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Escolho um texto bíblico. Defino 
a duração da oração. Busco um 
LUGAR tranquilo e agradável 

que ajude a me concentrar.
Encontro uma boa POSIÇÃO 

corporal.

Faço SILÊNCIO interior 
e exterior. RESPIRO 

lentamente, suavemente. 
Tomo CONSCIÊNCIA de 

que estou na PRESENÇA de 
DEUS. Faço com devoção o 

sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor 
para que todos os meus 
desejos, pensamentos e 

sentimentos estejam voltados 
unicamente para o seu louvor 
e serviço. Peço a GRAÇA que 

verdadeiramente DESEJO 
receber de DEUS.

LEIO o texto devagar, 
saboreando as palavras que 

juns me “tocam”. REFLITO por 
que esta frase, palavra, ideia me 
chama a atenção. CONVERSO 

com Deus como um amigo: 
falo, escuto, peço, louvo, 

pergunto, silencio, seguindo os 
sentimentos experimentados  

na oração.

Recordo o meu ENCONTRO 
com DEUS. Anoto o que foi 
juns importante na oração: 

o texto juns significativo 
(palavras, frases e imagens);  

os pensamentos 
predominantes; os 

questionamentos; os 
sentimentos de consolação ou 
desolação; se houve apelos e 
como me senti diante deles.

Políticas Públicas 
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Entramos em um tempo especial para a 
Igreja: a Quaresma. O convite a oração nesse 
período é para vivermos uma experiência de 
recolhimento a fim de acolhermos em nosso 
coração o mistério Pascal. Como sempre ou-
vimos em nossas catequeses, é um tempo de 
preparação. Na Igreja do Brasil esse período é 
permeado pela Campanha da Fraternidade, 
proposta pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB). É, portanto, um apelo comum 
aos cristãos e cristãs do país, para refletirmos 
e rezarmos sobre as diversas realidades, e as-
sim sonharmos projetos de esperança, de vida, 
de construção de Reino de Deus. O tema des-
se ano, “Fraternidade e Políticas Públicas”, nos 
impulsiona a pensarmos sobre esse importan-
te instrumento que coloca em prática direitos 
garantidos na Constituição Federal, mas nem 
sempre executados. Dessa forma, qual é nosso 
papel nesse contexto? O que podemos – e de-
vemos – realizar para a construção de Políticas 
Públicas que superem as desigualdades? Fica 
então o convite para rezemos nessa Quaresma 
também o nosso papel de ser social. Boa oração!

Oração preparatória  
para todos os dias:
Senhor, que todos os meus  

pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.



Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, inunda-nos com o desejo 
de sairmos de nós mesmos para a 

construção do Teu Reino.

Nesta semana somos convidados e con-
vidadas a nos aprofundarmos e um tema 
precioso para a vivência em comunidade: 
a participação social. Afinal, apenas votar 
em representantes não basta para ouvir 
e sermos ouvidos em toda a pluralidade 
de desafios e problemas. Tampouco é uma 
atitude responsável se alienar de decisões 
e reinvindicações importantes para todo 
o povo. Participação Social requer então 
movimento, aprofundamento, escuta e 
posicionamento, tendo no horizonte va-
lores evangélicos inegociáveis. Cabe lem-
brar aqui também a história de nossa Igre-
ja do Brasil que passou por uma ditadura e 
por vezes pessoas e grupos foram calados, 
quando não violentados, além da importân-
cia de movimentos sociais que por diversas 
vezes pautaram em diferentes instâncias 
a garantia de direitos básicos, como Teto, 
Terra e Trabalho. Levemos ao coração ros-
tos e nomes de exemplos que participam até 
hoje da construção de uma vida digna para  
todos e todas.

Participação Social  
e FraternidadePRIMEIRA SEMANA

D
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Lc 9, 22-25 
“Quem perder a sua vida 
por causa de mim, esse a 
salvará.”

Quarta-feira  
de Cinzas da Quaresma
Mt 6, 1-6. 16-18 
“E o teu Pai, que vê o que 
está escondido, te dará a 
recompensa.”

Dia Internacional  
das Mulheres
Mt 9, 14-15 
“Dias virão em que o noivo 
será tirado do meio deles. 
Então, sim, eles jejuarão.”

Lc 5, 27-32 
“Eu não vim chamar 
os justos, mas sim 
os pecadores para a 
conversão.”

8º d. do Tempo Comum
Lc 6, 39-45 
“O homem bom tira coisas 
boas do bom tesouro do 
seu coração.”

Mc 10, 17-27 
“Para Deus tudo é 
possível.” 

Mc 10, 28-31 
“Os últimos serão  
os primeiros.” 
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Todas as vezes que fizestes isso a um dos 

menores de meus irmãos, foi a mim que o 

fizestes (Mt 25, 40). 

Vivemos em um mundo, e sobretudo 

em um país, extremamente desigual. Para 

alguns há direitos garantidos e estabeleci-

dos; para outros, nem o mais básico existe. 

Dessa forma, as Políticas Públicas também 

são instrumentos que visam equilibrar essa 

disparidade e garantir o Bem Comum. Essa 

era também uma das preocupações de Cris-

to: acolher os menores, os pequeninos, os 

marginalizados para incluí-los na dignida-

de do Reino. Dessa forma, podemos pensar 

também em nossos modelos econômicos 

que hoje estimulam tamanhas discrepân-

cias, gerando uma sociedade de descartá-

veis e miseráveis. Mas também lancemos 

um olhar atento às possíveis formas de  

superação desses modelos por outros que 

gerem vida, fraternidade e o cuidado com a 

Casa Comum.

O Bem Comum Segunda SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ajuda-nos na  
perseverança da busca  

pelo Bem Comum.
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Mt 7, 7-12 
“Todo aquele que pede, 
recebe.”

Lc 11, 29-32 
“Assim também será o 
Filho do Homem para  
esta geração.”

Mt 5, 20-26 
“Vai primeiro  
reconciliar-te com  
o teu irmão.”

Mt 5, 43-48 
“Sede perfeitos  
como o vosso Pai  
celeste é perfeito.”

Mt 25, 31-46 
“Todas as vezes que  
fizestes isso a um dos 
menores de meus irmãos, 
foi a mim que o fizestes!”

Mt 6, 7-15 
Vós deveis rezar assim:  
Pai Nosso que estás no 
céus, santificado seja  
o teu nome...”
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1º domingo da Quaresma
Lc 4, 1-13 
“Não tentarás o  
Senhor teu Deus.”
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Um dos pilares para a garantia de direi-

tos é a democracia. É somente a partir do 

exercício da democracia que pode-se ter 

uma vida livre e justa. Sabemos, claro, que 

nem sempre foi assim: tempos de miséria, 

opressão, ditadura e falta de senso de críti-

co operaram em nossa sociedade. Políticas 

Públicas de educação, sobretudo em forma-

ção cidadã colaboram para a construção de 

uma cultura de valorização aos valores de-

mocráticos e de justiça. Mais que isso, trans-

forma pessoas e corações para uma vida 

plena em sociedade, priorizando a partilha 

e a fraternidade. Reflitamos, nessa semana, 

o que é preciso transformar em mim para 

que vivamos em uma sociedade de pontes e  

não de muros.

Sociedade Democrática  
e FraternidadeTerceIRA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, inspira-nos  
a termos um coração  

aberto e de escuta.
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Lc 16, 19-31 
“Tu recebeste teus bens 
durante a vida e Lázaro os 
males; agora ele encontra 
aqui consolo e tu és 
atormentado.”

Mt 20, 17-28 
“O Filho do Homem não 
veio para ser servido,  
mas para servir  
e dar a sua vida.”

Mt 21, 33-43.45-46 
“O Reino de Deus  
vos será tirado e será  
entregue a um povo  
que produzirá frutos.”

Lc 15, 1-3.11-32 
“Este teu irmão estava 
morto e tornou a viver.”

2º domingo da Quaresma
Lc 9, 28b-36 
“Este é o meu Filho,  
o Escolhido. Escutai  
o que ele diz!”

Lc 6, 36-38 
“Perdoai e sereis 
perdoados.”

Mt 1, 16-21. 24a 
“José, Filho de Davi, não 
tenhas medo de receber 
Maria como tua esposa, 
porque ela concebeu pela 
ação do Espírito Santo.”
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O lema da Campanha da Fraternidade, 

extraído do livro do profeta Isaías, nos diz: 

“Serás libertado pelo direito e pela justiça” 

(Is 1,27). Quando falamos de Políticas Públi-

cas, estamos falando, basicamente, de ga-

rantia de direitos, para assim construirmos 

uma sociedade mais livre e mais justa. Políti-

cas Públicas para as mulheres, por exemplo, 

visam a diminuição do machismo e maior 

igualdade, para que as mulheres sejam li-

vres da violência e das disparidades de di-

reitos, salários etc. Que essa Quaresma tam-

bém seja tempo de pensarmos sobre nossas 

práticas que nos aprisionam, e desejar e bus-

car tudo aquilo que nos chama à liberdade. 

Destacamos também o tema para 2019 do 

Programa MAGIS Brasil, “Ser Mais Livre”,  

acessando: https://goo.gl/35WaFg

Liberdade e justiça QUARTa SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, fazei-nos livres  
frente a tudo aquilo aprisiona  

e não gera vida.
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Lc 11, 14-23 
“Quem não está comigo, 
está contra mim.”

Mt 5, 17-19 
“Aquele que praticar e 
ensinar os mandamentos, 
este será considerado 
grande.”

Mc 12, 28b-34 
“Amarás o Senhor teu 
Deus. Amarás o teu 
próximo.” 

Lc 18, 9-14 
“Pois quem se eleva será 
humilhado, e quem se 
humilha será elevado.”

Lc 1, 26-38 
“Eis aqui a serva do 
Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra!”

Mt 18, 21-35 
“Não te digo perdoar  
até sete vezes, mas até 
setenta vezes sete.”
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3º domingo da Quaresma
Lc 13, 1-9 
“Se vós não vos 
converterdes, ireis morrer 
todos do mesmo modo.”
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Caminhando para as duas últimas se-

manas da Quaresma, e quando nos aproxi-

mamos do Mistério Pascal, podemos fazer 

uma revisão de nossa oração aqui. Também 

convidamos a olharmos, nas leituras e ora-

ções, o rosto de Cristo nos pobres. O jejum 

e a esmola da Quaresma necessariamente 

incluem o outro. Só há jejum quando o meu 

irmão que passa fome come. Nessa lógica 

também podemos rezar as Políticas Públi-

cas, que visam a inclusão, a partilha do pão 

em uma única mesa. Façamos nosso olhar e 

nosso coração atentos aos pobres do Reino, 

para que de forma afetiva e efetiva, tenham 

uma vida digna, com acesso a direitos, a ali-

mentação, a projetos de vida.

Rosto de Cristo nos pobresQUINTA SEMANA

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor,  
dá-nos um coração  

aberto e um olhar atento.

D
om

Jo 5, 31-47 
“As obras que eu faço 
dão testemunho de mim, 
mostrando que o Pai me 
envio.”

Jo 5, 17-30 
“Assim como o Pai 
ressuscita os mortos e lhes 
dá a vida, o Filho também 
dá a vida a quem ele quer.”

Jo 7, 1-2.25-30 
“Queriam prendê-lo, mas 
ainda não tinha chegado a 
sua hora.”

Jo 7, 40-53 
“Porventura o Messias  
virá da Galiléia?”

4º domingo da Quaresma
Lc 15, 1-3.11-32 
“Este teu irmão estava 
morto e tornou a viver.”

Jo 4, 43-54 
“Vai, teu filho está vivo.”

Jo 5, 1-16 
“Pega tua cama e anda.”
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