
AMA
AO MODO DE

DEUS

AMA
AO MODO DE

DEUS



AMA
AO MODO DE

DEUS

AMA
AO MODO DE

DEUS



Este é o teu CADERNO de PERCURSO para esta 
Quaresma...

Para registares o teu percurso, o que ouvistes, o 
que meditaste, o que aprendeste, que desafios te 
foram colocados….

Este é também o caderno para te ajudar a rezar... 
com o Evangelho, com os Salmos, com as 
orações penitenciais...

Faz o teu percurso!

Domingo de Ramos
Deus ama porque DÁ VIDA
Sou desafiado a AGRADECER

ler e refletir:
Lc 22,14-23,56
salmo 129
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I Domingo da Quaresma
Deus ama porque FALA
Sou desafiado a ESCUTAR

ler e refletir:
Lc 4,1-13
salmo 50

«Quem de entre vós estiver sem pecado
atire a primeira pedra» 
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Oração antes da comunhão
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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«Esteve no deserto,
conduzido pelo Espírito, e foi tentado» 

V Domingo da Quaresma
Deus ama porque PERDOA
Sou desafiado a ACEITAR O PERDÃO

ler e refletir:
Lc 15,1-10
salmo 91
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II Domingo da Quaresma
Deus ama porque SE REVELA
Sou desafiado a CONTEMPLAR

ler e refletir:
Lc 9, 28-30
salmo 26

«Este teu irmão estava morto e voltou à vida» 
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Oração da Confissão
Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós irmãos, 
que eu pequei muitas vezes 
por pensamentos, palavras, 
actos e omissões 
por minha culpa, 
minha tão grande culpa.
Peço à Virgem Maria 
aos Anjos e Santos 
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a 
Deus Nosso Senhor.

Quaresma|Páscoa 2016

II Domingo da Quaresma
Deus ama porque SE REVELA
Sou desafiado a CONTEMPLAR

ler e refletir:
Lc 9, 28-30
salmo 26

«Este teu irmão estava morto e voltou à vida» 

AMA
AO MODO DE

DEUS

Oração da Confissão
Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós irmãos, 
que eu pequei muitas vezes 
por pensamentos, palavras, 
actos e omissões 
por minha culpa, 
minha tão grande culpa.
Peço à Virgem Maria 
aos Anjos e Santos 
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a 
Deus Nosso Senhor.



«Enquanto orava,
alterou-se o aspecto do seu rosto» 
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IV Domingo da Quaresma
Deus ama porque ABRAÇA
Sou desafiado a RECONCILIAR-ME

ler e refletir:
Lc 15, 1-3.11-32
salmo 15
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III Domingo da Quaresma
Deus ama porque DÁ OPORTUNIDADES
Sou desafiado a APROVEITAR

ler e refletir:
Lc 13, 1-9
salmo 102
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«Se não vos arrependerdes,
morrereis do mesmo modo» 
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AO MODO DE

DEUS

Acto de contrição
Meu Deus, porque sois tão bom, 
tenho muita pena de Vos ter ofendido. 
Ajudai-me a não tornar a pecar.
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