
Campanha da Quaresma/Páscoa 2023

Faz quaresma com…  A Páscoa faz…

A Quaresma é um tempo forte e oportuno para

aprofundar o reencontro com o essencial da nossa

identidade batismal, que nos lança numa relação

filial com Deus Pai, no seguimento de Jesus Cristo e

no acolhimento do Espírito; que nos desperta para

a necessidade de sempre nos deixarmos purificar,

numa dinâmica de conversão pessoal; e nos envia

ao encontro dos outros, na vivência do

mandamento do amor, na partilha do que somos e

temos.

É também um caminho que nos conduz até à

Páscoa onde celebramos Jesus que quer ficar

connosco para sempre.

Assim apresentamos uma dinâmica para viver o

Tempo Quaresmal e Pascal. Chamamos-lhe “Faz Quaresma com…” contigo (1º Domingo),

Deus (2ºDomingo), os diferentes (3º Domingo), frágeis (4º Domingos), amigos (5º Domingo)

todos (6º Domingo). Para o tempo Pascal chamamos-lhe “A Páscoa faz…” a Vida (Domingo

de Páscoa), a Paz (2º Domingo), a Eucaristia (3º Domingo), o Povo (4º Domingo), a

Eternidade (5º Domingo), a Verdade (6º Domingo), a Comunidade (domingo do Pentecostes).

O que se pretende?

Celebrar e viver os tempos litúrgicos da Quaresma e Páscoa, levando a que as crianças e

adolescentes das nossas paróquias vivam a Eucaristia, como momento alto da vida cristã.

Como se propõe alcançar estes objetivos?

Propostas a Quaresma como um caminho de encontros, para que esses encontros

aconteçam precisamos de TEMPO! Tempo esse que será o companheiro deste caminho. Pois

o tempo é dom de Deus, e também dádiva de cada um de nós. Propomos fazer, para

acompanhar esta caminhada, uma ampulheta , feita previamente (molde enviado em anexo

1), para entregar aos catequizandos na semana que antecede o 1º Domingo da Quaresma. A

areia para colocar na ampulheta será dada em cada Domingo da Quaresma, em quantidades

iguais, a cada catequizando! Assim, em cada semana que passa, terão mais TEMPO na

ampulheta. Em cada semana haverá um desafio de acordo com o Evangelho de cada

Domingo.



A areia que vão buscar em saquinhos (imagem ilustrativa em anexo 2) em cada domingo

deve encontrar-se em sítio visível. Uma sugestão: moldura com espessura (imagem

ilustrativa em anexo 3) de tamanho adequado à Igreja Paroquial. Nela deve existir uma

imagem de Jesus (em anexo 4) e esta será cheia de areia, à medida que se vai tirando a areia

vai-se descobrindo Jesus.

Cada saquinho de areia é acompanhado por um papel com cores diferentes, em cada

semana, nesse papel devem escrever o que vai sendo proposto semana após semana. Isto

durante a Quaresma. Para que no tempo Pascal possam trazer os papéis escritos de acordo

com o que lhes for pedido. Percebemos assim que do tempo que demos na Quaresma,

recebemos de volta muito mais do que o que demos!

Relembrar que a areia e os papéis (Quaresma) devem ser entregues na Eucaristia Dominical,

e eles entregarem os papéis escritos (Tempo Pascal) deve ser também na Eucaristia

Dominical. Esta campanha serve para que os nossos catequizandos vivam mais estes tempos

fortes, com o caminho de catequese e com o mais importante a participação regular nas

Eucaristias das comunidades!

Esta campanha destina-se tanto às crianças como adolescentes das nossas catequeses,

podendo e devendo ser adaptada às realidades de cada paróquia, no entanto estes símbolos

devem estar sempre visíveis na Igreja, para que seja perceptível visualmente a evolução da

dinâmica semana após semana.

1º Domingo Quaresma

Faz Quaresma Contigo

Evangelho - Mt 4,1-11

Mensagem:

A cena Evangélica coloca-nos no deserto. O deserto é, no imaginário judaico, o lugar da

“provação”. Jesus viveu esta provação durante quarenta dias e quarenta noites.

O relato que nos é proposto não é, contudo, uma reportagem histórica elaborada por um

jornalista que presenciou um combate teológico entre Jesus e o diabo, algures no deserto…



É, sim, uma página de catequese, cujo objectivo é ensinar-nos que Jesus, apesar de ter

sentido – como nós – a mordedura das tentações, soube pôr acima de tudo o projeto do Pai.

Desafio semanal - Deserto - Papel Amarelo

Valorizar a atitude penitencial. Tal como Jesus esta semana vou tentar retirar-me, para ter

tempo para mim, para estar sozinho e refletir sobre as minhas tentações e dizer-lhe não!

Escrever no papel amarelo e colocar debaixo da minha ampulheta.

2º Domingo da Quaresma

Faz Quaresma com Deus

Evangelho - Mt 17,1-9

Mensagem:

Esta passagem é destinada a ensinar que Jesus é o Filho de Deus e que o projeto que Ele

propõe vem de Deus.

O monte situa-nos num contexto de revelação: é sempre num monte que Deus Se revela; e,

em especial, é no cimo de um monte que Ele faz uma aliança com o seu Povo.

A mudança do rosto e as vestes de brancura resplandecente recordam o resplendor de

Moisés, ao descer do Sinai (cf. Ex 34,29), depois de se encontrar com Deus e de ter as tábuas

da Lei.

Desafio semanal - Montanha - Papel Verde

Meditar a palavra ao longo da semana. Esta semana vou, dentro do meu tempo, reler esta

passagem bíblica e escolher uma palavra que me aproxime mais de Deus. Vou escrever esta

palavra no papel verde e colocar debaixo da minha ampulheta.

3º Domingo da Quaresma

Faz Quaresma com os Diferentes

Evangelho - Jo 4,5-42



Mensagem:

O “poço” representa a Lei, o sistema religioso à volta do qual se consubstancia a experiência

religiosa dos samaritanos. Era nesse “poço” que os samaritanos procuravam a água da vida

plena. Estamos diante de um quadro que representa a busca da vida plena.

É aqui que entra a novidade de Jesus. Ele senta-se “junto do poço”, como se pretendesse

ocupar o seu lugar; e propõe à mulher/Samaria uma “água viva”, que matará definitivamente

a sua sede de vida eterna. Jesus passa a ser o “novo poço”, onde todos os que têm sede de

vida plena encontrarão resposta para a sua sede.

Dessa forma – e só dessa forma – desaparecerá a barreira de inimizade que separa os povos

– judeus e samaritanos. A única coisa que passa a contar é a vida do Espírito que encherá o

coração de todos, que a todos ensinará o amor a Deus e aos outros e que fará de todos –

sem distinção de raças ou de perspectivas religiosas – uma família de irmãos.

Desafio semanal - Poço - Papel Vermelho

Ir ao encontro dos meus diferentes. Esta semana vou estar atento àqueles que sinto que são

diferentes de mim, e dar o meu tempo a procurar as nossas semelhanças! Vou escrever essas

semelhanças no papel vermelho e colocar debaixo da minha ampulheta.

4º Domingo da Quaresma

Faz Quaresma com os Frágeis

Evangelho -  Jo 9,1-41

Mensagem:

O nosso texto apresenta Jesus, “luz” que veio iluminar o caminho dos homens. O “cego” é

um símbolo de todos os homens e mulheres que vivem na escuridão, privados da “luz”,

prisioneiros dessas correntes que os impedem de chegar à plenitude da vida.

Vemos que a cura não é imediata. A disponibilidade do cego em obedecer à ordem de Jesus

é um elemento essencial na cura e sublinha a sua adesão à proposta que Jesus lhe faz. A

referência ao banho na piscina do “enviado” é, evidentemente, uma alusão à água de Jesus,

essa água que torna os homens novos, livres das trevas/escravidão.



Desta ação de Jesus irá nascer um Homem Novo, liberto do egoísmo e do pecado, vivendo na

liberdade, a caminho da vida em plenitude.

Desafio semanal - Piscina - Papel Azul

Descobrir que também sou luz. Esta semana vou procurar saber qual a data do meu batismo,

saber que nesse dia também eu fui à “Piscina” do Enviado. Em grupo de catequese ou

sozinho vou visitar os meus avós ou os avós de um colega, um lar, uma associação de

crianças, alguém que esteja em situação de fragilidade. Vou escrever no papel azul a data do

meu batismo e também como me senti a visitar o frágil.

5º Domingo da Quaresma

Faz Quaresma com os Amigos

Evangelho -  Jo 11,1-45

Mensagem:

Notemos a forma como é descrita a relação entre Jesus e esta família de irmãos… Trata-se

de uma família amiga de Jesus, que Jesus conhece e que conhece Jesus, que ama Jesus e que

é amada por Jesus, que recebe Jesus em sua casa.

Um facto abala a vida desta família: um irmão (Lázaro) está gravemente doente. As “irmãs”

mostram o seu interesse, preocupação e solidariedade para com o “irmão” doente e

informam Jesus.

A relação de Jesus com Lázaro é de afecto e amizade; mas Jesus não vai imediatamente ao

seu encontro; parece, até, atrasar-se deliberadamente. Jesus não elimina a morte física; mas,

para quem é “amigo” de Jesus, a morte física não é mais do que um sono, do qual se acorda

para descobrir a vida definitiva.

A família de Betânia representa a comunidade cristã, formada por irmãos e irmãs. Todos eles

conhecem Jesus, são amigos de Jesus, acolhem Jesus na sua casa e na sua vida. Essa família

também faz a experiência da morte física. Ser amigo de Jesus é saber que Ele é a ressurreição

e a vida e que dá aos seus a vida plena, em todos os momentos.

Desafio semanal - Túmulo - Papel Rosa



Ir ao encontro dos meus Amigos. Esta semana vou procurar ter tempo para aquele amigo

com quem não falo há algum tempo. Vou escrever no papel rosa o que mais gostei desta

conversa e colocar debaixo da minha ampulheta.

6ºDomingo da Quaresma

Faz Quaresma com Todos

Evangelho -  Mt 26,14 – 27,66

Mensagem:

A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo,

Jesus apercebeu-Se de que o Pai O chamava a uma missão: anunciar esse mundo novo, de

justiça, de paz e de amor para todos os homens. Para concretizar este projecto, Jesus passou

pelos caminhos da Palestina “fazendo o bem” e anunciando a proximidade de um mundo

novo, de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos.

A morte de Jesus é a consequência lógica deste anúncio do “Reino”: resultou das tensões e

resistências que a proposta do “Reino” provocou entre os que dominavam o mundo.

Podemos, também, dizer que a morte de Jesus é o culminar da sua vida que pregou com

palavras e com gestos: o amor, o dom total e o serviço.

Desafio semanal - Ramos - Papel Laranja

Ir com todos. Esta semana vou ter tempo para fazer um ramo, que me vai acompanhar na

procissão dos Ramos na minha paróquia. Vou procurar saber o significado dos ramos e

escrever o essencial no papel laranja e colocar debaixo da minha ampulheta.

Domingo de Páscoa

A Páscoa faz a Vida

Evangelho -  Jo 20, 1-9

Mensagem:

“No primeiro dia da semana”. Aqui começa um novo ciclo - o da nova criação, um novo

tempo, o tempo do Homem Novo. Maria Madalena é a primeira a dirigir-se ao túmulo de



Jesus, e aí apercebe-se de que a morte não venceu e que Jesus continua vivo, porque só

quem ama muito percebe certas coisas que passam despercebidas aos outros – que a morte

não pôs fim à vida.

Simão Pedro e "outro discípulo” não identificado, mas estando sempre próximo de Jesus faz

a experiência do amor de Jesus. Esse “outro discípulo” é, portanto, a imagem do discípulo

ideal, que está em sintonia total com Jesus, que corre ao seu encontro com um total

empenho, que compreende os sinais e que descobre (porque o amor leva à descoberta) que

Jesus está vivo. Ele é o paradigma do Homem Novo, do homem recriado por Jesus.

Desafio semanal - Vida

Viver é dar tempo a Deus. Esta semana vou viver intensamente a minha alegria junto da

minha família e amigos, pois Jesus ressuscitou, e está vivo para sempre!

2º Domingo da Páscoa

A Páscoa faz a Paz

Evangelho -  Jo 20, 19-31

Mensagem:

Jesus revela a sua “identidade” por sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de

amor e de doação que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio.

Fazer a experiência da fé em Cristo vivo e ressuscitado na comunidade dos crentes, não

sendo como Tomé que representa aqueles que vivem fechados em si próprios e que não faz

caso do testemunho da comunidade, nem percebe os sinais de vida nova que nela se

manifestam, em vez de se integrar e participar da mesma experiência, pretende obter uma

demonstração particular de Deus, acabado, no entanto, por fazer a experiência de Cristo vivo

no interior da comunidade. Dele recebemos a sua paz e a missão de a levar aos outros.

Desafio semanal - Paz - Papel Laranja

Cristo é a nossa Paz. Esta semana vou ser mediador desta paz para com todos. Vou entregar

na Eucaristia o meu papel laranja.



3º Domingo da Páscoa

A Páscoa faz a Eucaristia

Evangelho -  Lc 24,13-35

Mensagem:

É na escuta e na partilha da Palavra que o plano salvador de Deus ganha sentido: só através

da Palavra de Deus – explicada, meditada e acolhida – o crente pode perceber o amor até às

últimas consequências, vida nova e definitiva. Os três (Jesus, Cléofas e o discípulo não

identificado) chegam, finalmente, a Emaús. Os discípulos continuam a não reconhecer Jesus,

mas convidam-n’O a ficar com eles. Ele aceita e sentam-se à mesa. Enquanto comiam, Jesus

“tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho”. As palavras usadas para descrever

os gestos de Jesus evocam a celebração eucarística da Igreja primitiva. Dessa forma, recorda

aos membros da sua comunidade que é possível encontrar Jesus vivo e ressuscitado – esse

Jesus que, por amor, enfrentou a cruz, mas que continua a fazer-Se companheiro de

caminhada dos homens nos caminhos da história – na celebração eucarística.

Desafio semanal - Vida - Papel Rosa

Jesus faz-se Eucaristia. Esta semana, na catequese, vou partilhar o momento da Eucaristia

que mais me agrada. Vou entregar na Eucaristia o meu papel rosa.

4º Domingo da Páscoa

A Páscoa faz o Povo

Evangelho -  Jo 10,1-10

Mensagem:

Jesus irá chamar as “ovelhas”. “Chama-as pelo seu nome”, porque conhece cada uma e, com

cada uma, quer ter uma relação pessoal de amor, de proximidade, de comunhão: para Jesus,

não há “massas”, mas pessoas concretas, com a sua identidade própria, com a sua riqueza,

com a sua dignidade.



No que diz respeito às “ovelhas”, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as

“ovelhas” possam encontrar as pastagens que dão vida. “Passar pela porta” que é Jesus

significa aderir a Ele, segui-l’O, acolher as suas propostas. As “ovelhas” que passam pela

porta que é Jesus (isto é, que aderem a Ele) podem passar para a terra da liberdade (onde

não mandam os dirigentes que exploram e roubam), onde encontrarão “pastos” (vida em

plenitude).

Desafio semanal - Povo - Papel Vermelho

Jesus chama-nos a fazer povo. Esta semana, vou ser útil na minha comunidade. Vou entregar

na Eucaristia o meu papel vermelho.

5º Domingo da Páscoa

A Páscoa faz a Eternidade

Evangelho -  Jo 14,1-12

Mensagem:

Na ceia de despedida a que o nosso texto se refere, Jesus sente que está a começar o último

acto da missão que o Pai lhe confiou (criar o Homem Novo). Falta oferecer aos discípulos a

última lição – a lição do amor que se dá até à morte; falta também o dom do Espírito, que

capacitará os homens para viverem como Jesus, na obediência a Deus e na entrega aos

homens. Para que esse último acto se cumpra, Jesus tem de passar pela morte: tem de “ir

para o Pai”. Ao dizer “vou preparar-vos um lugar” (vers. 2b), Jesus sugere que tem de ir ao

encontro do Pai, para que os homens possam (pela lição do amor e pelo dom do Espírito)

fazer parte da família de Deus.

Nessa família, há lugar para todos os homens (“na casa de meu Pai há muitas moradas” –

vers. 2a): basta que sigam “o caminho” de Jesus – isto é, que escutem as suas propostas e

que aceitem viver como Homens Novos, no amor e no dom da vida. A “casa do Pai” é a

comunidade dos seguidores de Jesus (a Igreja). Na ceia de despedida a que o nosso texto se

refere, Jesus sente que está a começar o último acto da missão que o Pai lhe confiou (criar o

Homem Novo). Falta oferecer aos discípulos a última lição – a lição do amor que se dá até à

morte; falta também o dom do Espírito, que capacitará os homens para viverem como Jesus,



na obediência a Deus e na entrega aos homens. Para que esse último acto se cumpra, Jesus

tem de passar pela morte: tem de “ir para o Pai”. Ao dizer “vou preparar-vos um lugar” (vers.

2b), Jesus sugere que tem de ir ao encontro do Pai, para que os homens possam (pela lição

do amor e pelo dom do Espírito) fazer parte da família de Deus.

Nessa família, há lugar para todos os homens (“na casa de meu Pai há muitas moradas” –

vers. 2a): basta que sigam “o caminho” de Jesus – isto é, que escutem as suas propostas e

que aceitem viver como Homens Novos, no amor e no dom da vida. A “casa do Pai” é a

comunidade dos seguidores de Jesus (a Igreja).

Desafio semanal - Eternidade - Papel Azul

Jesus dá-nos eternidade. Vou entregar na Eucaristia o meu papel azul.

6º  Domingo da Páscoa

A Páscoa faz a Verdade

Evangelho -  João 14,15-21

Mensagem:

No entanto, Jesus garante aos discípulos que não os deixará sós no mundo. Ele vai para o Pai;

mas vai encontrar forma de continuar presente e de acompanhar, a par e passo, a caminhada

dos seus discípulos.

É preciso, no entanto, que os discípulos continuem a seguir Jesus, a manifestar a sua adesão

a Ele, a amá-l’O (o amor será o culminar dessa caminhada de adesão e de seguimento). A

consequência desse amor é o cumprimento dos mandamentos que Jesus deixou. Nesse caso,

os mandamentos deixam de ser normas externas que é preciso cumprir, para se tornarem a

verdade clara do amor dos discípulos e da sua sintonia com Jesus.

Desafio semanal - Verdade - Papel Verde

Jesus pede-nos para ser a verdade. Vou entregar na Eucaristia o meu papel verde.

Domingo Pentecostes



Páscoa faz a Comunidade

Evangelho -  Jo 20,19-23

Mensagem:

João começa por pôr em relevo a situação da comunidade. O “anoitecer”, as “portas

fechadas”, o “medo” (vers. 19 a), são o quadro que reproduz a situação de uma comunidade

desamparada no meio de um ambiente hostil e, portanto, desorientada e insegura. É uma

comunidade que perdeu as suas referências e a sua identidade e que não sabe, agora, a que

se agarrar. Entretanto, Jesus aparece “no meio deles” (vers. 19b). João indica desta forma

que os discípulos, fazendo a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, redescobriram

o seu centro, o seu ponto de referência, a coordenada fundamental à volta do qual a

comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. Com o “sopro” de Deus em

Gn 2,7, o homem tornou-se um “ser vivente”; com este “sopro”, Jesus transmite aos

discípulos a vida nova e faz nascer o Homem Novo. Agora, os discípulos possuem a vida em

plenitude e estão capacitados – como Jesus – para fazerem da sua vida um dom de amor aos

homens. A partir deste dia a comunidade é animada pelo Espírito e será mediadora da

oferta de salvação.

Desafio semanal - Comunidade  - Papel Amarelo

Jesus pede-nos que sejamos comunidade. Vou entregar na Eucaristia o meu papel amarelo.



Anexos

Anexo 1

https://www.youtube.com/watch?v=VZnRHp96VN8

Anexo 2

Anexo 3

https://www.youtube.com/watch?v=VZnRHp96VN8


Anexo 4  -  (também enviado no documento à parte):



Anexo 5 - Logotipo da campanha


