
Leitura Orante 
 

 

Quaresma: tempo de 

oração, jejum e caridade 

 

 

 

Música: Inunda meu ser 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf9lbvodeHk 

Oração inicial: Senhor Jesus, me coloco diante de tua presença com 

tudo que tenho e sou. Ajuda-me a ter um coração misericordioso e 

que promove a paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procure um lugar silencioso  

 

A Quaresma é um período de preparação que 

antecede a Páscoa na tradição cristã. 

Tradicionalmente, esse período se estende por 40 

dias, iniciando-se na Quarta-Feira de Cinzas e se 

encerrando no Domingo de Ramos, ou seja, uma 

semana antes do Domingo de Páscoa. No entanto, 

desde o pontificado de Paulo VI, a Quaresma tem 

duração de 44 dias, pois só se encerra na Quinta-

Feira Santa. A Quaresma, por ser um período de 

preparação, é enxergada, sobretudo na tradição 

católica, como o momento propício para a realização 

de jejuns, caridades e bastante oração. O objetivo 

da realização dessas obras é parte de um esforço 

para que o fiel amplie sua devoção a Deus e se 

arrependa dos seus pecados.  

https://brasilescola.uol.com.br/pascoa/quaresma.htm 

Você 

sabia?

? 

https://brasilescola.uol.com.br/pascoa
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/por-que-quarta-feira-cinzas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/por-que-quarta-feira-cinzas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/por-que-quarta-feira-cinzas.htm


Texto Bíblico: Lc 15,1-3.11-32 

Naquele tempo, 1Os publicanos e 

pecadores aproximavam-se de Jesus para 

o escutar. 2Os fariseus, porém, e os 

mestres da Lei criticavam Jesus. 'Este 

homem acolhe os pecadores e faz refeição 

com eles.' 3Então Jesus contou-lhes esta 

parábola: 11'Um homem tinha dois 

filhos. 12O filho mais novo disse ao pai: 

'Pai, dá-me a parte da herança que me 

cabe'. E o pai dividiu os bens entre 

eles. 13Poucos dias depois, o filho mais 

novo juntou o que era seu e partiu para um 

lugar distante. E ali esbanjou tudo numa 

vida desenfreada. 14Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve 

uma grande fome naquela região, e ele começou a passar 

necessidade. 15Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que 

o mandou para seu campo cuidar dos porcos. 16O rapaz queria 

matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe 

davam. 17Então caiu em si e disse: 'Quantos empregados do meu 

pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. 18Vou-me 

embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: ̀ Pai, pequei contra Deus 

e contra ti; 19já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a 

um dos teus empregados'. 20Então ele partiu e voltou para seu pai. 

Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. 

Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos. 21O filho, 

então, lhe disse: 'Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço 

ser chamado teu filho'. 22Mas o pai disse aos empregados: 'Trazei 

depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no 

seu dedo e sandálias nos pés. 23Trazei um novilho gordo e matai-o. 

Vamos fazer um banquete. 24Porque este meu filho estava morto e 

tornou a viver; estava perdido e foi encontrado'. E começaram a 

festa. 25O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de 

casa, ouviu música e barulho de dança. 26Então chamou um dos 

criados e perguntou o que estava acontecendo. 27O criado 

respondeu: 'É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, 

porque o recuperou com saúde'. 28Mas ele ficou com raiva e não 

queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. 29Ele, porém, 

respondeu ao pai: 'Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais 



desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito 

para eu festejar com meus amigos. 30Quando chegou esse teu filho, 

que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho 

cevado'. 31Então o pai lhe disse: 'Filho, tu estás sempre comigo, e 

tudo o que é meu é teu. 32Mas era preciso festejar e alegrar-nos, 

porque este teu irmão estava morto e tornou a viver; estava perdido, 

e foi encontrado'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música: Tudo é do Pai (Banda Dom) 

https://www.youtube.com/watch?v=sEiBlIvu16I 

 

 

 

Com qual dos dois filhos me identifico? Por que? 



Oração da Campanha da Fraternidade 2022 

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, 
dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta e 

salva. 
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que 

a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos 
e de esperança no ser humano. 

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o 
desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação 

integral, fraterna e solidária. 
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar 

para a vida plena em família, em comunidades eclesiais 
missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os 

ambientes. 
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor! 

Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria 
dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a 

pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. 
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. 

Amém. 


