
ENCONTRO DE 
ESPIRITUALIDADE QUARESMAL

Deus sacia 

nossa fome

SEJAM BEM-VINDOS



Canto inicial

Convertei-vos e crede no Evangelho, 

eis o tempo favorável (2x)

1) Tirarei de vós um coração de pedra, 

e porei em vós um coração de carne!

2) Dar-vos-ei o meu espírito de vida, 

mudarei a escravidão em liberdade!



Quaresma: rasgar o coração

“Rasgai o coração, e não as vestes; e
voltar para o Senhor, vosso Deus” (Jl 2,13)

Conversão a partir da interioridade e não

mera exterioridade

Revelar o que

guardamos em

nosso coração



Quaresma: rasgar o coração

“Ele é benigno e 
compassivo, paciente e 
cheio de misericórdia, 
inclinado a perdoar o 

castigo” (Jl 2,13)

Rosto de Deus

medo X confiança



Quaresma: rasgar o coração

“Eles não precisam ir embora: 

dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16)

Cumprir ordem de

Jesus exige força

espiritual

Saciados

espiritualmente

poderemos saciar os

famintos de pão



Invocação do Espírito Santo

Espírito, Espírito, 

Espírito Santo de Deus

Vem controlar todo o meu ser.

Vem dirigir o meu viver,

o meu pensar, o meu falar, 

o meu sentir, o meu agir.



Fome de liberdade

“O Senhor Deus formou o homem do pó da
terra, sopro-lhe nas narinas o sopro da
vida e o homem se tornou um ser vivente.”

(Gn 2,7)

Tensão intrínseca ao ser humano:

pó e sopro da vida

Liberdade = 

desejo de 

superar a 

limitação 



Fome de liberdade

“Vós não morrereis [...]; vós sereis como
Deus, conhecendo o bem e o mal” (Gn
2,5b)

Busca de ser mais:

desfigurada 

pelo pecado 



Fome de liberdade

“Então os olhos dos dois se abriram; e,
vendo que estavam nus [...]” (Gn 2,7a)

Liberdade desfigurada  

perda da pureza interior



Fome de liberdade

“O Espírito conduziu
Jesus ao deserto, para
ser tentado pelo diabo.”

(Mt 4,1)

Espírito – Deserto 

Tentação



Fome de liberdade

“Não só de pão vive o
homem [...].

Não tentará o Senhor teu
Deus [...]

Adorarás ao Senhor, teu
Deus, e somente a Ele
prestarás culto”

(Mt 4,4.7.10)

Retomada da liberdade 

genuína e santificadora



Súplica de perdão (Salmo 50)

- Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!

Na imensidão do vosso amor, purificai-me!

- Lavai-me todo inteiro do pecado,

e apagai completamente a minha culpa!

Piedade, ó Senhor, tende piedade! 
Pois pecamos contra vós!

- Eu reconheço toda a minha iniquidade,

o meu pecado está sempre à minha frente.

- Foi contra vós, só contra vós que eu pequei,

e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!



Fome de renovação

“[...] os levou para uma
alta montanha. E foi
transfigurado diante
deles” (Mt 17,1-2)

Retirar-se do óbvio e

do rotineiro

Transfiguração: 

anúncio da 
humanidade renovada



Fome de renovação

“Senhor, é bom 
ficarmos aqui” 

(Mt 17,4)

Experiência do 

transcendente 

Reencontro consigo 

mesmo para além do 

supérfluo e do 

superficial



Fome de renovação

“Este é o meu Filho
amado, no qual eu pus
todo o meu agrado.
Escutai-o” (Mt 17,5)

Escutar o Senhor é o

caminho de renovação



Fome de renovação

“Levantai-vos e não
tenhais medo”

(Mt 17,7)

Superar insegurança

diante do novo



Súplica de perdão (Salmo 50)

- Mostrais assim quanto sois justo na

sentença

e quanto é reto o julgamento que fazeis.

- Vede, Senhor que eu nasci na iniquidade

e pecador já minha mãe me concebeu.

Piedade, ó Senhor, tende piedade! 
Pois pecamos contra vós!

- Mas vós amais os corações que são

sinceros,

na intimidade me ensinais sabedoria.

- Aspergi-me e serei puro do pecado,

e mais branco do que a neve ficarei.



Fome de sentido

“Cansado da viagem,
Jesus sentou-se junto
ao poço. Era por volta
de meio-dia. Chegou
uma mulher da
Samaria” (Jo 4,6b-7a)

Cansaço – poço 

meio-dia – mulher

Samaria



Fome de sentido

“[...] ele te daria água
viva” (Jo 4,10c)

Jesus desperta a 

necessidade espiritual 



Fome de sentido

“E a água que eu lhe
der se tornará nele
uma fonte de água
que jorra para a vida
eterna” (Jo 4,14b)

Ter sentido impõe 

revelar o sentido.



Súplica de perdão (Salmo 50)

- Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria,

e exultarão estes meus ossos que

esmagastes.

- Desviai o vosso olhar dos meus pecados

e apagai todas as minhas transgressões!

Piedade, ó Senhor, tende piedade! 
Pois pecamos contra vós!

- Criai em mim um coração que seja puro,

dai-me de novo um espírito decidido.

- Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,

nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!



Fome de luz

“Jesus viu um cego de
nascença. [...] fez lama
com a saliva e
colocou-a sobre os
olhos do cego” (Jo 9,1)

Ver além dos olhos

físicos

Cegueira: castigo ou

fragilidade



Fome de luz

“Os vizinhos [...]
diziam: ‘Não é aquele
que ficava pedindo
esmola?’ Uns diziam:
‘Sim, é ele!’ Outros
afirmava: ‘Não é ele,
mas alguém parecido
com ele’. Ele, porém,
dizia: “Sou eu
mesmo’” (Jo 9,8-9)

Cegueira cultural: enxergar por óculos

alheios



Fome de luz

“Perguntaram-lhe:
‘Onde está ele?’
Respondeu: ‘Não sei!’
[...] Respondeu: ‘É um
profeta!’ (Jo 9,12.17)

“Respondeu-lhes o
homem: “Espantoso!
Vós não sabeis de
onde ele é? No entanto
ele abriu-me os olhos!
Se esse homem não
viesse de Deus, não
poderia fazer nada’”
(Jo 9,30.33).



Fome de luz

“’Acreditas no Filho do
Homem?’” [...] “Quem
é, Senhor?” [...] “Tu o
estás vendo!” [...] “Eu
creio, Senhor!”

(Jo 9,35-38)

Itinerário de 

iluminação: 

crescimento na fé



Súplica de perdão (Salmo 50)

- Dai-me de novo a alegria de ser salvo

e confirmai-me com espírito generoso!

- Ensinarei vosso caminho aos pecadores,

e para vós se voltarão os transviados.

Piedade, ó Senhor, tende piedade! 
Pois pecamos contra vós!

- Da morte como pena, libertai-me,

e minha língua exaltará vossa justiça!

- Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,

e minha boca anunciará vosso louvor!



Fome de vida

“Senhor, se estivesses
aqui, meu irmão não
teria morrido”

(Jo 11,21) 

Onde Deus está,        

está a vida.



Fome de vida

“’Eu sou a 
ressurreição e a vida. 

Quem crê em mim, 
mesmo que morra, 

viverá. E todo aquele 
que vive e crê em mim, 

não morrerá jamais. 
Crês isto?’ Respondeu 
ela: ‘Sim, Senhor, eu 

creio firmemente que 
tu és o Messias.” 

(Jo 11,25-27)
Fé e vida não se 

separam



Fome de vida

“Jesus ficou profundamente comovido [...]
E Jesus chorou.” (Jo 11,33-34)

Indiferença impede comoção

“Tirai a 
pedra” 

(Jo 11,39)

Romper com 

os obstáculos 

à vida



Fome de vida

“Lázaro, vem para
fora” (Jo 11,43)

Liberdade para 

escolher a vida



Súplica de perdão (Salmo 50)

- Pois não são de vosso agrado os

sacrifícios,

e se oferto um holocausto, o rejeitais.

- Meu sacrifício é minha alma penitente,

não desprezeis um coração arrependido!

Piedade, ó Senhor, tende piedade! 
Pois pecamos contra vós!

- Sede benigno com Sião, por vossa graça,

reconstruí Jerusalém e os seus muros!

- E aceitareis o verdadeiro sacrifício,

os holocaustos e oblações em vosso altar!



Partilha em grupos

Que fome pedimos que Deus nos sacie?

(em forma de oração)



Hino da CF 2023

1) Vocação e missão da Igreja:

responder ao apelo do Senhor 

de sermos, no mundo, a certeza

da partilha, milagre do amor.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”

2) Jesus Cristo, pão da vida plena, em 

sua mesa nos faz assentar.

E sacia a nossa pobreza

para um mundo mais justo formar.



Hino da CF 2023

3) Unidos nesse tempo propício

de jejum, oração, caridade,

recordemos, pois é nosso ofício,

cultivar e plantar a bondade.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”

4) A ausência da fraternidade

nos leva a desviar o olhar

do irmão que tem necessidade

de valor, alimento e lugar.
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