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1 INTRODUÇÃO

(Instrumental)
Estamos numa semana especial, em que o dia de quarta-feira de cinzas, 
assinala o início da Quaresma.  

A Quaresma é um tempo de graça e de esperança, 
é um tempo de conversão. 

É também um tempo de oração, mais intensa e profunda, 
que te vai ajudar a ser melhor pessoa no teu dia-a-dia.

É um tempo para olhares para trás, veres aquilo que aconteceu, 
e fazeres as mudanças necessárias para uma vida melhor. 

Deus trabalha em ti e procura entrar em contacto contigo, 
e a tua única tarefa é dares-lhe do teu tempo para O escutar.
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2 PREPARANDO A ORAÇÃO

(Instrumental)
Ao começares este tempo de oração, respira fundo, 
procura fazer silêncio interior e sentir a presença de Deus. 

que por mais dúvidas e tentações que tenhas, 

de que Ele estará sempre presente na Tua Vida. 

Dá agora atenção à Palavra de Deus, 
que chega a ti pelo Evangelho segundo Mateus.

Mateus 6 1-6.16-18
«Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e, fechada a porta, 
reza em segredo a teu Pai, pois Ele, que vê o oculto, há de recompensar-te.». 

3 ESCUTA DA PALAVRA
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4 PREPARANDO A ORAÇÃO

(Instrumental)
No Evangelho que escutaste, Jesus quer que entres em diálogo com Deus Pai. 
Ele oferece-se a ti na Eucaristia, para que, em comunhão com Ele, 
entres em comunhão com o Pai. 

Mas, deves fazê-lo com sinceridade e amor, 
sem esperar nenhuma recompensa.

Hoje, começa um tempo novo, para levares a Tua vida a sério. 
Para reencontrares o entusiasmo, o ânimo e a vontade 
de aceitar o projeto que Deus tem para ti.
 

Calma! Fica tranquilo. 

Não tenhas medo que esta Quaresma seja uma perda de tempo, 
porque Deus Pai, está contigo! 
Ele Vê o teu empenho, o teu esforço em querer mudar e ser melhor. 
Agora, compromete-te a dar a Deus, o melhor de ti, durante estes quarenta dias.

5 DIÁLOGO COM DEUS
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6 CONCLUSÃO

(Instrumental)
Finalmente, vais abrir os olhos do teu coração,
e pensar em alguns aspetos da tua vida que queres melhorar. 

Pensa nisso por momentos, escreve-o num papel, e lê-o todos os dias.

Podes terminar a tua oração, pedindo a Deus que guie a tua vida,
rezando assim:

«Meu Deus, ajuda-me em cada dia, 
sobretudo nestes momentos mais difíceis que estamos a viver, 
a acreditar sempre na Tua palavra 
e a agir como nos ensinas no Evangelho!».

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,…
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