
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DA SUPRA-REGIÃO PORTUGAL 

A Quaresma é um tempo novo, 

que reforça a interioridade,  

que convida ao recolhimento,  

que desafia ao arrependimento  

e que chama à conversão. 

CAMINHADA  

DA  

QUARESMA 2023 

A Quaresma é um tempo novo, 

 

que reforça a interioridade,  

 

que convida ao recolhimento, que desafia ao arrependimento  

 

e que chama à conversão. 



 
 

22/02/2023 - Quarta-feira de Cinzas: Obras e penitência:    
                          jejum, esmola e oração 
"Quando praticarem o bem, não o façam para dar nas vistas. 
Se assim fizerem, já não terão nenhuma recompensa a 
receber do Pai que está nos céus.” Mt 6, 1 
 
Reflexão: Façamos nesta Quaresma as obras de penitência 
que pudermos. Mas façamo-las na intimidade e na presença 
do Senhor, que havemos de procurar na oração, na 

Eucaristia, na comunidade… Não esqueçamos a ascese, especialmente a que nos é exigida pelo fiel 
cumprimento dos nossos compromissos com Deus e com os irmãos. 
 
Oração: Senhor, que, mais uma vez, me ofereces a graça da Quaresma, tempo favorável, dia de 
salvação, ajuda-me a vivê-lo no segredo onde me vês, me amas e me esperas. Sei que as coisas 
exteriores têm a sua importância. Mas quero vivê-las na tua presença. Gostaria de fazer muitas 
obras de penitência durante este tempo. Mas, se fizer poucas, que sejam no teu amor, o que é 
mais importante do que fazer muitas para atrair a admiração e a estima dos outros. Quero fazer o 
que puder na oração, na mortificação, na caridade fraterna; mas quero fazê-lo na humildade e na 
sinceridade diante de Ti. Infunde em mim o teu Espírito Santo que me conduza e guie pelo deserto 
da penitência, durante esta Quaresma.  
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nestes dias como ponto concreto de esforço a 
Oração individual e que ela nos ilumine no nosso Exame de consciência individual. Glória ao Pai, 
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
Exame de consciência individual   
 
 
 

26/02/2023 - I Domingo da Quaresma: Conversão 
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca 
de Deus.” Mt 4, 4 
 
Reflexão: O Evangelho apresenta, de forma clara, o exemplo 
de Jesus. Ele recusou – de forma absoluta – uma vida vivida 
à margem de Deus e dos seus projetos. A Palavra de Deus 
garante que, na perspetiva cristã, uma vida que ignora os 

projetos do Pai e aposta em esquemas de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido; e 
que toda a tentação de ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cristão 
deve, firmemente, rejeitar. 
 
Oração: Senhor, no início da nossa caminhada quaresmal, te pedimos que a tua Palavra nos leve à 
“conversão” – isto é, a recolocar Deus no centro da nossa existência, a aceitar a comunhão com 
Ele, a escutar as suas propostas, a concretizar no mundo – com fidelidade – os seus projetos. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nesta semana como Ponto Concreto de Esforço, 
encontrarmos uma Regra de Vida que conduza o nosso Caminho quaresmal a uma maior 
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comunhão na Ressurreição de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no 
princípio agora e sempre, Ámen. 
 
  
 
 
 

05/03/2023 - II Domingo da Quaresma: Caminho do 
verdadeiro discípulo 
“Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de 
fortaleza, e de amor, e de moderação. 
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso 
Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes 
participa das aflições do evangelho segundo o poder de 
Deus…”  
2Tm 1, 7-8 

 
Reflexão: No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que o 
verdadeiro discípulo deve seguir: é o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, da 
obediência total e radical aos planos do Pai. 
Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus, no sentido de que sejam, de forma 
verdadeira, empenhada e coerente, as testemunhas do projeto de Deus no mundo.  
 
Oração: Senhor, que nada, muito menos o medo, o comodismo e a instalação nos possa distrair 
da responsabilidade de ser vossos verdadeiros discípulos. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nesta semana como Ponto Concreto de Esforço a 
Oração Conjugal. Que ela seja esse caminho de escuta atenta de Deus que conduz o casal na 
comunhão plena com Cristo Vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no 
princípio agora e sempre, Ámen. 
 
  
 
 
 

12/03/2023 - III Domingo da Quaresma: Presença de Deus 
no nosso caminho 
«Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra 
vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá 
sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma 
fonte de água a jorrar para a vida eterna".» Jo 4, 13-14 
 
Reflexão: A Palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma, 
essencialmente, que o nosso Deus está sempre presente ao 

longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de 
realização plena, de felicidade perfeita. 
O Evangelho garante-nos que, através da água que Jesus oferece à Samaritana, Deus oferece ao 
homem a felicidade (não a felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna). Quem acolhe o 
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dom de Deus e aceita Jesus como “o salvador do mundo” torna-se um Homem Novo, que vive do 
Espírito e que caminha ao encontro da vida plena e definitiva. 
 
Oração: Senhor, como a água é essencial para a vida de todas as criaturas, que tenhamos sede 
desta água-viva que nos ofereces e Te faça presente no nosso caminho para a vida eterna. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nesta semana como ação concreta quaresmal 
participar numa Via Sacra. Que esta experiência coloque Deus nas estações do nosso caminhar. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
Via Sacra textos  
Via Sacra PPT  
 
 
 
 
 

19/03/2023 - IV Domingo da Quaresma: Viver da Luz 
«Enquanto estou no mundo, SOU A LUZ DO MUNDO!»  
Jo 9, 5 
 
Reflexão: No Evangelho, Jesus apresenta-se como “a luz do 
mundo”; a sua missão é libertar os homens das trevas do 
egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. Aderir à proposta 
de Jesus é enveredar por um caminho de liberdade e de 
realização que conduz à vida plena. Da ação de Jesus nasce, 

assim, o Homem Novo – isto é, o Homem elevado às suas máximas potencialidades pela 
comunicação do Espírito de Jesus. 
 
Oração: Senhor, que eu recuse viver à margem de Deus (“trevas”) e que escolha a “luz” praticando 
as obras de Deus (a bondade, a justiça e a verdade). Constitui-me testemunha da “luz” de Deus no 
mundo. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nesta semana como Ponto Concreto de Esforço o 
Dever de Sentar. Que este momento sirva para, a dois, ver a luz que é Jesus no sacramento do 
nosso matrimónio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e 
sempre, Ámen. 
 
  
 
 
 

26/03/2023 - V Domingo da Quaresma: Vida Nova 
«Disse-lhe Jesus: «Eu sou a Ressurreição e a Vida. QUEM CRÊ EM 
MIM, ainda que morra, viverá. E quem vive e CRÊ EM MIM jamais 
morrerá para sempre. CRÊS nisto?». 
Jo 11, 25-26 
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Reflexão: Neste 5º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o desígnio de Deus é a 
comunicação de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica:  
é a vida definitiva que supera a morte. 
Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos homens a vida definitiva. Ser “amigo” de Jesus e 
aderir à sua proposta (fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos irmãos) é 
entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem desse jeito experimentam a morte física; mas não 
estão mortos: vivem para sempre em Deus. 
 
Oração: Senhor, lembra-me que, ao aceitar o meu Batismo, optei por Cristo e pela vida nova que 
Ele veio oferecer. Ajuda-me, portanto, a ser coerente com essa escolha, a fazer as obras de Deus 
e a viver “segundo o Espírito”. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nesta semana como ação concreta quaresmal viver 
o sacramento da reconciliação. Que a experiência do encontro com Deus misericordioso nos 
ajude a viver a vida nova que este sacramento nos oferece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo, como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
 
 
 
 

02/04/2023 - Domingo de Ramos: Contemplar Deus 
“Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a 
condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E, 
vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, 
obedecendo até à morte, e morte na cruz.” Flp 2, 6-8 
 
Reflexão: A liturgia deste último domingo da Quaresma 
convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu 
ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se 

servo dos homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz 
apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, Deus 
nos propõe: a doação da vida por amor. 
 
Oração: Senhor, ajuda-me a contemplar a Tua paixão e morte. Que a tua crucificação seja para 
mim o momento supremo de uma vida feita dom e serviço. Na cruz, revela-me o amor de Deus – 
esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes nesta semana como ação concreta quaresmal, 
contemplarmos o Deus Vivo presente no Sacrário numa Adoração ao Santíssimo. Que a 
experiência do encontro face a face com o Deus oculto por Amor nos ajude a viver plenamente 
o caminho da dor da cruz que se transforma em vitória gloriosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
Adoração ao Santíssimo  
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06/04/2023 - Quinta-Feira Santa: Ceia 
«…tomou o pão; e, tendo dado graças, o partiu e 
disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por 
vós; fazei isto em memória de mim. Co 11, 23-24 
 
Reflexão: A Eucaristia. – Ó prodígio inaudito! O Senhor 
supremo faz-se alimento da sua pobre e miserável criatura! 
Enquanto comiam, nesta noite da última Ceia, Jesus estava 
sentado com os seus discípulos. – Ergue os olhos para o seu 

Pai e recolhe-se numa ardente oração. Está como transfigurado. – Consideremos o céu aberto 
acima da sua cabeça: os Anjos admirados tremem de alegria e de temor … de alegria: a Eucaristia 
inflamará e santificará tantos corações! Acenderá no seio da Igreja uma tal fogueira de dedicação 
e de amor!… de temor também: a Eucaristia encontrará tantos ingratos! Será profanada pelos 
Judas de todos os séculos! 
 
Oração: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não Vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-
Vos profundamente e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus 
Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e 
indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 
e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes neste dia, como ação concreta quaresmal, 
participarmos na Celebração da Quinta Feira Santa e também a oração familiar às refeições. Que 
a experiência da refeição à mesa do Senhor nos leve a ser agradecidos pela bênção da família e 
do alimento do nosso dia a dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio 
agora e sempre, Ámen. 
 
 
 
 
 

07/04/2023 - Sexta-feira Santa: Coração aberto pela lança 
«Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois 
do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se 
aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe 
quebraram as pernas; mas um soldado abriu-lhe o lado com 
uma lança, e logo saiu sangue e água.» Jo 19, 32-34 
 
Reflexão: Nosso Senhor permitiu este golpe de lança para 
chamar a nossa atenção para o seu coração, para nos fazer 

pensar no seu amor que é a fonte de todos os mistérios da salvação. 
Esta ferida entrega-nos e abre-nos o Coração de Jesus. Espiritualmente, nós aí lemos o amor que 
tudo deu, mesmo a vida. Neste amor mesmo, nós reconhecemos o motivo e o fim de todas as 
obras divinas: Deus criou-nos, resgatou-nos, santificou-nos por amor.  



 
 

Tenho necessidade de contemplar esta ferida para ver como eu sou amado e como por minha vez 
devo amar. Lá hei de aprender como um coração amante deve agir, sofrer, tudo dar, até à morte, 
por Deus e pelas almas. 
Vamos mais profundamente ainda, e vejamos tudo o que sofreu o mais delicado dos corações: os 
desprezos, as calúnias, as traições, os abandonos, as desistências. Todas as dores estão reunidas 
neste Coração e transbordam. Sentiu-as todas, a todas santificou. Nas nossas dores, por mais 
extremas que sejam, tenhamos confiança na simpatia e na compaixão deste Coração, que quis 
assemelhar-se a nós no sofrimento, para ser mais compassivo e mais misericordioso. 
 
Oração: Senhor, que pela abertura do Teu Coração me recordas o Teu amor, a Tua bondade, o Teu 
sofrimento, que eu demonstre o meu amor em troca e a minha gratidão. Eis-me aqui, Senhor, para 
viver convosco e em Vós. Não permitais que eu jamais me separe de vós e que vos esqueça.  
Senhor, concedei-me beber desta água e deste sangue, para que não mais tenha esta sede doentia 
das coisas do mundo que me tortura, e que eu seja inebriado pelo vosso amor. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes neste dia como Ponto Concreto de Esforço a Escuta 
da Palavra de Deus. Que a narração da Paixão nos recorde, como pecadores que somos, que a 
nossa salvação saiu do lado aberto de Jesus na cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
 
 
 
 

08/04/2023 - Sábado de Aleluia: Maria, Madalena e João  
«Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais 
medo; pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. 
Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. 
Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.» Mt 28, 5-6 
 
Reflexão: Maria não se deixa abandonar à dor. A sua fé não 
lhe deixa perder de vista os ensinamentos da Escritura. Ela 
sabe que a alma santa de Jesus não será abandonada nos 

infernos e que Deus não permitirá que o corpo do Santo conheça a corrupção. Ela espera a sua 
próxima visita. Medita sobre a grandeza do sacrifício e do amor de Jesus e sobre os felizes frutos 
que a sua Paixão há de produzir. 
Madalena dá-nos um grande exemplo de fidelidade e de perseverança no amor de Nosso Senhor. 
Ela não tem repouso, faz-lhe falta o seu Deus, procurá-lo-á. O seu tesouro está no sepulcro, lá 
também está o seu coração. As provações não extinguiram as chamas do seu amor. 
Toma o caminho do Calvário, ainda é escuro, revê em espírito todas as cenas da sexta-feira. Tem 
medo de pisar aos pés o precioso sangue. A cruz está ainda lá, é terrível no meio das sombras da 
noite. O sepulcro está solitário, os guardas dormitam. Madalena senta-se e chora. A hora da 
consolação não chegou. Nosso Senhor deixa-a nas suas angústias e, todavia, fortifica a sua 
coragem.  
Chegando ao Calvário, Madalena vê que a pedra foi retirada e que o sepulcro está vazio. Não 
pensava na ressurreição, procurava o corpo magoado e dilacerado do seu Salvador. A esperança 
renasce na voz do anjo e a confiança é renovada ao encontrar-se com o Senhor. 
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Oração: Maria, João, Madalena e as santas mulheres são os nossos modelos nesta jornada de 
compaixão e de reparação. São os únicos amigos fiéis do Coração de Jesus. Senhor, ajuda-me a 
unir-me a eles hoje e todos os dias. Que eu procure o meu Jesus como Madalena, todas as vezes 
que tiver perdido a sua presença sensível. Peço-te para não desanimar nunca na minha fé, na 
minha confiança e no meu amor. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes neste dia como ação concreta rezarmos um terço 
em família. Coloquemo-nos a família de Jesus presente junto à cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
 
 
 
 

09/04/2023 - Domingo de Páscoa da Ressurreição do 
Senhor: A vida em plenitude como vida feita de DOM E 
SERVIÇO 
Logo a seguir chegou Simão Pedro. Entrou no túmulo e ficou 
admirado ao ver as ligaduras no chão e o pano que cobria a 
cabeça de Jesus dobrado a um canto e não misturado com 
as ligaduras. Depois entrou também o outro discípulo, que 
tinha chegado primeiro. Viu e acreditou. Jo 20, 6-8 

 
Reflexão: A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude 
resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o 
exemplo concreto que confirma tudo isto. 
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que 
se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca podem ser 
geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu 
caminho e a sua proposta (a esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a 
 vida plena, a vida verdadeira). 
 
Oração: Ó Jesus Ressuscitado, o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos fiéis seguidores de vossa 
Ressurreição. Concedei que sejamos interiormente renovados, morrendo para nós mesmos para 
que possais viver em nós. Possam nossas vidas servir de sinal do poder transformador de vosso 
amor. Usai-nos, como instrumentos, para a renovação da sociedade, levando vossa vida e amor a 
todas as pessoas, conduzindo-as à vossa Igreja. Isto vos pedimos, Senhor Jesus, que viveis e reinais 
com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Deus para sempre. 
 
Ação: Como equipistas, tenhamos presentes neste dia como ação concreta de Páscoa, irmos ao 
encontro dos mais necessitados da nossa esmola, do fruto da nossa penitência quaresmal. Glória 
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, Ámen. 
 
  


