
Quaresma e Campanha da Fraternidade: 
  

Quaresma é tempo de dar passos ainda mais concretos rumo a uma mudança 
de vida. Tempo de assumirmos a mentalidade e a vivência do Evangelho em 
nosso dia a dia, em nossos pensamentos e sentimentos e isso depende 
sempre da graça de Deus. 
Sem oração, sem vida espiritual não há mudança de vida. 
Quaresma é tempo de oração, penitência e caridade com o objetivo de chegar 
a conversão. É um período voltado á reflexão para preparar o espírito para a 
acolhida do Cristo Vivo, ressuscitado no domingo de Páscoa. 
O jejum é uma forma de sacrifício que nos mostra que o que mais 
necessitamos é de Deus. 
Jejue de julgar os outros e descubra Jesus que vive neles. 
Jejue de palavras que ferem e encha-se de frases que purificam. 
Jejue de descontentamentos e viva cheio de gratidão. 
Jejue de ofensas e injúrias e encha-se de mansidão e paciência. 
Jejue de pessimismo e encha-se de esperança e otimismo. 
Jejue de preocupações e satisfaça-se de confiança em Deus. 
Jejue de lamúrias e queixas e satisfaça-se com as coisas simples da vida. 
Jejue de tristeza e amargura e encha seu coração de alegrias. 
Jejue de egoísmos e encha-se de compaixão pelo próximo. 
Jejue de rancores e encha-se de atitudes de reconciliação. 
Jejue de palavras e viva de silêncio para escutar os outros. 
  
Penitência é, nesse tempo de quaresma, deixar o pecado e voltar-se para Deus 
com o objetivo de purificar a nossa alma. 
Uma delas é a confissão que nos permite ficar em paz com a nossa 
consciência. Também o jejum( já falado acima) e a abstinência. 
  
E oração: falar com Deus o que se passa na alma, a sua verdade, sem 
fingimentos, falar o que sente. 
Aprendi a rezar ainda criança com a minha família, sempre fazemos muitas 
orações de papel, prontas, que temos em livros de orações, o que é muito bom. 
Mas fui crescendo e percebendo na minha caminhada espiritual que a melhor 
oração é aquela que sai do meu coração, da minha verdade, as vezes em 
minha oração choro, outras vezes canto, outras vezes agradeço, outras peço. 
Na oração mantemos contato direto com Deus, vamos abrindo o coração a 
Jesus, e embora Ele saiba tudo de nós, mesmo assim Ele espera que 
possamos falar com Ele nossos sentimentos, sem reservas. Nele, podemos 
confiar e contar nossas angústias, alegrias, tristezas, desilusões, enfim, tudo o 
que se passa conosco. 
"Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis" Mateus, 21, 22 
 A oração fortalece a alma! 
  
  
Caridade é doar aos que necessitam, não o que lhe sobra, mas sim partilhar o 
que você tem. Mas vale dividir o seu prato de comida com quem tem fome e 
portanto comer menos, do que pagar uma refeição com o dinheiro que lhe 
sobra. Existem várias formas de caridade e você não precisa ficar falando para 
os outros o que fez, guarde para si, Deus sabe tudo sobre você. 



A Campanha da Fraternidade ajuda na tarefa de colocar em prática a caridade 
e ajuda ao próximo. 
  
  
A vida no planeta, criada por Deus, que é o nosso Amigo e Protetor está 
ameaçada.  

A natureza está nos dizendo alguma coisa através das catástrofes que estão 
acontecendo no mundo e isso tem feito com que a humanidade se aproxime na 
busca de soluções 

. Qual o nosso papel nesse momento? Precisamos nos conscientizar de que 
tudo que acontece no planeta fomos nós mesmos, ao longo do tempo, que 
deixamos "para lá". Num egoísmo, ás vezes até inconsciente, não percebemos 
a proporção que isso iria alcançar. 

Mas nunca é tarde para recomeçar. Precisamos agora nos unir numa corrente 
de solidariedade e fazer a nossa parte. Como? Começando pela consciência 
ecológica com tomadas de atitudes em nossas próprias casas. Também nos 
reunirmos e formarmos grupos para que possamos discutir algumas iniciativas, 
sejam elas individuais e/ou comunitárias. E agirmos... 

Assim, cada um de nós dará a sua contribuição para a preservação do planeta 
deixando para os nossos descendentes um mundo melhor. e DEUS, com 
certeza, agradecerá! 

  
Tudo isso nos aproxima de Deus e saibam que Jesus nunca desiste da gente, 
nunca nos perde de vista e sabe exatamente o que somos e do que 
precisamos. 
O coração humano só encontra felicidade quando repousa em Deus. 
Que a gente consiga, nessa quaresma, dar mais um passo em busca 
da santidade através da conversão. 
Fiquem com Deus. 
Cyntia 
 


