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“Viu, sentiu
compaixão e
cuidou dele”

A quaresma é
um momento forte
(Lc 10, 33-34)
da nossa fé, ela nos convida a olhar para dentro de
nós mesmos, é o tempo para nos
libertarmos da ilusão de viver correndo
atrás da poeira. Quaresma é redescobrir que
somos feitos para o fogo que arde sempre, não para
a cinza que imediatamente desaparece; para o Deus da
vida, não para o mundo individualista; para a eternidade do
Reino de Deus, não para o engano e as injustiças da terra;
para a liberdade dos filhos e filhas, não para a escravidão
das coisas, como nos diz Papa Francisco.
Neste tempo, a Igreja do Brasil vivencia a quaresma de
uma forma privilegiada com a Campanha da Fraternidade, que nos ajuda a refletir, rezar e agir. O tema da CF 2020
é “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, com
a iluminação bíblica “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10, 33-34).
Somos motivados e motivadas a nos conscientizarmos, à
luz da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e
Compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado
entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade,
no planeta, nossa casa comum (Texto Base da CF 2020, p. 21).
Entre os objetivos da CF 2020, a Igreja do Brasil quer trazer
o sentido da vida apresentado por Jesus nos evangelhos,
propondo um movimento de compaixão, cuidado e ternura como exigências fundamentais nas relações sociais e
humanas, além de fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade, da revolução do cuidado, superando a cultura da
violência e da indiferença, usando como iluminação bíblica
a parábola do Bom Samaritano contada por Jesus.
Que este Roteiro, neste tempo quaresmal, nos inspire a ser e a agir como o Bom Samaritano, a ver, ter compaixão e cuidar, para que todos e todas tenham vida,
e vida em abundância.
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.

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
mais 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
mais importante na oração:
o texto mais 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.

Quaresma,
tempo de olhar
para a vida
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1º Domingo da Quaresma
Mt 4, 1-11
“Nem só de pão vive o
homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus.”
Mt 25, 31-46
“Em verdade eu vos digo,
que todas as vezes que
fizestes isso a um dos
menores de meus irmãos,
foi a mim que o fizestes!”
Sl 133
“Todas as vezes que o busquei,
ele me ouviu, e de todos
os temores me livrou.”
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Sáb
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Sl 50
“Na imensidão de vosso
amor, purificai-me.”

Mt 7, 7-12
“Tudo quanto quereis que
os outros vos façam, fazei
também a eles. Nisto consiste
a Lei e os Profetas.”
Ez 18, 21-28
“Se o ímpio se arrepender de
todos os pecados cometidos,
e guardar todas as minhas
leis, e praticar o direito
e a justiça, viverá com
certeza e não morrerá.”
Mt 5, 43-48
“Eu, porém, vos digo: Amai
os vossos inimigos e rezai por
aqueles que vos perseguem!”

Primeira
Semana
A quaresma é
tempo propício para que
possamos olhar para a vida,
para a nossa vida, para a vida dos
nossos irmãos e irmãs que sofrem, para,
a partir disso, nos comprometermos a buscar
sempre a vida plena. Neste ano, a CF nos convida a
olhar para a vida de forma ampla, pautando nosso compromisso de ver, sensibilizar-se e cuidar.
Nesta primeira semana, queremos olhar para a vida
como dom de Deus, dom que recebemos e que devemos
colocar a serviço. Francisco nos convida a fazermos algumas perguntas: “No caminho da vida, procuro uma
rota? Ou contento-me de viver o dia a dia, pensando em
apenas sentir-me bem, resolver alguns problemas e divertir-me um pouco? Qual é a rota?”
O tempo quaresmal nos convida “a olhar para dentro
de nós mesmos, com a oração nos une a Deus; a caridade, ao próximo; o jejum, a nós mesmos. Deus, os irmãos,
a minha vida: eis as realidades que não terminam no
nada e sobre as quais é preciso investir. A olhar “para o
Alto, com a oração”, que liberta de uma vida chata “onde
se encontra tempo para si, mas se esquece de Deus”, e depois a olhar “para o outro, com a caridade, que liberta
da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem se
para mim tudo vai bem”( Mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma, 2019).
Que esse tempo forte da nossa vivência de fé nos ajude a olhar para nossa vida, sob a luz da Palavra de Deus,
dos passos de Jesus até a sua páscoa, para projetá-la a
serviço dos irmãos e irmãs, da nossa casa comum.

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, dai-nos discernimento para
que possamos olhar para nossa vida,
segundo vosso o projeto!

Segunda
Semana

Qual é o nosso olhar? Estamos enxergando as diversas ameaças à vida?
O Texto Base da CF 2020 nos motiva a olhar de forma concreta para tudo que ameaça a vida, os olhares de
indiferença que nos cumulam e agridem a vida humana, seja pela crescente desigualdade social, pela miséria, pela violência que afeta homens e mulheres, jovens
e adultos e todas as classes, gêneros e raças, e também
pelo descaso dos poderes públicos que nos tira direitos e
serviços essenciais para a garantia da vida.
Somos chamados e chamadas a olhar, de forma
atenta, a nossa casa comum. Vemos crescer um tipo de
olhar que destrói a natureza, um olhar que nasce da incapacidade de percebê-la em sua singularidade (Texto
Base da CF 2020, p. 39 nº 66) Papa Francisco nos alerta:
deve dar lugar a um olhar muito mais amplo dirigido ao
mundo – uma visão em que tudo está interligado (Laudato Si, n° 68).
Nesta segunda semana, queremos treinar o nosso
olhar, com um olhar solidário: “Assumir o olhar solidário
e ser capaz de cuidar, como modo de ser no mundo, nos
permite ir além do egoísmo e da indiferença.
Que Santa Irmã Dulce dos pobres, a boa samaritana
que com o seu exemplo enxergou a miséria do povo, e
por ela doou a sua vida e vocação, nos inspire a termos
um olhar atento, fraterno e solidário.

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, nos ajude a termos um olhar
semelhante ao vosso!

2º Domingo da Quaresma
Mt 17, 1-9
“Levantai-vos e não
tenhais medo.”

Sl 78
“Libertai com vosso braço
poderoso os que foram
condenados a morrer!”
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A CF 2020 nos faz
um convite importante,
nos chama a VER, e ver com
o olhar de Jesus, aquele vê, presta
atenção e vai ao encontro. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos apresenta
dois modos de olhar: um olhar que vê e passa
em frente, vivido pelo sacerdote e pelo levita; e um
outro que vê e permanece, se envolve, se compromete e
cuida, vivido pelo Samaritano (Texto Base da CF 2020, p.
23 nº26.). Diante do olhar, temos uma vida em jogo, necessitada, vulnerável, diante desta vida em perigo temos
duas escolhas, passar adiante ou ter compaixão.

Somos
chamados e
chamadas a um
olhar solidário
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Mt 23, 1-12
“Quem se exaltar será
humilhado, e quem se
humilhar será exaltado.”

10

Mar

Qua
Mt 20, 17-28
“Quem quiser tornarse grande, torne-se
vosso servidor.”

Jr 17, 5-10
“Bendito o homem que
confia no Senhor, cuja
esperança é o Senhor.”
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Qui
12

Mar

Sex
Mt 21, 33-43.45-46
“Quando o dono da vinha
voltar, que fará com
esses vinhateiros?”

Sl 102, 1-12
“O Senhor é indulgente
e favorável.”
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A compaixão
que rompe com
a indiferença
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3º Domingo da Quaresma
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Lc 4, 24-30
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Jo 4, 5-42
“Sou eu, que estou
falando contigo.”

“Em verdade eu vos digo
que nenhum profeta é bem
recebido em sua pátria.”

Mt 18, 21-35
“Assim procederá convosco
meu Pai celeste, se cada um
de vós não perdoar ao seu
irmão do íntimo do coração.”

Mt 5, 17-19
“Aquele que praticar e ensinar
os mandamentos, este será
considerado grande.”
São José, Esposo de
Nossa Senhora
Sl 94
“Oxalá ouvísseis hoje a voz
do Senhor: Não fecheis
os vossos corações.”

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

Lc 18, 9-14
“Quero amor
e não sacrifícios.”

Terceira
Semana
Se por um lado
o olhar de indiferença
gera tanto mal, o olhar solidário, de compaixão, pode fecundar e conferir verdadeiro sentido à
vida (Texto Base da CF 2020, p. 47 nº 82.)
Nesta terceira semana, somos chamados e chamadas, a exemplo do bom samaritano, a termos um
olhar que reconhece a dignidade da pessoa, que resgata
o sentido da vida.
Papa Francisco nos alerta dizendo que sentir compaixão é “envolver-se no problema dos outros, é arriscar a
vida ali”. O Senhor, de fato, arrisca a vida e vai. A compaixão faz ver as realidades como são; a compaixão é como
a lente do coração: nos faz entender realmente as dimensões. E no Evangelho, Jesus sente muitas vezes compaixão. A compaixão também é a linguagem de Deus
(Homilia do Papa Francisco, 17 de setembro de 2019).
A compaixão é ter justiça no coração, uma justiça que
se penetra pela misericórdia, que está atenta à dignidade humana, que descobre o valor inestimável de cada
ser, da nossa casa comum, e que estimula a superar as
desigualdades com entusiasmo e abnegação.
A quaresma nos convida à caridade como exercício
de compaixão. Para isso, é necessário redescobrir a caridade não só como inspiradora da ação individual, mas,
também, como força capaz de suscitar novas vias de enfrentamento dos problemas do mundo de hoje, renovando as estruturas, organizações sociais e ordenamentos
jurídicos. Nesta perspectiva, a caridade se torna social. A
caridade social nos leva a amar o bem comum e a buscar
efetivamente o bem das pessoas, consideradas não só
individualmente, mas também na dimensão social que
as une. Assim, na tradição cristã, a justiça jamais estará
desvinculada da caridade.
Que a compaixão suscite em nós um caminho de diálogos fraternos, guiados pela ternura, que é aquela que
nos estimula a amar e a cuidar, a sair do egocentrismo
e compreender que o amor é o sentido da vida, assim
como Deus nos ama e nos cuida.

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, nos inspire sempre a uma
compaixão transformadora.

Quarta
Semana

Para isso, temos um compromisso com a vida, primeiramente um compromisso pessoal e comunitário, pois as mudanças que queremos no mundo só serão reais se começarem
em nós, afetando principalmente o ambiente e os espaços
que vivemos. Toda conversão pastoral e social é fruto de uma
conversão pessoal, que nos orienta, que nos guia e nos anima
a construir algo novo.
O Texto Base da CF 2020 nos motiva também a formar
comunidades. Diante do olhar individualista e indiferente, o
olhar samaritano se faz realidade nas pessoas e famílias que
se unem em pequenas comunidades missionárias, oásis da
justiça misericordiosa. Inseridas num mundo onde ninguém
tem tempo para ninguém, pequenas comunidades missionárias devem ser o lugar do afeto, da ternura e do abraço, do
encontro fraterno em torno da Palavra e da Eucaristia (Texto
Base da CF 2020, p. 47 nº 198). A pequena comunidade missionária, desta forma, se torna o lugar da reconciliação, do
perdão, lugar onde há pessoas que anunciam e constroem a
sociedade envolvida na cultura da vida, para todos e todas
que estão em nosso entorno.

4º Domingo da Quaresma
Jo 9, 1-41

Mar

Mq 7, 7-9

23

“Levantar-me-ei; se
estou na escuridão, o
Senhor é a minha luz.”

Seg
Mar

Ter
Sl 45
“Conosco está o Senhor
do Universo! O nosso
refúgio é o Deus de Jacó.”

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

Jo 5, 31-47

A CF nos chama à ação, a nos colocarmos a serviço, e a
entendermos que nossa missão primeira, como cristãos e
cristãs, é fazer aquilo que Jesus tanto nos motivou e ensinou:
Ver, ter compaixão e cuidar.

“Mas o Senhor liberta a
vida dos seus servos.”

Senhor, dai-nos mãos operantes para cuidar!

22

“Tu o estás vendo; é aquele
que está falando contigo.”

Impulsionados e impulsionadas pelo Papa Francisco, somos convidados e convidadas a assumir a Jornada Mundial
dos Pobres como um gesto concreto da CF 2020, que é sempre
celebrada no final do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei. Esse
movimento construído pelo Papa nos compromete, compromete a igreja a construir e a pensar sua ação sócio transformadora, a direcionar a vida e a missão da igreja também aos
principais destinatários do Reino de Deus, os pobres ( Texto
Base da CF 2020,, p. 47 nº 206-207).

Oração preparatória
para todos os dias:

Dom
moD

A
vida
cristã
é essencialmente samaritana. Ela nos motiva a
ver, ter compaixão e ao cuidado
permanente com a vida e com a garantia a uma vida plena para todos e todas, aprendendo com o Bom Samaritano que o
próximo é aquele de quem eu me aconchego, é aquele a quem dedico meu cuidado, é aquele com quem eu tenho a alegria de compartilhar o caminho (Texto Base da
CF 2020, p. 47 nº 163.).

Somos
convocados(as)
a cuidar!

“Moisés, no qual colocais
a vossa esperança.”

Sl 33

Jo 7, 40-53
“Porventura o Messias
virá da Galiléia?”
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Somos todos/
as “Testemunhas
da Esperança”
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5º Domingo da Quaresma
Jo 11, 1-45
“Eu sou a ressurreição
e a vida.”

Sl 22
“Mesmo que eu passe pelo
vale tenebroso, nenhum mal
eu temerei, estais comigo.”

Ter

Quinta
Semana
Caminho quaresmal é o caminho no qual
a própria esperança se forma.
É um caminho dificultoso, como é
justo que seja, mas um caminho pleno
de esperança, como o percorrido por Maria,
que em meio às trevas da Paixão e Morte de seu
Filho, continuou a crer em sua ressurreição, na vitória do amor de Deus. A CF 2020 quer preparar o nosso
coração para acolher o grande mistério, a Páscoa de Jesus.
Este caminho de conversão que fazemos na quaresma nos
direciona a sermos verdadeiras “Testemunhas Pascais, Testemunhas da Esperança”, pois vimos, sentimos e fomos amados
por Jesus.
Neste sentido o Papa Francisco nos dá alguns conselhos:

31

Mar

“Ele não me deixou sozinho,
porque sempre faço o
que é de seu agrado.”

- “Não te rendas à noite (...) o mundo caminha graças ao
olhar de tantos homens e mulheres que abriram frestas de
esperança, que construíram ponte, que sonharam e acreditaram; mesmo quando ao seu redor ouviam palavras de escárnio.”

Jo 8, 31-42

- “Seja responsável por este mundo e pela vida de cada homem e mulher. Pense que cada injustiça contra um pobre é
uma ferida aberta e diminui a sua própria dignidade. E cada
dia peça a Deus o dom da coragem. Lembrem-se de que Jesus
venceu por nós o medo. Ele venceu o medo!”

Jo 8, 21-30

Qua

01
Abr

Qui
02
Abr

Sex
03
Abr

Sáb
04
Abr

“Se o Filho vos libertar, sereis
verdadeiramente livres.”

Sl 104
“O Senhor se lembra
sempre da Aliança!”

Jr 20, 10-13
“Ele salvou das mãos dos
malvados a vida do pobre.”

- O cristão deve sentir-se responsável pela vida de cada
pessoa e por este mundo, a Terra, nossa Casa Comum. Que
tenham sempre a coragem da verdade, porém, lembrando
sempre que não são superiores a ninguém. Cristãos, cultivem
ideais e nunca desanimem: se caiu, levante-se. Se a amargura
tocar seu coração, procure na oração ser curado pela ternura
de Deus.
Não temamos diante dos desafios e problemas, lembremos sempre de Santa Dulce dos Pobres, mulher que firmemente peregrinou pelas terras de São Salvador, sendo amor
de Deus pelos pobres e sofredores. Dulce, incansável peregrina da caridade e da fraternidade, testemunha irrefutável de
que a vida é dom e é compromisso, samaritana que via, se
compadecia e cuidava!
Nesta Campanha da Fraternidade 2020, nesta quaresma,
somos convocados a ver, solidarizar e cuidar da vida que sofre. Caminhamos confiantes para um novo céu e uma nova
terra. Esta confiança se torna ainda mais consistente quando
voltamos nosso olhar para Maria, a Santíssima Mãe do Verbo
Encarnado e Mãe da Esperança. A ela confiamos tudo o que
somos, todas as nossa ações, e toda nossa esperança.

Jr 31 10-13
“O Senhor nos guardará
qual pastor a seu rebanho.”

Oração preparatória para todos os dias:
Senhor, fazei com que não nos falte a esperança!
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