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Circular nº 14 Ano Pastoral 2016/2017 Mês de Março e Abril 

 

Assunto: Quaresma e a “ternura dos 40” 

 

Diz a sabedoria popular que quando o ser humano atinge a idade dos 40 anos é alguém que tem a 

sua vida encaminhada, alguém que atingiu a maturidade da concretização pessoal e que agora procura 

viver tranquilo, na estabilidade familiar e profissional, na sua perspectiva social e religiosa de encarar o 

mundo em que vive. De fato, parece ser alguém que se sente realizado e/ou que desenvolveu uma maior 

aceitação perante a sua condição. Talvez a acrescentar a isto não possamos esquecer que há alguma 

interferência da forma como cada um define esse estado de vida e o balanço que faz do caminho 

percorrido.  

Mas bem, prosseguindo e porque a nossa pretensão é falar deste tempo quaresmal….  

O calendário litúrgico que a Igreja nos apresenta para caminharmos na Fé, ano após ano, estabelece 

alguns momentos concretos para o viver e discernir como tempos de expetativa, de mudança, de espera, 

de conversão, reconciliação, esperança, felicidade e festa. Um desses tempos é a Quaresma. Um período 

de 40 dias no calendário (reservado todos os anos) para a Igreja viver intensamente o horizonte pascal que 

se aproxima. De uma forma genérica a quaresma é vista como o retiro e o caminho, a penitência e a face 

carrancuda, um velório dormente e arrastado em que carregamos a nossa “mea culpa” que nos vão 

conduzir a uma experiência da alegria do perdão e de um Amor sem igual… 

A “ternura dos 40”, para a Quaresma, deseja ser a metáfora da realização de tudo aquilo que 

significa ser feliz sendo cristão. Acompanhando cada dia com uma nova esperança, em valorizar o que 

temos de bom e que não praticamos tanto: o cultivar o sorriso, estar mais tempo com os filhos e a família, 

participar em comunidade eclesial, visitar o amigo que há muito tempo não vê… Renovar boas práticas, 

que tornam o nosso dia-a-dia mais feliz, na reciprocidade entre o dar e receber, na qual a caridade 

encontra a sua própria harmonia. 

E, como propósito de viver esta Quaresma na “ternura dos 40”, adotemos a iniciativa do Papa 

Francisco, que nos desafia a caminhar num estilo novo e positivo – As 40 práticas de Amor! – usando para 

tal uma sequência de 40 verbos que manifestam a verdadeira ternura de coração e facilitam a 

transformação do nosso ser; transparecendo nas palavras, atitudes e gestos. 
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 Datas importantes/Aniversários 

 

05/03 | Encontro de grupo – Testemunho de uma vida em missão na Igreja 
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11/03 | Assembleia dos Antigos Alunos- Fátima (Participação de elementos do grupo) 

19/03 | Dia do Pai – Caminhada do dia do Pai (Centro Juvenil Salesiano) – parte da manhã 

26/03| Retiro Quaresmal da Família Salesiana (Porto) 

30/03 |Celebração Penitencial (às 21h15m, na capela do Externato) preparada pelos Salesianos 

Cooperadores 

05/04 | Aniversário da Maria Irene do Novo 

07/04 | Encontro “Atualização da Mensagem de Fátima aos dias de hoje”- Irmã Marta Mendes (Aliança de 

Santa Maria). Atividade para toda a comunidade educativa, dinamizada pelo grupo salesianos cooperadores 

da casa. 

10/04 | Aniversário da Marta Ribeiro 

16/04 | Páscoa 

25/04| Festa da Gratidão 

25/04 |Aniversário da Maria Ermelinda Pereira 

27/04 | Festa da Gratidão à Madre (FMA) 

27/04 | Adoração Eucarística (21h15m, na capela do Externato) 

 

 Convite 

 Participar na Campanha Solidária “Ajuda de Berço” (proposta pelo grupo dos Salesianos 

Cooperadores Local); 

 Não obstante as várias iniciativas que vão surgindo nesta caminhada, sugerimos uma posposta 

de vivência da Quaresma em família (tal como nos propusemos a fazer na circular anterior): 

 

Cantinho da caridade - Caminhada da Quaresma em Família 
(Adaptação da dinâmica da Família, proposta pelas Irmãs da Caridade) 

 
 Objetivos:  

1. Reforçar a consciência das famílias como «Igreja doméstica»  

2. Preparar a Páscoa como um tempo de acolhimento de Jesus Ressuscitado na comunidade cristã e 

em família  

3. Cultivar a espiritualidade da caridade na família  

 

Apresentação geral:  

Ao longo das semanas da Quaresma, a família (pais e filhos/apenas esposo e esposa) são convidados 

a (re)construir um canto de oração em casa e a envolver  toda a família na oração e na vivência da 

caridade: o «Cantinho da Caridade». Partindo do texto do Evangelho de cada Domingo, é proposta 

uma pequena dinâmica de enriquecimento desse espaço de oração, uma oração para a família, e 

uma dinâmica para viver a caridade.  
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Texto 
Bíblico  

 
Símbolo  

 
Ati. Crianças  

 
Ati. Adultos 

 
1ª Semana  

 
Tentações:  
Mt. 4, 1-11  

 
 
 

Areia 

 
Construir o 
Cantinho (com a 
areia);  
 
 

 
Construir o 
«Cantinho»; 
Tornar-se 
consciente das 
nossas 
“tentações”. 
 

2ª Semana  Transfiguração:  
Mt 17, 1-9  

 
 
 

Bíblia 

Parábola do Bom 
Samaritano 
(Desenho ou 
pintura da Banda 
desenhada ou 
imagens) 
colocadas no 
cantinho, bem 
como a bíblia. 

Atualizar a 
parábola do Bom 
Samaritano para a 
e repensar a sua 
mensagem na 
nossa realidade 
concreta. 

 
3ª Semana  

 
Samaritana:  
Jo 4, 5-42  

 
 
 
 

Recipiente 
transparente com 
água (onde serão 
colocadas mais 
tarde as bolas 

coloridas) 

 
A água é um bem 
precioso que dá 
vida, por isso 
colocamos um 
recipiente de 
água no cantinho. 
Incentivar a 
criança a realizar 
atividades que lhe 
são mais “difíceis” 
(ajudar os pais…) 
e colocar bolas 
coloridas no 
recipiente (que 
incham na água) 
por cada atitude 
boa. 

 
 
 
Refletir sobre uma 
atitude que 
devamos ter com 
alguém, embora 
nos seja difícil e 
coloca-la em 
prática.  
 

4ª Semana  Cura do cego:  
Jo 9, 1-41  

 
 
 

Imagens da beleza 
da Criação 

Imagens que 
retratem a beleza 
da criação 
(podem ser 
fotografia tiradas 
em passeios de 
família e/ou 
recortes); 
Incentivar a 
criança a 
agradecer em 
cada dia - 
“Obrigado”. 

Manter uma 
atitude de 
agradecimento 
perante os 
acontecimentos 
quotidianos. 
Procurar 
descobrir o 
sentido positivo 
naquelas 
situações mais 
difíceis. 
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5ª Semana   
 
 
Ressurreição de Lázaro: 
Jo 11, 1-45  

 
 
 
 

Lençol branco 

Identificar 
situações de 
morte e situações 
de vida a partir de 
recortes de 
jornais ou 
revistas, ou de 
notícias, 
mostrando a 
naturalidade do 
ciclo da vida. 

Reconciliação e 
participação no 
retiro quaresmal 

Ramos  Paixão e morte:  
Mt 26, 14-27, 66  

Ramo (de Oliveira) Enfatizar a 
importância do 
ramo neste 
momento e 
colocá-lo no 
cantinho. 

Participar nas 
celebrações da 
Semana Santa  

 
Páscoa  

 
Anúncio de Pedro 
Act 10, 34. 37-43  

Crucifixo enrolado 
lençol branco e 
flores de papel 
(usado na semana 
da Ressurreição 
de Lázaro) 

Colocar o 
crucifixo no 
cantinho, 
construir flores de 
papel e colocar à 
volta do crucifixo 
e do lençol, 
dando um sentido 
positivo à cruz de 
Jesus. 

 
Momento de 
oração pascal  

 

Nota: Todos estes momentos devem estar acompanhados da oração diária em família (ao jantar, num momento no 

fim do dia, de manhã…). 

 

Arcozelo, 3 de Março de 2017 

 

          A Delegada Local,                                 O Coordenador Local, 

 

 Ir. Mª Zélia da Cunha Aires, FMA 

Ir. Zélia Aires 

Valter Silva 

Valter Silva 


