Caminho Quaresmal
“40 dias no deserto com Jesus”
de Jejum e Oração 2018
-----------Coordenação e texto: Pe. Sérgio Luiz e Silva, C.Ss.R.

O SENTIDO DO DESERTO
“Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão
e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi
tentado pelo demônio durante quarenta dias.”
(Lc 4, 1-2a)
Também nós queremos que o Espírito Santo nos
conduza ao deserto! Na tradição bíblica, como
nos primeiros séculos da Igreja, o deserto é
considerado um lugar especial de encontro com
Deus: “Por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao
deserto e falar-lhe-ei ao coração” (Os 2, 16).
Ir ao deserto com Jesus durante este tempo de
quaresma – ou outro tempo que você mesmo
eleger (não necessariamente a Quaresma) – é
colocar-se no firme propósito de ter um encontro
com Deus e com nossa própria verdade. O
deserto não é um lugar, mas uma
disposição espiritual.
Os “demônios” que precisamos enfrentar estão,
antes de tudo, dentro de nós. São nossos próprios
traços de personalidade, inclinações, atitudes que
precisam ser reconciliados ou até mesmo
vencidos, “exorcizados” para vivermos sob a
Vontade de Deus.

Uma batalha que se trava no decorrer de toda a
vida. Sempre precisaremos de mudança,
conversão. Ninguém se sinta pronto por ter
percorrido um determinado trecho de sua senda
espiritual. Sempre haverá a necessidade de se
colocar novamente a caminho, de se confrontar,
de mudar, de crescer. É tarefa de uma vida
inteira.
É preciso ainda lembrar que, sem a graça de
Deus, toda ascese (disciplina espiritual) é vã. A
iniciativa é de Deus! É o Espírito Santo quem
conduz Jesus ao deserto. “Porque é Deus quem

segundo o seu beneplácito, realiza em vós o
querer e o executar.” (Fp 2, 13)

ENTRANDO NO DESERTO
Entre no deserto! Mas entre com a
determinação de abrir-se à Palavra e à Graça de
Deus. Ninguém julgue estar pronto para essa
empreitada por si mesmo. Não temos que provar
nada a Deus. Não temos que “obrigá-lo” a fazer
algo por nós, pois suas ações em nosso favor são
sempre amorosas. O jejum é uma prática voltada
para nosso crescimento e não para um Deus que
exige sacrifício. Jesus já realizou o único e
definitivo sacrifício, oferecendo-se por todos nós
na cruz (Hb 10, 10).
Os 40 DIAS nos lembram os 40 dias que Jesus
esteve no monte das tentações. O tempo
dedicado ao jejum é reservado para buscar o
Senhor, mesmo em meio às atividades cotidianas.
Em Mt 6, 1-18, vemos como Jesus indica o jejum,
a oração e a esmola(a solidariedade com os mais
pobres) como sinais característicos da vida de um
cristão fiel. Em alguns momentos de decisão,
porém, somos convocados a intensificar nossa
comunhão com o Senhor.
Outro fator importante em um tempo de jejum é
o propósito que nos move a fazê-lo. Um jejum
sem propósito definido é como vagar num
túnel escuro, sem saber de onde ou para onde se
vai.
Olhando
as
Sagradas
Escrituras,
encontraremos muitas razões que levaram as

pessoas ao jejum. Se vamos jejuar temos que ter
objetivos firmes e claros pelos quais lutar:
- Estar com Deus; receber sua Palavra e alguma
orientação concreta; interceder por alguém ou
alguma situação; fortalecer-se no ministério que
Deus quer confiar a você; enfrentar o “inimigo” e
suas tentações, solidarizarmo-nos com os mais
pobres, etc...

COMO FAREMOS NOSSO JEJUM?
Jejuaremos às SEXTAS-FEIRAS, durante o
período de nosso Caminho Quaresmal, como
estará indicado no roteiro à frente. Mas, durante
os 40 dias, evitaremos alimentos pelos quais
buscamos mais saciar nosso gosto do que as
necessidades de nosso organismo (doces, refrigerantes, excesso de frituras ou outros
alimentos que constituem hábitos alimentares aos
quais estamos apegados). Além disso, evitando
extravagâncias, vamos escolher entre duas
opções:
- Iniciar a alimentação diária só a partir das
12h, ou simplesmente cortar uma das
refeições do dia.
Cuidado somente para não “descontar” na
próxima refeição para compensar o que não foi
comido. Pessoas que fazem uso de medicação
devem estabelecer o jejum em conformidade com
o horário dos remédios, bem como aquelas com
problemas de pressão alta, diabetes ou outro tipo
de limitação de saúde ou restrição alimentar
podem fazer jejum de televisão, conversas ou
outras coisas. Mas lembre-se: inicialmente o
jejum consta de algum sacrifício na alimentação.

A INSPIRAÇÃO PARA NOSSO CAMINHO
Iremos percorrer o LIVRO DE JÓ. Há
controvérsias entre os estudiosos se Jó teria sido
uma figura apenas simbólica ou um personagem
real. Pouco importa. A história de Jó é a história de
muitos justos que sofrem, de pessoas boas –
podemos até dizer santas – mas que não se

afastam de Deus, mesmo que passando por
tribulações muito fortes.
Não se trata de um estudo (exegese) do referido
Livro. Se você se interessar, há alguns livros que
você pode adquirir nas livrarias católicas e que o
ajudarão a aprofundar-se. Eu proponho apenas
uma jornada de oração, com meditações livres
que eu mesmo fui fazendo à medida que relia
cada um dos 42 capítulos. Algumas das reflexões
vêm de anotações que estavam em minha própria
Bíblia: palavras, grifos, ideias que, em leituras
recorrentes, foram se apresentando. Tomei a
liberdade
de
partilhar
alguns
destes
apontamentos com você. Faça seu caminho, leia
sempre mais de uma vez o texto, interiorize, deixe
que o Espírito Santo fale ao seu coração. Cada um
tem seu jeito de rezar. Faça-o, no entanto, com
seriedade e com profundo desejo de ouvir a Deus
e de se colocar numa dinâmica de conversão,
como é tão próprio ao Tempo da Quaresma.
Lembre-se: Jó não foi somente um homem
sofredor; foi alguém que descobriu Deus em meio
à angústia, sofrimentos, questionamentos e,
quase, desespero. Não passamos por situações
semelhantes a estas? Como reagimos? Como as
iluminamos com a fé? O que Deus tem a falar e a
fazer em nossa vida nestas circunstâncias?
Espero ajudar você nesta jornada espiritual. Que
Maria, Sede da Sabedoria, inspire e interceda por
nós neste Caminho Quaresmal!

INTRODUÇÃO
Achei muito interessante este quadro apresentado
por Dennis Allan e creio que poderá ajudar a nos
situarmos diante do Caminho que vamos
empreender. Leia com atenção!
Imagine um dia que começa como qualquer outro.
Você se levanta para ir ao serviço e, chegando na
firma, encontra as portas lacradas. A firma fechou, sem
aviso. Você, inesperadamente, ficou desempregado.
Tendo obrigações para cumprir, você decide ir ao
banco para sacar dinheiro e pagar algumas contas que
estão vencendo. Mas, chegando ao banco, eles dizem

que sua conta foi fechada, sem explicação, e que você
não tem nenhum centavo. O dia já está piorando. Você
resolve voltar para casa, ainda tentando entender o
que está acontecendo. Chegando perto de sua rua,
você percebe vários bombeiros e ambulâncias
correndo por todos os lados. Suas vizinhas estão na
rua, chorando inconsolavelmente. Antes de você
chegar até sua casa, um dos vizinhos chama você e
fala palavras que jamais esquecerá: “Aconteceu tão
rápido”, ele diz, “que não foi possível salvar ninguém.
A casa, de repente, explodiu. Todos que estavam
dentro morreram. Eu sinto muito. Todos os seus filhos
estão mortos.”
Alguns dias passam. Você acorda num lugar estranho.
Olhando para seu redor, percebe que está num
hospital. Você está sentindo dores terríveis, e uma
coceira constante. Depois de algumas horas de
sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora de
visita. No seu caso, várias pessoas serão permitidas
entrar para visitá-lo. A primeira pessoa que entra no
quarto é sua esposa. Precisando muito de uma palavra
de consolo e de explicação, você olha para ela com
tanta esperança, nunca imaginando o que ela vai falar.
Ela chega perto da sua cama e começa a gritar: “Eu
não entendo a sua atitude”, ela diz. “Sua fé não vale
nada. Você confia num Deus que fez tudo isso?
Amaldiçoe o nome de Deus e morra!” Com essas
palavras, ela sai do quarto.
Enquanto você procura entender tudo isso, chegam
alguns amigos seus. São velhos amigos, sempre
prontos a ajudar. Agora será consolado! Mas, eles
entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo
desfigurado pela doença, e não falam nada. Ficam com
a boca aberta, olhando, mas não acreditam. Depois de
um longo período de silêncio, um deles fala: “Você
mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade
muito grande, e Deus está lhe castigando. Ele tirou
todos os seus bens e matou seus filhos. Ele causou
esta sua doença. Ele fez tudo isso porque você é mau!”
Você começa discutir quando um dos outros concorda
com o primeiro, e depois outro também concorda com
eles. Não adianta discutir. Para eles, você é um
detestável pecador que deve sofrer mais ainda.
De repente, algumas crianças passam no corredor.
Você se anima, porque crianças sempre trazem alegria
e amor. Mas, estas crianças param na porta, veem a
feiura do seu rosto e corpo, e saem correndo. “Nunca
vi nada tão feio”, uma delas comenta.

Tudo ficção? Jamais aconteceria uma coisa tão terrível?
Modifiquei os detalhes para ajudar você, leitor
moderno, a sentir na pele o que aconteceu na vida de
Jó. O livro de Jó é, possivelmente, o primeiro livro
bíblico escrito. Um homem fiel e abençoado por Deus
perdeu, num dia só, todas as suas posses e todos os
seus filhos. Logo depois, foi atacado por uma terrível
enfermidade. A própria esposa foi contra este homem
de Deus, e disse: “Amaldiçoa a Deus e morre” (Jó
2, 9). Os amigos o condenaram e discutiram com ele
para provar a sua culpa (a maior parte do livro relata
essas discussões, começando no capítulo 2, 11 e
continuando até 37, 24). Todos os conhecidos dele, até
as crianças, o desprezaram (19, 13-19).
O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na
experiência humana: como entender e lidar com o
sofrimento. É um livro rico e cativante que todos os
servos de Deus precisam estudar. Um dia, mais cedo
ou mais tarde, ele será útil na sua vida.
por Dennis
Allan

R OTEIRO PARA O CAMINHO Q UARESMAL
“40 DIAS NO DESERTO COM JESUS”
DE JEJUM E O RAÇÃO 2018

ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS
Ao início da meditação de cada dia, reze:

Senhor, no silêncio desta
graça, venho pedir-te a
sabedoria e a força.

hora de
paz, a

Quero olhar o mundo com olhos cheios
de
amor.
Quero
ser
paciente,
compreensivo, manso e prudente. Quero
ver, além das aparências, teus filhos
como Tu mesmo os vês e, assim, Senhor,
ver senão o bem em cada um deles. Fecha

meus ouvidos a toda calúnia. Guarda
minha língua de toda maldade. Que só
de bênçãos se encha minh’alma. Que eu
seja tão bom e tão alegre que todos
aqueles, ao se aproximarem de mim,
sintam tua presença. Reveste-me de tua
beleza, Senhor, e que, no decurso
desse dia, eu te revele a todos.
Dá-me, assim, pelo Espírito Santo,
viver o dia de hoje em comunhão
contigo, em atenção ao que se passa
comigo e vigilante diante dos desvios
do caminho.
Inspira-me com tua luz, defende-me
com tua graça, santifica-me com teu
amor. Que tua Palavra forme em mim o
caráter de Jó e que, mesmo em meio às
provações, eu persevere e jamais
ofenda teu Santo Nome. Seja este um
período de cura e fortalecimento em
minha fé.
Invoco o preciosíssimo Sangue de Jesus
para que me guarde, a intercessão da
Mãe Santíssima para que me valha em
todas as horas e a proteção dos
Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael na
jornada deste dia. Em nome de Jesus.
Amém.

10 Dia: SEGUNDA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO
A INTEGRIDADE DE JÓ.
Medite: Jó capítulo 1 e 2
Reflita: Seja o que for que você esteja passando,
jamais amaldiçoe a Deus. Pode ser que de
imediato nada faça sentido, mas tudo está dentro
de um Plano maior. Deus não é o autor do mal ou
dos males. O inimigo reivindica a vida do servo
fiel, mas Deus é fiel em guardá-lo. Creia e siga,
ainda que doa, doa muito.

Guarde: “Nu saí do ventre de minha mãe, nu

voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou: bendito
seja o nome do Senhor!” (Jó 1, 21)
Reze: Creio e espero, ainda que não entenda!

2º Dia: TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO
O DESABAFO DE JÓ.
Medite: Jó capítulo 3
Reflita: Conheci um homem que tinha um
transtorno interior tão forte que ele costumava me
dizer: eu não quero que Deus me mate; eu quero
que ele extermine minha existência. Eu sabia que
ele não detestava a si mesmo, mas a dor que estava
sentindo. É o que estava acontecendo com Jó. Veja
neste monólogo de Jó a expressão da dor de tantas
pessoas que passam por um quadro semelhante a
este e ore por elas. Abençoe o dia em que você foi
concebido.
Guarde: “Todos os meus temores se realizam, e

aquilo que me dá medo vem atingir-me.” (Jó 3, 25)
Reze: Em Deus tenho paz, descanso, repouso e
serenidade!

3º dia: QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO
E QUANDO A DOR BATE À NOSSA PORTA?
Medite: Jó capítulo 4
Reflita: Todos sabemos que é bem diferente
quando alguém longe está sofrendo e quando o
sofrimento bate à nossa porta, seja na vida de
alguém próximo de nós ou na nossa própria vida.
É claro que a intensidade do sofrimento de
alguém não mitiga o sofrimento que a gente
mesmo passa, mas, pelo menos, deve nos
lembrar que todos partilhamos da mesma
natureza, propensa ao sofrimento.
Guarde: “Não é tua piedade a tua esperança, e
a integridade de tua vida, a tua segurança?” (Jó
4, 6)
Reze: Em Deus espero, ainda que haja dor!

4º Dia: QUINTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO
VOCÊ VAI SE LEVANTAR DA POEIRA!
Medite: Jó capítulo 5
Reflita: Mesmo em meio à dor é preciso cultivar
a esperança. Pode ser que a mente esteja tão
conturbada que não se sinta paz alguma e que a
esperança seja um horizonte inexistente. Ainda
bem que o socorro de Deus não depende das
sensações que temos. Algumas vezes, o que
parece uma crise de fé é só uma perturbação
emocional. Por isso, firme sua fé na Palavra e não
no que sua mente diz.
Guarde: “Eu rogarei a Deus, apresentarei minha
súplica ao Senhor.” (Jó 5, 8)
Reze: A Mão de Deus me cura!

5º Dia: SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO
O JUSTO TAMBÉM SOFRE.
Medite: Jó capítulo 6
Reflita: No fundo de todos nós paira uma pergunta
que não encontra muito facilmente resposta: por
que o justo sofre? Por que tantas pessoas boas
sofrendo e algumas que são “más” parecem
prosperar? Não é tão simples responder a esta
pergunta e sempre deve haver um espaço para o
silêncio diante do que não entendemos. Cuidado
com as respostas muito certas, muito matemáticas
e simplórias tipo esta: ele está sofrendo agora,
porque está pagando alguma dívida passada. Há
horas em que o silêncio é a melhor resposta, ainda
que incômoda.
Guarde: “Palavras desesperadas, leva-as o
vento.” (Jó 6, 26b)
Reze: Socorre-me em minha fraqueza, Senhor!

*Dia de jejum

6º Dia: SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO
NOITES E DIAS...

Medite: Jó capítulo 7
Reflita: Quando uma pessoa está deprimida,
tudo é um tormento. O tempo parece um cruel
carrasco que traz apenas a sucessão de dores e
tormentos. A sensação é bem aquela de Jó que,
ao chegar a noite, ansiava pela manhã, e, ao
amanhecer, só pensava na noite. Tudo parece, na
verdade, noite; tudo é visto sob lentes que tiram
a cor de todas as realidades. Tudo parece uma
interminável sequência de cenas em preto e
branco.
Guarde: “A vida do homem sobre a terra é uma
luta.” (Jó 7, 1)
Reze: Tu és o Senhor de meus dias e minhas
noites!

7º Dia: DOMINGO, 25 DE FEVEREIRO
A GRANDEZA DO QUE SE SEGUIRÁ.
Medite: Jó capítulo 8
Reflita: Os amigos de Jó achavam que ele tinha
alguma culpa por estar acontecendo aquilo com
ele; se ele sofria é porque tinha praticado o mal
de alguma forma. Já saiu de sua boca alguma vez
uma frase como esta: o que eu fiz para merecer
isto? No fundo, a gente às vezes pensa que o
sofrimento é ou deveria ser consequência de
algum mal cometido. Mas todos nós participamos
de uma mesma realidade, por vezes
extremamente dolorosa, mas o final dessa história
é a vitória.
Guarde: “Ele porá de novo o riso em tua boca, e
em teus lábios, gritos de alegria.” (Jó 8, 21)
Reze: Deus faz brotar as hastes em meu jardim!

8º Dia: SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO
MESMO QUE OS OLHOS NÃO VEJAM.
Medite: Jó capítulo 9
Reflita: Nem sempre sentimos o toque de Deus
em nossa vida. Ele está sempre por perto, mas

nossos olhos nem sempre estão abertos para ver
sua ação. Recordemo-nos da experiência dos
discípulos de Emaús (Lc 24), que caminhavam
desolados sem que percebessem, que era Jesus
aquele forasteiro que seguia com eles pelo
caminho e que entrara em sua casa. Mas a Palavra
e a presença d’Ele foram aos poucos aquecendo o
coração dos discípulos, como irão também
revigorar-nos em nossas fraquezas.
Guarde: “Ele toca levemente em mim sem que
eu tenha percebido.” (Jó 9, 11)
Reze: Caminhas junto de mim, eu sei!

9º Dia: TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO
RASGUE DIANTE D’ELE SEU CORAÇÃO!
Medite: Jó capítulo 10
Reflita: Deus não se alegra com nosso
sofrimento. Deus não ama o sofrimento e não nos
criou para o sofrimento. Quem quer que
acreditemos nisto é o inimigo de Deus e nosso. O
que não significa que o sofrimento não venha. É
preciso abraçar com humildade algum sofrimento
que será para o nosso crescimento, mas é também
é necessário ter uma determinação interior de não
nos entregarmos a um dolorismo que nada tem a
ver com a Cruz de Cristo e, consequentemente,
com a Vontade de Deus. Desabafe diante de Deus
tudo o que você estiver vivendo.
Guarde: “Falarei na amargura de meu coração.”
(Jó 10, 1b)
Reze: Lembra-te de que me formaste como o
barro!

10º Dia: QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO
AS PROFUNDEZAS DIVINAS.
Medite: Jó capítulo 11
Reflita: O presente capítulo me traz à mente e ao
coração – em especial os versículos de 7 a 11 – a
entusiasta proclamação do apóstolo Paulo: “Por

esta causa dobro os joelhos em presença do Pai, ao

qual deve a sua existência toda família no céu e na
terra, para que vos conceda, segundo seu glorioso
tesouro, que sejais poderosamente robustecidos
pelo seu Espírito em vista do crescimento do vosso
homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos
corações, arraigados e consolidados na caridade, a
fim de que possais, com todos os cristãos,
compreender qual seja a largura, o comprimento, a
altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade
de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais
cheios de toda a plenitude de Deus.” (Ef 3, 14-19).
Faça a relação entre um e outro.
Guarde: “O futuro te será mais brilhante do que
o meio dia, as trevas se mudarão em aurora.” (Jó
11, 17)
Reze: Quero estar nas profundezas da tua
misericórdia, Senhor!

11º Dia: QUINTA-FEIRA, 1º DE MARÇO
TODO ORGULHO É VÃO.
Medite: Jó capítulo 12
Reflita: Recordo-me de um velho redentorista da
Província de São Paulo, Pe. Siqueira, CSsR.
(Antônio Bibiano de Siqueira), com o qual convivi
em uma missão, quando ainda era noviço, que
dizia com sua voz forte: “O orgulho morre depois
de três dias que a pessoa morre”, referindo-se a
como o orgulho está enraizado em nós. Ledo
engano de quem se acha melhor ou maior que os
outros. Não nos recorda este texto o Cântico de
Maria (Lc 1, 46-55)?
Guarde: “Em Deus residem sabedoria e poder;
ele possui o conselho e a inteligência.” (Jó 12, 13)
Reze: Em tuas mãos toda graça e poder!

12º Dia: SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO
TESTEMUNHAS E NÃO ADVOGADOS.
Medite: Jó capítulo 13
Reflita: Deus não precisa de defensores, mas de
testemunhas. Ouça em especial os versículos 7 e

8. Nós não temos que justificar Deus diante de
nenhuma situação que aconteça, como se
fôssemos seus defensores. Precisamos, tão
somente, manifestar nossa confiança, não
obstante muitas situações parecerem, também a
nós, absurdas, incompreensíveis. E a forma mais
plena deste testemunho é o amor: “Nisto todos

conhecerão que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros” (Jo 13, 35).
Guarde: “Não me esconderei de tua face.” (Jó
13, 20)
Reze: Coloco-me inteiramente diante de ti,
Senhor!

*Dia de jejum

13º Dia: SÁBADO 3 DE MARÇO
AO CONTATO COM A ÁGUA...
Medite: Jó capítulo 14
Reflita: Este capítulo remeteu-me a uma canção
que me toca profundamente, tanto pela letra
como pela música: “Há esperança para o ferido,

como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que
na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o
seu tronco morrer: há esperança pra você. Ao
cheiro das águas brotará. Como planta nova,
florescerá. Seus ramos se renovarão. Não cessarão
os seus frutos e viverá!” Acolha esta promessa que
nasce da Palavra para você.
Guarde: “Para uma árvore, há esperança;

cortada, pode reverdecer, e os seus ramos
brotam...” (Jó 14, 7)
Reze: Há esperança para mim!

14º Dia: DOMINGO, 4 DE MARÇO
O MAL NÃO TEM A ÚLTIMA PALAVRA.
Medite: Jó capítulo 15
Reflita: São João Paulo II dizia: “Anciãos, não

pensem que o mundo acaba com vocês; jovens
não pensem que o mundo começa com vocês”.
Estamos todos inseridos dentro de uma história tão

maior que cada um de nós que isso deveria nos
deixar mais humildes diante da vida e do outro
também. Por outro lado, percebemos que há muita
maldade no mundo, mas seu sucesso é apenas
aparência. Lembremo-nos do texto que diz: “Não

te incomodes por causa dos malfeitores, nem
tenhas inveja dos perversos, porque não há futuro
para o homem mau; a lâmpada dos perversos
apagar-se-á” (Pr 24,19.20).
Guarde: “Fazes pouco caso das consolações
divinas, e das doces palavras que te são
dirigidas?” (Jó 15, 11)
Reze: Tudo a teu tempo, Senhor!

15º Dia: SEGUNDA-FEIRA, 5 DE MARÇO
CONSOLAÇÕES VAZIAS?!
Medite: Jó capítulo 16
Reflita: As consolações de Deus nunca são um
“paninho quente” em cima de nossas dores,
apenas para atenuar o que estamos sentindo. Peça
muita sabedoria a Deus na hora de consolar
alguém necessitado. Não basta apenas formular
um discurso e achar que meia dúzia de palavras
bonitas irão amenizar a dor que o outro está
sentindo. Se não saírem da sinceridade do coração,
serão apenas “carinhos frios”, como conta a
história dos “carinhos quentes e carinhos frios”. Às
vezes, é melhor simplesmente se calar e, apenas,
estar ao lado do outro em sua dor.
Guarde: “Minha oração subiu até Deus, meus
olhos choram diante dele.” (Jó 16, 20)
Reze: Quero ser uma presença amorosa junto ao
que sofre!

16º Dia: TERÇA-FEIRA, 6 DE MARÇO
QUANDO VEM A FRUSTRAÇÃO.
Medite: Jó capítulo 17
Reflita: Como você lida com a frustração quando
as coisas não caminham do jeito que você
esperaria que acontecessem? Não é fácil sonhar,

planejar, investir e, depois, ver tudo, ou parte,
ruir. Há aqueles que chegam a usar este
argumento para não ousarem voos mais altos,
para não se frustrarem. Certamente, a
experiência de frustração é muito dolorosa, mas
tampouco alcançarão vitórias significativas
aqueles que se contentam com a “normose” de
um cotidiano sem sonhos.
Guarde: “Meus dias se esgotam, meus projetos

estão aniquilados, frustraram-se os projetos de
meu coração.” (Jó 17, 11)
Reze: És o Senhor de meus sonhos e projetos!

17º Dia: QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO
O DESTINO DOS MAUS.
Medite: Jó capítulo 18
Reflita: Os amigos de Jó insistem na argumentação
que mostra como o caminho e o destino dos ímpios
estão fadados à destruição. Certamente assim é, se
não houver mudança. Aliás, ou ela acontece aqui,
neste plano, ou não acontece. Depois da morte, não
há possibilidade de mudança. Este é o tempo que
nos é dado para fazer o bem, evitar o mal, corrigir
o rumo, mudar o que precisa ser mudado. Nunca é
tarde, mas ninguém sabe a hora em que aquela
“curva do caminho”, chamada morte chegará.

“Agora é o tempo favorável, agora é o dia da
salvação” (2Cor 6, 2).
Guarde: “Sim, a luz do mau se apagará, e a flama
de seu fogo cessará de alumiar.” (Jó 18, 5)
Reze: Guia meus passos no caminho da Vida!

18º Dia: QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO
PRECONCEITOS NOSSOS DO DIA A DIA.
Medite: Jó capítulo 19
Reflita: A experiência de Jó, desprezado por todos,
inclusive sua mulher e filhos, diante de todas as
perdas que tinha passado e por sua aparência
deplorável, é a experiência de muitos em nossa
sociedade, alijados à marginalidade por alguma

característica pessoal ou social. Cito aqui, apenas,
dois grupos: transexuais e portadores do vírus HIV.
Quantos julgamentos emitidos contra esses grupos
e, até mesmo, violência. Como você lida com
aqueles “diversos” de você? O que podemos fazer
para minorar tanto sofrimento?
Guarde: “Compadecei-vos de mim, compadecei-

vos de mim, ao menos vós, que sois meus amigos,
pois a mão de Deus me feriu.” (Jó 19, 21)
Reze: Compadecei-vos de mim, Senhor!

19º dia: SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO
O QUE SAI DE TUA BOCA?
Medite: Jó capítulo 20
Reflita: Um dos pontos contemplados neste
discurso de Sofar a Jó, é o fruto do mal que
parece doce aos lábios. A palavra maldita não é
apenas gritada em meio a imprecações, mas
aquela outra mais ardilosa ainda, manipuladora,
cheia de desfaçatez, que dá aparência de bela e
até correta, mas que, manipula, que prepara
armadilhas, que tem intenções ocultas e
destruidoras. Esta palavra adocicada, mais cedo
ou mais tarde, converte-se em fel de serpente na
vida da própria pessoa, envenenando-a mais do
que àquele ao qual tentou envenenar.
Guarde: “Se o mal lhe foi doce na boca, se o

ocultou debaixo da língua, se o reteve e não o
abandonou, se saboreou o seu paladar, esse
alimento se transformará em suas entranhas, e se
converterá interiormente em fel de áspides.” (Jó
20, 12-14)
Reze: Tira de meus lábios e coração toda palavra
maldita!

*Dia de jejum

20º Dia: SÁBADO, 10 DE MARÇO
OUVIR, ESCUTAR...
Medite: Jó capítulo 21

Reflita: Um dos males de nosso tempo é a forma
descuidada e desatenta diante do outro. Não nos
ouvimos mais ou ouvimos pouco. E esta realidade
vai se tornando ainda mais crônica, à medida que
as pessoas vão envelhecendo. Não é incomum ver
idosos isolados ou quietos num canto, onde se
desenvolve uma conversa animada. Afinal, o que de
interessante eles têm para dizer? Mas não vai isto
se tornando um hábito cada vez mais usual nas
famílias e, até, em meio aos jovens? Não é incomum
ver adolescentes agrupados, mas ninguém fala com
ninguém, pois os olhos estão todos voltados para a
tela de um celular...
Guarde: “Ouvi, ouvi minhas palavras, que eu tenha

pelo menos esse consolo de vossa parte. Permiti
que eu fale...” (Jó 21, 2)
Reze: Abre meus ouvidos para que eu possa
ouvir!

21º Dia: DOMINGO, 11 DE MARÇO
RECONCILIADOS E ABENÇOADOS!
Medite: Jó capítulo 22
Reflita: É tempo de reconciliar-se. Mas não há
reconciliação verdadeira sem um encontro com a
própria verdade. Sem aceitação verdadeira, não
há superação; sem abrir mão de algo, não se
ganha mais. O que, no momento existencial em
que você vive, significa “fazer as pazes” com
Deus, como está no capítulo que estamos lendo
hoje? Não é bom saber que Ele ouvirá nossa
oração se assim vivermos em aliança com Ele? E
quem vive nesse tipo de aliança, nunca pede algo
que contristará o Senhor.
Guarde: “Tu lhe rogarás e Ele te ouvirá, e
cumprirás os teus votos.” (Jó 22, 27)
Reze: Meu coração no teu coração, Senhor!

22º Dia: SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MARÇO
EM TODA PARTE...
Medite: Jó capítulo 23

Reflita: Confronte os versículos 8 a 10 com o
Salmo 138: “Para onde irei longe do vosso Espírito?

Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir
até os céus, ali estareis; se descer à região dos
mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as
asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é
ainda vossa mão que lá me levará, e vossa destra
que me sustentará...” (Sl 138, 7-10). Jó está
machucado e, mergulhado na sua dor, ele sente
que não pode encontrar Deus. Quem está, ainda,
interessado em nos convencer de que Deus nutre
algum mau desígnio a nosso respeito, senão o
diabo? Lembremos que Jó estava bem no meio de
uma batalha espiritual.
Guarde: “Ele conhece o meu caminho; e, se me
põe à prova, dela sairei puro como o ouro.” (Jó
23, 10)
Reze: Tu estás comigo, onde quer que eu vá!

23º Dia: TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO
TEMPO E TEMPOS...
Medite: Jó capítulo 24
Reflita: Um dos pontos que mais inquietam o ser
humano em todas as épocas e culturas é a questão
do Tempo. Convivemos mal com o tempo. Ora
achamos que passa muito depressa ora nos parece
interminável. É, não só, uma convivência difícil, mas
também e sobretudo uma administração custosa.
Normalmente quando achamos que Deus “não tem
tempo” para nós ou não se importa conosco é
porque nós não temos tempo para Deus. Quanto
menos tempo dedicarmos a cultivar nossa
intimidade com o Senhor, menos perceberemos o
quanto tempo Ele despende conosco. Na verdade,
a eternidade.
Guarde: “Por que ignoram seus dias os que lhe são
fiéis?” (Jó 24, 1)
Reze: Dai-me sabedoria para
administrar bem o meu tempo.

24º Dia: QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO

DIA DE LOUVOR.
Medite: Jó capítulo 25
Reflita: Dedique o dia de hoje para louvar,
bendizer e adorar o Senhor. Olhe ao seu redor e
reconheça tudo o que Deus é e faz por você.
Somos
“vermezinhos”,
mas
somos
tremendamente amados por Ele. Bildad, mesmo
reconhecendo toda a majestade divina ainda não
conhecia o desígnio e a realização da Promessa
da vinda do Salvador. Percebe como nós somos
bem-aventurados? Ele nos tem amado com amor
eterno e este já é, em si, o maior motivo para
louvarmos e bendizermos o Senhor.
Guarde: “A Ele, o poder e a majestade, em sua
alta morada faz reinar a paz.” (Jó 25, 2)
Reze: Tu me amas, me amas tanto! Eu sou
grato! Obrigado, Senhor!

25º Dia: QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO,
DIA DE SÃO CLEMENTE MARIA HOFBAUER
VÉUS QUE REVELAM E ESCONDEM.
Medite: Jó capítulo 26
Reflita: Este capítulo traz um versículo que me
impressionou profundamente quando li: “os
infernos não têm véu” (v. 6b). Ao meditar sobre ele,
cheguei a uma dupla conclusão: “os infernos não
têm véu”, pois toda maldade, corrupção, injustiça,
orgulho desmedido, egoísmo etc., tudo é como se a
porta do inferno estivesse aberta vomitando toda
espécie de imundície; “os infernos têm véu”, pois
creio que nem imaginamos o que eles, na verdade
são, tamanho o terror que eles contêm. Seja como
for, espero que nenhum de nós venhamos a
conhecê-los e, nem mesmo, a olhar o que há por
detrás deste infecto véu.
Guarde: “... se apenas percebemos um fraco eco

dessas obras, quem compreenderá o trovão de seu
poder?” (Jó 26, 14)
Reze: Fecha, Senhor, o véu do inferno e me abre
o céu!

26º Dia: SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO
UM GUARDA EM MINHA BOCA.
Medite: Jó capítulo 27
Reflita: Mesmo em meio a tanta angústia e dor,
que nem podemos imaginar, Jó mantém algo que,
de forma muito simples pecamos e erramos
costumeiramente: uma língua que não se levanta
para murmurar e, muito menos, blasfemar. “A

língua está entre os nossos membros e contamina
todo o corpo; e sendo inflamada pelo inferno,
incendeia o curso de nossa vida” (Tg 3, 6b). Como
anda sua língua? É dada a murmurações, fofocas
e, até, calúnias? Deus nos livre disto. Deus nos dê
vigilância sobre nossa língua.
Guarde: “... enquanto em mim houver alento, e o

sopro de Deus passar por minhas narinas, meus
lábios nada pronunciarão de perverso e minha língua
não proferirá mentira.” (Jó 27, 2)
Reze: Que só de bênçãos se encha minha boca,
Senhor!

*Dia de Jejum

27º Dia: SÁBADO, 17 DE MARÇO
A SABEDORIA NECESSÁRIA.
Medite: Jó capítulo 28
Reflita: A sabedoria no Antigo Testamento
personifica, ainda que de forma indireta, a pessoa
divina do Espírito Santo, que até não havia sido
revelada, mas que já agia, pois o Espírito de Deus é
desde sempre e para sempre, como cada uma das
três pessoas da Santíssima Trindade. Seria de muito
proveito que você hoje meditasse os capítulos 7 e 8
do Livro da Sabedoria. Peça também este dom para
que acompanhe você em todas as circunstâncias de
sua vida. É até mais do que simplesmente um dom:
é o próprio Espírito Santo, Aquele que nos dá
sabedoria e todos os dons necessários para nosso
caminho espiritual.
Guarde: “O temor ao Senhor, eis a sabedoria;
fugir do mal, eis a inteligência.” (Jó 28, 28)
Reze: Espírito Santo, age em mim! Dá-me
sabedoria!

28º Dia: DOMINGO, 18 DE MARÇO
MEMÓRIAS...
Medite: Jó capítulo 29
Reflita: Um belo poema de um Jó entristecido e
saudoso, diante de tudo o que já vivera e, agora,
amargava as perdas, a dor, a angústia. É necessário
ter uma memória agradecida sobre a vida. Olhar para
o passado para alegrar-se com as coisas boas e os
momentos felizes, aprender com os erros e curar as
possíveis feridas. Olhar para o passado, sem se deter
no passado. Não é muito difícil encontrar pessoas que
já tiveram um passado glorioso e que por
circunstâncias variáveis vivem um presente doloroso.
Não sei qual é sua história, mas é tempo de curar as
feridas e confirmar o que dá sentido aos seus dias.
Guarde: “Minha raiz atinge as águas, o orvalho
ficará durante a noite sobre os meus ramos.” (Jó
29, 19)
Reze: Quero trazer à memória aquilo que me dá
esperança!

29º Dia: SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO,
SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ
RESPEITAR É AMAR.
Medite: Jó capítulo 30
Reflita: Você certamente conhece a expressão:
tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. O
que não falta é gente que torce pela desgraça do
outro, que zomba, que é preconceituosa, que
discrimina, que faz pouco caso do outro. Isto
sempre aconteceu em todas as instâncias da
sociedade, inclusive no meio das crianças, nas
escolas. Os educadores e as famílias têm
despertado diante dessa triste realidade que
machuca muito e pode marcar a pessoa durante
toda a vida. A palavra é recente, mas a realidade é
antiga: bullying. Imagine como o coração de Jó
estava machucado:

Guarde: “Clamo a ti, e não me respondes;
ponho-me diante de ti, e não olhas para mim.” (Jó
30, 20)
Reze: Aceita minha oração! Ouve meu clamor!

30º Dia: TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO
O SILÊNCIO DE DEUS.
Medite: Jó capítulo 31
Reflita: Custa a Jó entender o que lhe acontecia.
Qual seria o motivo? Que mal ele teria praticado?
Nem sempre temos as respostas que procuramos.
Não é fácil defrontar-se com o silêncio de Deus. Pense
em Jesus no Monte das Oliveiras e, depois, na Cruz.
O Pai parecia totalmente indiferente diante do
sofrimento do seu Filho. Foram horas de profunda
solidão para Jesus que culminaram com a dolorosa
confissão: “Meu Deus, meu Deus, por que me
abandonaste?” (Mt 27, 47). Jesus reuniu em si a
agonia da humanidade inteira. Leve a Ele em oração
todos os que passam por estes momentos do silêncio
de Deus.
Guarde: “Oh, se eu tivesse alguém para me
ouvir!” (Jó 31, 35)
Reze: Olha por todos os agonizantes, Senhor!

31º Dia: QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO
A VERDADEIRA INTELIGÊNCIA.
Medite: Jó capítulo 32
Reflita: De parte a parte, é necessária muita
humildade: sabedoria não vem com o acúmulo dos
anos, assim como jovialidade não é sinônimo de
vigor do corpo. Sim, os anos possibilitam o
amadurecimento, mas para que isso seja verdade
é preciso que se queira sempre aprender e,
consequentemente, escutar. Eliú faz ainda uma
observação utilíssima em nossos relacionamentos,
especialmente diante de alguém que tem uma
ascensão social maior: “...não sei bajular; do
contrário, meu Criador logo me levaria” (Jó 32, 22).

Peça a ação iluminadora do Espírito Santo em sua
vida.
Guarde: “É o Espírito de Deus no homem, e um

sopro do Todo-poderoso que o torna inteligente”.
(Jó 32, 8)
Reze: Dá-me humildade e sabedoria, Senhor!

32º Dia: QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO
A INSTRUÇÃO DE DEUS
Medite: Jó capítulo 33
Reflita: Deus que nos fez seus filhos, também nos
instrui como um pai. Às vezes somos como crianças
que querem usufruir de tudo aquilo que o Pai
proporciona, mas que relutam diante das instruções
e correções que Ele faz. O mesmo Deus que fala nos
sonhos, na sabedoria inconsciente da alma, fala
também nas horas de dor. As lições são dadas e
estão aí para nos ajudarem a amadurecer como
filhos adultos em Cristo Senhor. Será que você é
dócil diante das instruções e correções do Senhor?
Guarde: “O Espírito de Deus me criou e o sopro
do Todo- poderoso me deu a vida.” (Jó 33, 4)
Reze: Maria, Mãe, ajuda-me a acolher as
instruções do Pai!

33º Dia: SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO
ELE PREFERE O AMOR!
Medite: Jó capítulo 34
Reflita: Pode parecer estranho dizer que a gente
precisa deixar Deus ser Deus. Se Ele é Deus, quem
O impedirá de ser Deus? Mas nem sempre é assim
que a gente age. E, como temos preferências,
projetamos isso em Deus e nos enchemos de
opiniões sobre o que seria melhor, como seria e
em que tempo seria. Mas como podemos arrazoar
com Deus se nossa visão é tão limitada? Diante do
que não se compreende e diante de tudo o mais,
o melhor é crer e assumir o que diz a Palavra:

“Todas as coisas que Deus fez são boas, a seu
tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração, a

duração inteira, sem que ninguém possa
compreender a obra divina de um extremo a
outro” (Eclesiastes 3, 11).
Guarde: “Ele não tem preferência pelos grandes,
e não tem mais consideração pelos ricos do que
pelos pobres, porque são todos obras de suas
mãos.” (Jó 34, 19)
Reze: Tudo é bom, a seu tempo!

*Dia de jejum

34º Dia: SÁBADO, 24 DE MARÇO
TODO-PODEROSO E/OU TODO-AMOROSO?
Medite: Jó capítulo 35
Reflita: Muitas vezes no Primeiro (Antigo)
Testamento, Deus é chamado de Todo-poderoso.
Jó sentia-se injustiçado porque era desmedida a
ação de um Ser tão poderoso – Todo-poderoso –
diante da sua pequenez. Da mesma forma
argumentavam seus amigos. Até que Jó, ao final,
experimenta que Deus vai além do seu poder. Sem
chegar a expressar-se em relação a um Deus-Amor,
ele faz esta experiência ao exclamar no final de seu
livro: “Meus ouvidos tinham escutado falar de ti,
mas agora meus olhos te viram” (Jó 42, 5).
Guarde: “Sob o peso da opressão, geme-se.” (Jó
35, 9)
Reze: Teu amor curará, ao fim, toda dor!

35º Dia: DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARÇO
UM OLHAR REVERENTE.
Medite: Jó capítulo 36 e 37
Reflita: Quando foi que parte de nós perdeu a
capacidade de olhar extasiada a Obra da Criação?
A ciência, de alguma forma, desencantou ou, até
mesmo, dissecou o Universo. A maioria das
pessoas simplesmente não presta atenção na
beleza que há ao redor e como a natureza se
torna caminho de encontro com Deus. Procure
lançar um olhar reverente naquilo que cerca você:
desde à flor que lança cor ao dia, à árvore que

empresta sua sombra ao passante, até às estrelas
do céu. Há um potencial de cura e paz que podem
acalmar seu coração na hora da tempestade.
Guarde: “Deus troveja com uma voz

maravilhosa, faz prodígios
incompreensíveis.” (Jó 37, 5)

que

nos

são

Reze: Tudo me revela tua face de amor!

36º Dia: SEGUNDA-FEIRA SANTA, 26 DE MARÇO
PERGUNTAS A DEUS, PERGUNTAS DE DEUS.
Medite: Jó capítulo 38
Reflita: Quantas perguntas a humanidade lança ao
Ser Superior, seja ele Deus, como foi revelado nas
Escrituras e O concebemos!... Imagine se Deus fosse
nos questionar como O questionamos. Não me refiro
a questões que a ciência tem decifrado ao longo dos
séculos – é não é a isto que se referem as perguntas
que são dirigidas a Jó por parte do Senhor – até
porque os cientistas esbarram a todo momento em
interrogações que não serão elucidadas tão cedo. E
você? Coloque-se no lugar de Jó. Você já questionou
Deus em algum momento de sua vida? Se fosse você
no lugar de Jó nesse capítulo, qual seria sua resposta?
Guarde: “Quem é aquele que obscurece assim a
Providência com discursos sem inteligência?” (Jó
38, 2)
Reze: Não sei muitas vezes o que falo. Perdão,
Senhor!

37º Dia: TERÇA-FEIRA SANTA, 27 DE MARÇO
GRANDEZA DE DEUS, BELEZA DA VIDA,
FRAQUEZA DO HOMEM.
Medite: Jó capítulo 39
Reflita: À medida que você ler cada um destes
versículos, traga à sua mente a imagem de cada
uma das criaturas ali elencadas. Contemple a
complexidade da obra criada e, nesta
contemplação, medite na grandeza de Deus, na
beleza da vida e na fraqueza do homem (Sl 8). E
no meio disto tudo, Ele, por seu puro amor, não

apenas fez do ser humano a criatura mais elevada,
criada à sua imagem e semelhança (Gn 1, 27), mas
quis nos fazer filhos, no seu Filho Jesus (1Jo 3,1),
e nós não podemos nem imaginar qual o tamanho
da herança que Ele tem reservado para nós (1Jo
3,2). Adore a tremenda Providência Divina,
agradeça ao Pai, algo que ainda não havia sido
revelado no tempo de Jó.
Guarde: “Leviano como sou, que posso

responder-te? Ponho minha mão na boca; falei
uma vez, não repetirei, duas vezes... nada
acrescentarei.” (Jó 39, 34s)
Reze: Tu és tremendo! Tu és meu Pai!

38º Dia: QUARTA-FEIRA SANTA, 28 DE MARÇO
DO MEIO DA TEMPESTADE!
Medite: Jó capítulo 40
Reflita: Tomo o primeiro versículo deste capítulo
para nossa meditação de hoje. Do seio da
tempestade, Deus respondeu a Jó. Pode ser que
você esteja no meio de uma tempestade. Os
ventos sopram furiosamente e o barquinho da sua
existência está para quebrar ao meio. A escuridão
da noite aumenta ainda mais o terror e os ares
parecem ser povoados de seres espectrais. O
medo o paralisa. Mas no meio disso tudo surge o
Senhor, que até mesmo é confundido com um
fantasma (confira Mt 14, 22-33). Mas Ele diz: “Sou
Eu! Não tenha medo!” Seja Jó, Simão, André,
Paulo, você, é assim que o Senhor se apresenta,
acalmando o coração.
Guarde: “Do seio da tempestade, o Senhor deu
a Jó esta resposta...” (Jó 40, 1)
Reze: Eu preciso de tua presença, Senhor!

39º Dia: QUINTA-FEIRA SANTA, 29 DE MARÇO
AQUELE QUE VENCE O MALIGNO.
Medite: Jó capítulo 41
Reflita: Perceba que o animal a que se refere este
capítulo é o leviatã (que tipifica a perversidade, o

mal, a destruição), com sua força. Mas faça uma
leitura simbólica em vista das características do
inimigo de Deus e de todo o terror que ele espalha
por onde passa. Já no capítulo anterior (Jó 40, 10),
se começa a descrever este ser que, na sua
origem, antes de aparecer a raiz do mal, foi criado
por Deus. Não obstante todo o seu poder, ele é
apenas uma criatura e a vitória final é de Deus. O
Senhor questiona Jó se ele poderia lutar e vencer
tal força; é claro que a resposta é negativa. Só
Deus pode vencer o mal em todas as suas
manifestações, e Ele já fez isto através de Jesus.
Guarde: “... afronta tudo o que é elevado, é o rei
dos mais orgulhosos animais.” (Jó 41, 25)
Reze: Livra-me do mal e de todas as suas
manipulações!

40º Dia: SEXTA-FEIRA SANTA, 30 DE MARÇO
TUDO FARÁ SENTIDO!
Medite: Jó capítulo 42
Reflita: Este último capítulo é cheio de promessas,
mas todas elas são incomparáveis à experiência
que Jó fez do Senhor. Jó não “viu” o Senhor
literalmente, mas agora tinha os olhos abertos para
perceber como o Senhor estava com ele. E não foi
porque Deus lhe restituíra tudo que perdera, pois
só à frente, no texto, é que vem o relato de tudo
que a ele foi dado novamente e em porção
dobrada. Em relação aos amigos de Jó, alguém
pode perguntar: mas o que fizeram de errado? Eles
pareciam defender a dignidade de Deus, mas
apenas projetavam a imagem de um Deus que é
“seduzido” por boas obras e castiga quem é mau.
Além disso, pecando em relação ao julgamento
feito a Jó, estavam se levantando contra Deus.
Receba todas as promessas que o Senhor faz para
sua vida e lembre-se que a maior bênção não é
algo que você possa receber, mas a presença real
d’Ele em sua vida.
Guarde: “Meus ouvidos tinham escutado falar de
ti, mas agora meus olhos te viram.” (Jó 42, 5)
Reze: Tu és minha porção de herança, Senhor!

*Dia de Jejum e abstinência

Faremos a entrega deste tempo de jejum e oração
no Domingo de Páscoa, dia 1º de ABRIL,
participando da Procissão da Ressurreição com o
Santíssimo Sacramento, às 18h30, saindo da
Capela de São Roque até a Matriz, onde acontece
a Solene Missa da Páscoa!
Neste dia, não se esqueça de trazer pelo menos
UM QUILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
para partilhar com nossos irmãos mais carentes e
CONSAGRAR O SEU DÍZIMO como sinal concreto
de seu compromisso com o Senhor e a
Comunidade.

