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OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do 5º domingo da Quaresma. “Se alguém me quer servir, 

que venha atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará meu servo” (Jo 12,26). 

LEITURA:  JO 12,20-33 

REFLEXÃO:   Alguns gregos, por meio de Filipe, que era da Galileia, pedem uma entrevista com 

Jesus. É um momento grave: “Agora estou interiormente perturbado”. A linguagem de Jesus é 

realista, crua e surpreendente, capaz de paralisar os visitantes estrangeiros. Com efeito, Jesus lhes 

fala do grão de trigo, que precisa morrer para dar frutos; diz que quem se apega à própria vida vai 

perdê-la; afirma que, agora, é o julgamento deste mundo e que o chefe deste mundo vai ser posto 

para fora.  

A breve mensagem de Jesus discorre, pois, sobre luta, entrega da vida, morte, mas também 

faz referência à vida, à elevação, à glorificação. Trata-se do trajeto de Jesus, que oferece ao Pai a 

sua vida: “Foi para esta hora que eu vim”. É também o trajeto de todos os cristãos: “Se alguém quer 

servir a mim, que me siga”. 

 

AGIR:  Quaresma, o que sabemos?  

Quaresma é, a palavra utilizada para designar o período de 40 dias, no qual os católicos realizam 

a preparação para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão, pois celebra a 

Ressurreição de Jesus, a base principal da fé cristã. Nesse período, que começa na Quarta-feira 

de Cinzas e termina na Quinta-feira da Semana Santa pela manhã, os fiéis são convidados a 

fazerem um confronto especial entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos Evangelhos. 

Esse confronto deve levar o cristão a aprofundar sua compreensão da Palavra de Deus e a 

intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé. A cada ano, um tema é tratado no espírito 

quaresmal de conversão, por meio da meditação, da oração, do jejum, da esmola, no sentido da 

caridade que liberta. A penitência é “uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma 

conversão para Deus de todo o nosso coração” (cf. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1431). 

Ou seja, essas práticas espirituais servem para nos ajudar a encontrar Deus por meio da oração. 

 

Tema a ser experenciado de 

15 a 21 de março de 2021 

 

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, 

fica só. Mas, se morre, produz muito fruto” 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/


Atividade 1: Responder: 

1- De acordo com tempo litúrgico, em que dia da semana inicia a quaresma e em que dia da 

semana se encerra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- O que é Quaresma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

3-  Que é penitência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- O que é Conversão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividade 2: Cruzadinha: complete com as respostas: 

1- A Quaresma dura quantos dias? 
2- Uma das penitências que podemos fazer durante a quaresma é o.... 
3- A quaresma começa na quarta-feira de... 
4- Onde Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando? 
5- Penitência ou Reconciliação é o sacramento que nos reconcilia com...  
6- A ressurreição de Jesus é comemorada no domingo de... 
7- Na quarta-feira de cinzas recebemos as cinzas na nossa cabeça para reconhecer que 

somos... 
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MINHA ORAÇÃO:   A Quaresma é o tempo favorável à oração, pois só vivendo uma vida de oração 

vamos compreender a vontade de Deus para nossa vida, e assim, amar a vontade d’Ele. 

Rezar diariamente, junto com a família e colocar como intenção as vítimas do Covid-19 seus 

familiares e pedir a cura dessa enfermidade que o mundo vem vivendo. Sugestão: rezar o santo 

terço mariano ou terço da misericórdia ou terço de São José. 

 

MEU COMPROMISSO:  O mundo está na quarentena, mas a Igreja está na Quaresma. Por 

isso, quaresma é tempo de penitencia e conversão. Qual é o sentido da penitência? Certamente, 

não é para nos punir física ou espiritualmente. A Igreja nos ensina que “aos olhos da fé, nenhum 

mal é mais grave que o pecado; e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, 

para a Igreja e para o mundo inteiro” (Catecismo n. 1488). 

Neste tempo da quaresma, qual a penitência que eu posso fazer?  Lembrando que é algo 

que eu gosto muito. Segue aqui alguns exemplos: 

- Reduzir o uso do celular. Usar somente para as necessidades urgentes; 

- Não assistir TV ou algum programa específico da TV; 

- Cortar jogos no computador ou aparelho de jogos; 

- Deixar de comer doce; 

- Deixar de beber refrigerantes 

 Escolha uma penitência nesta quaresma e ofereça a Deus com orações. 

https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/o-mundo-esta-na-quarentena-mas-igreja-esta-na-quaresma/

