessoas em sofrimento procuram encontrar 

junto daqueles em quem confiam o sentido 

de tanto sofrimento e laivos de esperança. 

Tentam a aproximação…  

Como cristãos, cumpre-nos levar a efeito, a 

caminho do tempo da Ressurreição, bens 

gratuitos que enriquecem quem os recebe, 

mas muito mais quem os dá. 

Como haveria muito menos sofrimento se as 

práticas diárias fossem de sorriso, de 

gratidão, de amor, de alegria, de ajuda, de 

ânimo, de celebração dos êxitos e das 

qualidades dos outros, de delicadeza, de 

partilha de bens e serviços, de estar atento ao 

outro e à família… 
   

 

Prece: Senhor, enche de amor o nosso 

coração para que as nossas atitudes 

revelem, com clareza, como é importante a 

nossa fé e como se traduz diariamente em 

obras que levam a esperança aos outros, 

 

PAI NOSSO… 

 

Maria, Senhora do serviço e da alegria (diocese 

de Viana do Castelo), desafia-nos a seguir o seu 

exemplo, a «revitalizar a nossa fé e o nosso 

compromisso evangelizador.» 

Como Maria, sentimo-nos tanto mais felizes 

quanto mais confiamos em Cristo, e quanto 

mais vamos ao encontro dos doentes e 

sofredores com os olhos e o coração cheios 

de compaixão, mas sobretudo com a 

dedicação traduzida em acções quotidianas. 

A felicidade é feita de coisas simples e tanto 

maior quanto grande é o serviço. 

Olhando para Maria, não vale chorar porque 

se perde…vale sorrir porque se serve. 

 

 

 

Prece: Senhora da alegria e da confiança, 

ensina-nos a saber ler nos olhares e nas 

palavras as necessidades dos que nos 

rodeiam e, cheios de compaixão, a saber 

encontrar respostas de serviço e de 

esperança, 

 

AVÉ  MARIA… 

 

Senhor, será que Te desiludi?  

Uma pergunta que assola muitas vezes ao 

nosso pensamento, especialmente num 

tempo de interiorização. Como saber? Como 

fazer? 

 O papa Francisco anima-nos a um jejum 

penitencial de grande importância, um jejum 

de palavras que magoam, um jejum de 

descontentamentos e de queixas gratuitas, 

um jejum de pessimismos e de preocupações 

desnecessárias, um jejum de pressões e de 

egoísmo, um jejum de condenações e de 

faltas tempo, um jejum de silêncio para 

ouvir os outros. 

 

Prece: Ó Deus de bondade, ilumina as 

nossas mentes e os nossos corações com o 

amor e a gratidão, com a mansidão e a 

paciência, com a esperança e o optimismo, 

com a alegria e a compaixão, com a oração 

e a confiança, para podermos fazer chegar, 

com tranquilidade visível, o fruto do Teu 

Amor, 

 

 

GLÓRIA … 

 


