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Atenção: aqui estão seis encontros referentes à Quaresma e à Campanha da Fraternidade. Os 
primeiros cinco encontros se desenvolvem normalmente como nos subsídios para os Grupos de Rua. 
O último encontro é a Via Sacra, que pode ser celebrada em qualquer dia e em qualquer semana. 
Procurar respeitar as datas propostas, de forma que na Semana Santa não haja encontro e todos 
fiquem livres para participar das importantíssimas celebrações na Igreja. O Início, a Introdução ao 
Evangelho, o Pedido de Perdão, a Oração e a Despedida são iguais para todos os encontros. 
Ler todo o encontro antes, principalmente a dinâmica, para saber como proceder. O texto pode ser 
lido por várias pessoas (A= Animador do Grupo, L1, L2, L3= Leitores), mas que sejam fixos, ou 
seja, a cada encontro, cada um leia sua parte do início ao fim. Essa orientação serve para todos os 
encontros. As partes em vermelho do texto são indicações que não devem ser lidas em voz alta. O 
grupo decide se, nos momentos indicados, reza o Terço completo ou apenas uma Ave-Maria, um 
Pai-nosso e um Glória.

ÍNICIO
A: Invoquemos juntos a Santíssima Trindade:
T: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to. Amém.
A: Podemos sentar. O ano litúrgico de nossa Igreja 
Católica inicia com o Tempo do Advento e Natal. 
Depois vem o Tempo Comum, que é interrompido 
pela Quaresma e Tempo de Páscoa.
L1: Em seguida, retorna-se ao Tempo Comum.
L2: No Brasil, durante os quarenta dias da Quares-
ma, celebramos também a Campanha da Fraterni-
dade.
L3: A Campanha deste ano de 2018 tem como 
tema a frase que vamos ler juntos:
T: “Fraternidade e superação da violência”. 
A: O lema, tirado do Evangelho de Mateus (23,8), 
também vamos ler juntos:
T: “Vos sois todos irmãos”. 
A: Marquemos nossas Bíblias com o evangelho 
próprio do encontro.  
(Esperar que todos encontrem a leitura que está 

indicada no quadro bem no início de cada encon-
tro. Não indicar a página, apenas ajudar 

a encontrá-la)
PEDIDO DE PERDÃO E INTRODUÇÃO AO 

EVANGELHO
A: Quaresma é tempo de conversão. Em pé, vamos 
fechar os olhos e abaixar a cabeça. Em silêncio, 
cada um pense quais são seus piores pecados.

(deixar que pensem um pouco)
A: Cantemos a misericórdia de Deus:

(canto nº 1 ou 2 ou 3)
A: Que Deus perdoe nossos pecados e nesta Qua-
resma transforme o nosso coração para que nunca 
pratiquemos o mal, deixemos de ser violentos e ca-
minhemos livres para vida eterna. 
T: Amém.

A: Ainda em pé, vamos ouvir o evangelho que 
marcamos. 

(sem precisar de aclamação, um Leitor faz a 
leitura. Todos acompanham em silêncio em suas 

Bíblias. No final da leitura todos se sentam e con-
tinuam com o texto próprio de cada encontro)

 ORAÇÃO
A: Fiquemos em pé, e quem desejar pode expressar 
suas intenções.

(incentivar a participação de todos)
A: Deus e Pai, acolhei essas intenções que acaba-
mos de expressar e as que faremos a seguir, ins-
piradas na Oração da Campanha da Fraternidade 
deste ano.
(Rezar o Creio, um Pai-nosso, a primeira dezena 

de Ave-Marias e um Glória)
L1: Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infi-
nito amor e vos agradecemos por ter enviado Jesus, 
o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e 
fraternidade à terra.

(Rezar um Pai-nosso, a segunda dezena de Ave-
-Marias e um Glória)

L2: Deus e Pai, nós vos agradecemos por ter envia-
do Jesus, cheio de ternura e compaixão, que sempre 
viveu relações repletas de perdão e misericórdia.

(Rezar um Pai-nosso, a terceira dezena de Ave-
-Marias e um Glória)

L3: Deus e Pai, derramai sobre nós o Espírito San-
to, para que, com o coração convertido, acolhamos 
o projeto de Jesus.

(Rezar um Pai-nosso, a quarta dezena de Ave-
-Marias e um Glória)

A: Deus e Pai, ajudai-nos a ser construtores de 
uma sociedade justa e sem violência, para que, no 
mundo inteiro, cresça o vosso Reino de liberdade, 
verdade e de paz.

(Rezar um Pai-nosso, a quinta dezena de Ave-
-Marias, um Glória e a Salve-Rainha)

AVISOS
A: Vamos todos levar a Bíblia para o próximo en-
contro. (outros avisos)

DESPEDIDA
A: Pedimos, ó Pai, a vossa bênção sobre esta fa-
mília que nos acolhe, sobre todos nós que aqui nos 
reunimos. Que ela se estenda também sobre os que 
não vieram, mas um dia haverão de vir. Pai, Filho 
e Espírito Santo. 
T: Amém.
A: Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. An-
tes de irmos, vamos nos abraçar e cantar a paz que 
precisa existir entre nós e no mundo. 

(canto nº 4 ou 5)
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(Início igual para todos os en-
contros)

REFLEXÃO 

L1: O número “quarenta” apare-
ce muitas vezes na Bíblia. “Qua-
renta anos” simboliza o período 
de uma vida inteira, pois na épo-
ca era o tempo médio de vida da 
população. 

L2: O evangelho que ouvimos 
apresenta Jesus sendo levado 
pelo Espírito para o deserto. 

L3: Os acontecimentos ocorri-
dos nos quarenta dias que ele fi-
cou no deserto simbolizam toda 
a vida dele. Durante esse tempo, 
Jesus, que estava no início de 
sua missão, foi “tentado por Sa-
tanás”. 

T: Jesus, o Espírito levou o 
Senhor para passar quaren-
ta dias no deserto. O Senhor 
venceu a provação e a tentação 

Mas seu poder e autoridade 
não vêm da violência e muito 
menos da maldade. O Senhor 
é Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo.

L1: Quando alguém consegue 
vencer uma grande provação ou 
tentação sem se afastar de Deus, 
sai dela fortificado. 

L2: Assim aconteceu com Je-
sus. Assim pode acontecer com 
qualquer um de nós: vencendo 
a tentação e a provação, sem se 
afastar de Deus, ficaremos muito 
mais fortes.

L3: Cheio de força e coragem 
e ao mesmo tempo de humilda-
de e mansidão Jesus vai para a 
Galileia e começa seu ministé-
rio convidando todo mundo a se 
converter, ou seja, mudar de vida 
para iniciar um mundo novo: o 
Reino de Deus.

T: Jesus, nós queremos ven-
cer a tentação da violência e 
da agressão, e sermos mansos 
e humildes de coração como o 
Senhor. Só assim seremos do 
seu Reino, o Reino de Deus. 

A: Que bom seria se a cada Qua-
resma conseguíssemos vencer 
uma tentação e mudar alguma 
coisa ruim da própria vida ou da 
vida da comunidade ou do mun-
do. 

L1: Pois é esta a proposta da 
Campanha da Fraternidade. 
Aproveitar os quarenta dias da 

Vencendo a violência
Encontro para a semana de 12 a 18 de fevereiro de 2018

(1º Domingo da Quaresma)

Evangelho para este encontro: Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 
de 12 a 15. Providenciar: 1º) um quadrado de papel higiênico branco, medindo 5 por 5 
cm, para cada um dos participantes. Escrever a palavra “PESSOA” em cada quadrado e 
depois dobrá-lo; 2º) um prato raso e 3º) um copo com água. Ler todo o encontro antes, 
principalmente a dinâmica, para saber como proceder.

para nos mostrar que também 
nós podemos vencê-las!

L1: No passado, o povo hebreu, 
ao qual Jesus pertencia, tinha 
ficado escravo muitos anos no 
Egito. Quando saiu da escravi-
dão, guiado por Moisés, passou 
quarenta anos atravessando o 
deserto para depois conquistar 
a Terra Prometida. Foram tenta-
dos, sofreram muito, mas conse-
guiram.

L2: Jesus também foi tentado 
em deixar de lado a vontade de 
Deus Pai e assumir aquilo que o 
povo esperava de um Messias. 

L3: Jesus sabia que era o Mes-
sias, palavra que significa Cris-
to ou Ungido. Todos esperavam 
um Messias violento, capaz de 
matar todos os inimigos. 

T: Jesus, o Senhor é nosso Cris-
to, nosso Messias, nosso Rei. 
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Quaresma para propor uma mu-
dança bem específica.

L2: Neste ano, a Campanha pro-
põe uma vitória sobre a violên-
cia. 

L3: Jesus foi vitorioso sobre a 
tentação de ser um Messias con-
forme o pensamento do mundo: 
usando de poder, violência, mal-
dade. 

T: Jesus, ajude a nós e ao mun-
do a vencermos essa tendência 
horrorosa de querer conquis-
tar nossos objetivos usando da 
violência.

A: A violência entrou em nossa 
cultura, em nosso jeito brasi-
leiro de ser. Por isso, às vezes, 
parece difícil reconhecer um ato 
violento ou um sistema de vida 
violento. 

L1: Da forma como a violência 
é tratada, principalmente pelos 
meios de comunicação, como a 
televisão e internet, parece que 
ela só está presente entre os cri-
minosos. 

L2: No entanto, estudos feitos 
a partir de boletins de ocorrên-
cia da polícia, mostram que uma 
grande proporção de assassina-
tos é cometida por impulso ou 
por motivos bobos como ciú-
mes, desavenças entre vizinhos, 
desentendimentos no trânsito, 
outras formas de conflito e até 
dentro de casa. 

L3: Aos poucos, passamos a 
acreditar que seja normal uma 
reação violenta diante de um 
conflito. E aquilo que parece na-
tural se converte em indiferença. 
Ou seja, ninguém fica mais as-
sustado com a violência. 

sa condição somos todos irmãos 
e irmãs. 

T: Sim, Jesus! Somos todos ir-
mãos.

A: Precisamos promover a cul-
tura da paz, da reconciliação e da 
justiça, à luz da Palavra de Deus, 
como caminho de superação da 
violência.

T: Isso mesmo! Por isso o tema 
da Campanha deste ano é 
“Fraternidade e superação da 
violência”.

PARTILHA

L1: Jesus foi tentado a ser aquilo 
que esperavam do Messias: um 
líder poderoso, violento, cruel. 
Mas ele não cedeu a essa tenta-
ção. 

L2: A reflexão mostra que é 
muito fácil ser violento e nem se 
dar conta disso. 

A: Cada um pense um pouco e 
depois revele para o grupo uma 
atitude violenta que tenha co-
metido, às vezes até sem querer, 
contra alguém. 

(deixar que pensem e depois 
incentivar a participação 

de todos)

HISTORINHA

A: A coruja sofria muito com a 
violência da águia, que era mais 
forte e agressiva. Principalmente 
porque a águia vivia comendo 
seus filhotes. Então, morrendo 
de medo, propôs a inimiga o se-
guinte:

T: Jesus, que nesta Quaresma 
todos despertem para perce-
ber que a violência não pode 
ser considerada uma atitude 
normal de nossa vida!

A: A cultura da violência atrapa-
lha nossa avaliação da realidade. 
Vejamos uns exemplos:

L1: Tem quem diga que uma 
mulher mereceu ser estuprada 
porque se vestiu de forma “imo-
ral” ou porque não se deu o res-
peito. 

T: Mas, cada um tem o direi-
to de vestir e ser como quiser 
e ninguém, por causa disso, 
pode agir com violência contra 
essa pessoa! 

L2: Muita gente acha que um 
adolescente, que se envolveu 
com drogas e convive com más 
companhias, mereça apanhar da 
polícia. 

T: Porém, a polícia não tem 
o direito de exercer seu papel 
com violência!

L3: Muitos pais acham que os fi-
lhos que erram precisam ser edu-
cados por meios violentos.

T: Mas, existem outros meios 
de educar, sem apelar para a 
violência. 

L1: Nós e o mundo estamos 
cada vez mais violentos.

L2: Nesta Campanha da Frater-
nidade, além de refletir sobre a 
realidade da violência, estamos 
rezando por todos os que sofrem 
violência e reunindo forças para 
superá-la.

L3: Nesta Quaresma vamos 
construir a fraternidade: somos 
todos filhos do mesmo Pai e nes-
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L1: “Dona Águia, não aguento 
mais tanta perseguição! Por fa-
vor, será que a senhora pode pa-
rar de comer meus filhotes?”

A: A águia, muito esperta, se fez 
de boazinha e respondeu:

L2: “Tá bom! Vamos ser ami-
gas. Mas me diga, como vou sa-
ber quais são os seus filhotes?”

L1: “É muito fácil! Sempre que 
a senhora encontrar umas criatu-
ras lindas, bem feitinhas de cor-
po, alegres, fofinhas, já sabe: são 
minhas corujinhas!”

L2: “Tá feito! Nunca mais amo-
lo seus filhos.”

A: Dias depois, enquanto caça-
va, a águia encontrou um ninho 
com três bichinhos horrorosos, 
que piavam de forma irritante. 
Ela pensou:

L2: “Esses bichinhos feios são 
os filhotes da coruja! Vou comê-
-los agora.”

A: Quando a coruja chegou, fi-
cou desesperada e foi tirar satis-
fação com a inimiga, que logo 
foi se justificando: 

L2: “O que? Eram seus filhos? 
Mas você disse que eram lindos! 
Querida, não reclame de mim! 
Antes, lamente a sua bobeira e 
cegueira!” 

A: Usando de seu bico podero-
so, a águia deu uma bicada na 
coruja, que saiu piando de dor 
e jurando nunca mais perdoar a 
agressora.  

L3: Moral da história: “Quem 
o feio ama, bonito lhe parece”. 
Mas, à luz da Campanha da Fra-
ternidade, podemos tirar tam-
bém outras conclusões: 

A: Só vai existir paz quando 
houver verdade, quando se ad-
mitir que somos falhos, temos 
defeitos. Quando o mais forte 
respeitar o mais fraco. Quando 
todos aceitarem que o diferente 
não é pior nem melhor. Fraterni-
dade, Paz, Verdade, Justiça, To-
lerância: todas as virtudes preci-
sam andar juntas. 

DINÂMICA

A: Temos diante de nós vários 
pedaços de papel higiênico do-
brados. Em cada um tem a pa-
lavra “PESSOA”. Um de nós 
vai pegar um desses papeis e vai 
segurá-lo bem firme entre as pal-
mas das mãos abertas e juntas, 
como se estivessem em postura 
de oração, como na figura abai-
xo. 

(executar a dinâmica entre es-
sas duas pessoas) 

A: Agora, é a vez da pessoa que 
tentou arrancar o papel. Vai pe-
gar o papel dobrado e vai segurá-
-lo entre as palmas das mãos do 
mesmo jeito que já foi feito, para 
que a pessoa ao seu lado direito 
faça a mesma coisa que ela fez. 
E assim, um por vez, sucessiva-
mente, executa a dinâmica, até 
que todos tenham “agredido” e 
todos “tenham sido agredidos”.

(um por vez executa 
a dinâmica) 

A: Vamos juntar todos os peda-
ços de papel num prato e, en-
quanto cantamos, alguém, por 
favor, coloque um pouco de água 
sobre os papeis para que eles se 
desmanchem, faça de tudo uma 
massa branca, e procure moldar 
um coração. Para nós vai ser um 
símbolo de que nosso coração de 
pedra, violento e maldoso, pre-
cisa se transformar em manso e 
humilde, como o coração de Je-
sus.  

(uma pessoa pega um papel do-
brado e coloca entre as palmas 

das mãos) 

L1: A pessoa que estiver ao lado 
direito de quem tem o papel, vai 
tentar arrancar dali o papel do-
brado. Provavelmente, o papel 
vai ficar muito ou pouco danifi-
cado. 

L2: Pois o papel danificado é o 
símbolo de toda pessoa que sofre 
violência.

L3: A violência sempre causa 
um dano: ou físico, ou psicoló-
gico, ou sexual e às vezes até a 
morte.

(cantar o nº 6 ou outro, enquan-
to alguém executa a dinâmica) 

A: Agora vamos para a Oração, 
igual para todos os encontros e 
está no início deste encarte.

(Oração e Final igual para to-
dos os encontros)
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A desfiguração pela violência
Encontro para a semana de 19 a 25 de março de 2018

(2º Domingo da Quaresma)

Evangelho para este encontro: Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 
10. Providenciar qualquer tipo de figura em papel, de qualquer tamanho, mas quanto maior, 
melhor. Rasgar em várias partes, em quantidade igual à de Ave-Marias que o grupo vai 
rezar na Oração deste encontro. Se o grupo reza apenas uma Ave-Maria em cada oração, 
então a figura deve ser rasgada em cinco partes. Se o grupo reza dez Ave-Marias em cada 
oração, então a figura deverá ser rasgada em cinquenta partes. Ler todo o encontro antes, 
principalmente a dinâmica, para saber como proceder

(Início igual para todos 
os encontros)

REFLEXÃO 

A: No evangelho que ouvimos, 
Jesus sobe a montanha com três 
discípulos.

L1: Enquanto reza, acontece um 
fato espetacular: a transfigura-
ção.

L2: A figura de Jesus muda to-
talmente e suas roupas ficam 
extraordinariamente brancas e 
brilhantes. 

L3: Dois santos homens que já 
tinham morrido há muito tempo 
aparecem ao seu lado: Moisés e 
Elias.

A: Outro evangelho, o de São 
Lucas, informa que eles estavam 
falando sobre a passagem que 
Jesus teria que enfrentar. Passa-
gem da morte para a ressurreição 
(Lc 9,31).

T: Jesus, a sua transfiguração 
é uma antecipação de sua res-
surreição!

A: Isso mesmo! A mudança de 
figura de Jesus para melhor, que 
chamamos de transfiguração, é 
como se fosse um aperitivo do 
que iria acontecer depois de seu 
terrível sofrimento e morte.

L1: Na cruz também aconteceu 
uma mudança na figura de Jesus. 
Mas essa foi para pior. Por isso 
dizemos que ele foi desfigurado.

L2: De jovem, bonito, sadio, fica 
irreconhecível: seu corpo cheio 
de feridas e completamente nu. 

L3: Deus quis preparar o cora-
ção dos discípulos: na transfigu-
ração mostrou como a ressurrei-
ção vai ser linda, feliz, cheia de 
vida.

A: Assim, quando Jesus ficou 
desfigurado, feio, triste e morto 
na cruz, a lembrança da transfi-
guração garantiu a esperança.

T: Jesus, o Senhor sempre dá 
um jeito de seus discípulos não 
perderem a esperança!

L1: Sabemos que Jesus continua 

se desfigurando nos sofredores. 
Ele quem diz:

L2: “Eu estava com fome e você 
me deu de comer, com sede e me 
deu de beber. Eu era estrangeiro 
e você me acolheu. Estava nu e 
me vestiu, doente e me visitou, 
preso e veio visitar-me.” (Mt 
25,35).

L3: Jesus se desfigura tam-
bém nas situações de violência. 
Quem as sofre sempre sai ma-
chucado fisicamente ou psicolo-
gicamente ou sexualmente e às 
vezes até morto.  

A: Vamos perguntar juntos: 

T: Quem são as vítimas da vio-
lência? Com quem Jesus sofre-
dor, desfigurado, se identifica?

A: Imigrantes e pessoas que 
vieram para o Brasil em busca 
de uma vida melhor vêm sendo 
tratados com desrespeito e ódio. 
Trabalham em situações degra-
dantes, às vezes, quase como es-
cravos. São a vítimas da violên-
cia racial, praticadas por quem 
acha que uma raça seja superior 
a outra.  

L1: As vítimas de assassinatos 
são, em maior parte, homens. 
Porém, o assassinato de mulhe-
res cresceu demais. Além disso, 
enquanto as taxas de homicídio 
de mulheres brancas tendem a 
cair, as de negras crescem. 

L2: A maioria das mulheres so-
fre agressão dentro de casa. O 
agressor quase sempre é um fa-
miliar, como filho ou marido. 



QUARESMA - CF 2018 - DIOCESE DE JUNDIAÍO VERBO - Suplemento Página 7

Suplemento do Jornal O Verbo

L3: Também dentro de casa 
acontece a maioria das violên-
cias contra as crianças e ado-
lescentes. Geralmente são tidas 
como práticas normais de edu-
cação. 

A: Terríveis são os abusos sexu-
ais praticados por adultos. Sem 
falar da pobreza, que é uma das 
piores formas de violência que 
uma criança pode enfrentar, vis-
to que tem impacto em toda sua 
vida.

T: Jesus sofredor, desfigurado, 
perdoe-nos por tanta violên-
cia!

A: Mas a transfiguração de Jesus 
para melhor, a certeza da ressur-
reição, nos dá esperança, assim 
como deu aos discípulos, de que 
tudo pode ser diferente! 

T: Sim, Jesus! Com oração, 
empenho e conversão podemos 
deixar a violência e passarmos 
a ter atitudes de amor, paz, 
perdão! 

L1: Além da transfiguração de 
Jesus, de uma nuvem veio a voz 
de Deus Pai que dizia:

L2: “Este é o meu Filho amado. 
Escutem o que ele diz”.

L3: Neste tempo de Quaresma, 
que nos preparamos para cele-
brar a páscoa, passagem de Jesus 
da morte para a vida, continue-
mos firmes, rezando, prestando 
atenção naquilo que Jesus diz 
por meio da Palavra. 

A: Que a transfiguração do Se-
nhor seja para nós esperança de 
que todo mal pode ser superado. 
Vamos cantar.

(cantar o nº 7 ou outro)

PARTILHA

A: No encontro passado o convi-
te era partilhar alguma agressão 
que cada um tivesse cometido. 
Hoje, o convite para partilhar é o 
seguinte: Você já recebeu algum 
tipo de violência? Pode contar 
como foi?

(deixar que pensem e depois 
incentivar a participação 

de todos)

HISTORINHA

A: Um padre, chamado Adriano, 
estava em missão na África. Um 
dia, ele e um ministro da Euca-
ristia retornavam de carro de 
uma comunidade muito distante, 
quando se depararam com um 
homem caído na estrada e gri-
tando:

L1: “Socorro! Alguém me aju-
de!”

A: Era um jovem muito machu-
cado. O padre e seu ministro 
pararam o carro e, com muito 
cuidado, colocaram o ferido no 
veículo e o levaram para a casa 
paroquial, que ficava num vila-
rejo onde não havia nenhum re-
curso médico. Por semanas tra-
taram do rapaz, que por ser forte, 
logo se recuperou e quis partir:

L2: “Não seja movido pelo mal 
que lhe provocaram, ao contrá-
rio, se inspire no bem que lhe 
salvou.”

A: O rapaz saiu dali pensativo e 
acabou desistindo da vingança.

DINÂMICA

L1: Para esta dinâmica temos 
uma figura que foi desfigurada, 
porque foi rasgada e as partes 
misturadas.

L2: Desfigurada como está, re-
presenta todas as vítimas da 
violência com as quais Jesus, na 
cruz, desfigurado, se identifica. 

L1: “Deus lhe pague por tudo! O 
senhor salvou minha vida! Ago-
ra vou atrás do homem que rou-
bou minhas coisas. Eu sei quem 
é ele! Vou tirar tudo o que ele 
tem e vou matá-lo, assim como 
ele tentou fazer comigo.” 

A: O padre olhou nos olhos do 
homem e lhe disse:

L2: “Tá bem! Faça o que quiser! 
Mas antes me pague os dez mil 
reais que me deve”.

A: Assustado, respondeu:

L1: “Eu não tenho nada!”

L2: “Se não pode pagar pelo 
bem que recebeu com que di-
reito quer cobrar o mal que lhe 
fizeram?”

A: O jovem ficou confuso e o 
missionário continuou:

L3: Desse jeito não pode ficar! 
Também não podemos ficar tran-
quilos com a violência que so-
frem alguns grupos de pessoas e 
que lembramos hoje na reflexão. 

T: Precisamos acabar com a 
violência que desfigura a vida, 
a dignidade, às vezes o corpo, a 
alma, a mente das pessoas.  

A: A cada Ave-Maria que rezar-
mos na oração que serve para 
todos os encontros e que está no 
início deste encarte, cada um de 
nós pega uma parte da figura e 
coloca junto da outra, até que 
toda a figura fique completa, 
recuperada, transfigurada como 
Jesus no alto da montanha.  

 (Executar a dinâmica junto 
com a Oração que está no iní-
cio do Encarte. Depois conti-

nuar lendo o Final que está em 
seguida)(Outros avisos).

(Oração e Despedida iguais 
para todos os encontros)
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O Novo Templo de Deus: o Ser Humano
Encontro para a semana de 26 de fevereiro

a 4 de março de 2018
(3º Domingo da Quaresma)

Evangelho para este encontro: Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 
a 25. Providenciar:1º) uma vela, fósforos ou isqueiro; 2º) um pires com um pouquinho de 
óleo de comida ou óleo para o corpo; 3º) uma vasilha (como uma tigela) com água e toalha 
pequena. Ler todo o encontro antes, principalmente a dinâmica, para saber como proceder.

(Início igual para todos 
os encontros)

REFLEXÃO 

A: O Templo de Jerusalém era 
majestoso e na época de Jesus 
já fazia 46 anos que estava sen-
do construído. 

L1: Nos dias que precediam 
a Páscoa dos judeus, grandes 
multidões vinham para Jerusa-
lém. A maioria de gente pobre, 
que desejava obedecer à lei e 
oferecer sacrifícios a Deus.

L2: Havia muitas barracas com 
animais à venda, que os fieis 
compravam para serem sacrifi-
cados no Templo.

L3: Existiam também mesas 
de cambistas que trocavam as 
moedas romanas por moedas 
judaicas.

A: A maior parte do dinheiro 
das vendas e das ofertas ia para 
os sacerdotes do Templo. 

T: Que pena! A ganância ti-
nha entrado até no coração 
dos lideres religiosos!

A: Os líderes judaicos estavam 
usando o nome de Deus para 
explorar a miséria do povo. 

L1: Jesus fica indignado por-
que tinham transformado a 
casa de Deus num mercado.

L2: Por isso, Jesus pega um 
chicote e expulsa do Templo os 
comerciantes e cambistas. 

L3: Com esse gesto ele se re-
vela como Messias, ou Cristo 
que tinha vindo para inaugurar 
um novo tempo, um novo mun-
do: o Reino de Deus.

T: Jesus, em seu Reino não 
pode haver nenhum tipo de 
exploração. Muito menos 
usando o nome de Deus!. 
A: Os líderes judaicos ficam 
muito bravos e perguntam para 
Jesus com que direito ele toma 
aquela atitude. 

L1: A resposta de Jesus parece 
estranha, porque ele diz: “Des-
truam este Templo e eu o re-
construirei em três dias”.

L2: Ele não falava do Templo 
de pedra, mas de outro “Tem-
plo”, que é o seu corpo.

L3: Sim! o corpo de Jesus foi 
destruído na cruz de forma 
muito violenta. Porém, depois 
de três dias, ressuscitou. 

T: Jesus, o Senhor é o novo 
Templo de Deus, ressuscita-
do, belo, forte, eterno. 

A: Mas todo ser humano é um 
templo de Deus, morada do Es-
pírito Santo. 

L1: A violência que alguém 
sofre em seu corpo, mente ou 
alma, é violência contra o Tem-
plo de Deus. 

L2: Por exemplo, uma criança 
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com escolaridade baixa ou in-
suficiente, no futuro, provavel-
mente, vai ter um trabalho mal 
remunerado e vai passar neces-
sidade. 

L3: Passando necessidade fi-
nanceira, talvez não consiga 
se alimentar bem, nem ter uma 
boa saúde, bons medicamen-
tos, bons atendimentos. 

T: Ai, Jesus! Os pobres são as 
maiores vítimas da crise fi-
nanceira. Eles são também as 
maiores vítimas da violência. 
Por isso perguntamos: 

A: “O que tenho feito para aju-
dar a construir uma cultura de 
paz?”

L1: O primeiro lugar onde o 
ser humano aprende a se re-
lacionar é na família. Ali ele 
pode aprender a frear ou liberar 
a violência. 

L2: Esse ensinamento vai re-
percutir ao longo de sua vida. 

L3: Portanto, é preciso lembrar 
sempre que não somos capazes 
de viver isolados. Precisamos 
uns dos outros. 

A: Nos relacionamentos hu-
manos, nossas ações contam 
muito: o jeito de agir, perdoar, 
amar, viver e ouvir pode ou não 
contribuir para a não violência.

T: Senhor Jesus, que todas as 
famílias saibam ensinar a não 
violência para seus filhos. 

A: A família lutando pela não 
violência dentro e fora de casa, 
a Igreja “gritando” por uma 
cultura de paz e propondo a 
Campanha da Fraternidade, 
como estamos fazendo, a ora-
ção, a espiritualidade... São 
meios que contribuem para su-
perar a violência. 

L1: Porém, sem um jeito novo 
da sociedade e dos governos 
atuarem, dificilmente vamos 
superar a violência.

L2: Por exemplo, a forma erra-
da como se lida com o mundo 
das drogas. Toda culpa recai 
sobre os dependentes. O pior é 
que existe uma “indústria” do 
tráfico, que inclusive tem fi-
nanciado e elegido seus repre-
sentantes para atuar na política 
brasileira.

L3: Outro campo importante 
são os meios de comunicação: 
eles formam a opinião, o com-
portamento das pessoas. Eles 
precisam aderir à cultura de 
paz. 

A: De nossa parte, nunca de-
vemos enviar ou encaminhar 
mensagens que sejam violen-
tas, que estimulem o ódio, o 
racismo, a intolerância. Ficar 
atentos, com uma postura crí-
tica diante de filmes, novelas, 
programas e jogos violentos.

T: Senhor Jesus, temos uma 
batalha pacífica contra a vio-
lência, ajude-nos!

L1: Graças a Deus, algumas 
pessoas, políticos honestos e 
muitos grupos tem alcançado 
sucesso na luta pela violência, 
a ponto de serem assumidas 
pelo governo.

L2: O Sistema Único de Saúde 
(SUS) e os Conselhos Paritá-
rios de Direitos são coisas mui-
to boas.

L3: Também o Estatuto do 
Desarmamento, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), a Lei Maria da Penha, 
as Defensorias Públicas...

T: Jesus, que outras iniciati-
vas ajudem a cada um de nós, 
ao Brasil e ao mundo, a vitó-
ria contra a violência. 

PARTILHA

A: Na reflexão que acabamos 
de fazer foi feita uma pergunta 

e em seguida foram dadas vá-
rias possibilidades. Diante do 
que lemos e da própria vida, 
cada um responda: “O que 
você tem feito para ajudar a 
construir uma cultura de paz?”

(incentivar a participação  
de todos)

HISTORINHA 
VERDADEIRA

A: Quando Maria estava fazen-
do pós-graduação em São Pau-
lo, depois de ter se formando 
em Farmácia e Bioquímica, co-
nheceu o homem que, tempos 
depois, se tornaria seu marido  
e pai de suas três filhas. Ela di-
zia: 

L1: “Uma mulher quando es-
colhe um homem, ela quer que 
seja para sempre”.

A: O colombiano Marco Vive-
ros no início do casamento se 
mostrava inteligente, estudado, 
simpático e atencioso. Porém, 
começou a mudar depois do 
nascimento da segunda filha. 

L1: “Foi a partir daí que as 
agressões começaram e numa 
triste noite de 1983 ele me deu 
um tiro”.

A: Levado para a polícia, Mar-
co deu a seguinte versão:

L2: “Assaltantes entraram em 
casa e dispararam um tiro con-
tra minha esposa”.

A: Depois de quatro meses 
passados em hospitais e diver-
sas cirurgias, Maria não voltou 
mais a andar. Para piorar, so-
freu mais uma grande violên-
cia: 

L1: “Meu marido tentou me 
dar um grande choque elétri-
co durante o banho. Então a 
polícia descobriu que o autor 
do tiro que me deixou em uma 
cadeira de rodas, era realmente 
ele”.
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A: Maria saiu de casa e iniciou 
uma batalha pela condenação 
do agressor, que só aconteceu 
oito anos depois do crime, em 
1991. 

L1: “Mas ele conseguiu a liber-
dade e eu fiquei inconformada. 
Escrevi um livro relatando to-
das as agressões sofridas por 
mim e por minhas filhas”. 

A: Por meio do livro, ela con-
seguiu contato com instituições 
internacionais de justiça, que 
responsabilizaram o Estado 
brasileiro pela omissão diante 
da violência doméstica contra 
as mulheres. Marco foi preso 
e cumpriu apenas uma parte da 
pena. 

L1: “Mas eu alcancei uma vi-
tória. Eu não, o Brasil! Por 
causa de minha luta, foi criada 
uma lei, que leva meu nome 
‘Lei Maria da Penha’.”

A: Maria lembra que a finali-
dade dessa lei não é se vingar:

L1: “A principal finalidade da 
lei “Maria da Penha” não é pu-
nir os homens, mas prevenir e 
proteger as mulheres da violên-
cia doméstica e fazer com que 
elas tenham uma vida digna e 
livre de violência”.

DINÂMICA

L1: No Evangelho deste en-
contro, Jesus ficou muito bravo 
diante da profanação do Tem-
plo. 

L2: Pela misericórdia divina, 
todo ser humano tem possi-
bilidade de ser um templo de 
Deus. Mas o batismo em nome 
de Deus é uma garantia de que 
a pessoa se tornou templo do 
Espírito Santo, filho de Deus. 

L3: Para recordamos o batis-
mo, que faz de nós templos do 
Espírito Santo, e tendo essa 
dignidade não podemos ter 
nossa vida profanada pela vio-
lência, vamos fazer uma dinâ-
mica.

A: Primeiro vamos acender a 
vela enquanto cantamos.

(cantar o nº 8, ou outro, 
enquanto se acende a vela)

A: O batismo tem várias partes 
que vamos recordar aqui. Va-
mos ficar todos em pé e execu-
tar a dinâmica com seriedade e 
em clima de oração.

(todos ficam em pé) 

T: Declarar o próprio nome 
significa que para Deus cada 
pessoa é única, especial. So-
mos sua propriedade e nin-
guém pode usar de violên-
cia contra a propriedade de 
Deus.

L1: Um por vez, declara o pri-
meiro nome dizendo: “Eu me 
chamo fulano”.

 (um por vez declara 
o próprio nome)

T: O sinal do cristão é a cruz 
de Jesus, que ele enfrentou 
por amor a nós. Mas ele res-
suscitou iniciando um mundo 
novo, sem violência.

L2: O Animador, com o pole-
gar direito, vai traçar uma pe-
quena cruz na testa de cada um.

 (um por vez é assinalado 
pelo Animador)

T: A unção no peito é força de 
paz contra a violência que o 
mal produz. Porque Jesus é 
manso e humilde de coração. 

L3: O Animador vai molhar a 
ponta do polegar no óleo, como 
faz o celebrante do batismo, e 
vai ungir o peito de cada um na 
altura do coração.

 (um por vez é ungido 
pelo Animador)

T: No batismo cristão, a água 
nos purifica e nos faz Templo 
do Espírito Santo. Esse Tem-
plo não pode ser profanado 
pela violência. 

L1: O Animador vai segurar as 
mãos juntas de cada um e vai 
mergulhá-las na vasilha com 
água. Em seguida a pessoa en-
xuga as mãos na toalha. 

(o Animador mergulha na 
água as duas mãos 

de cada um)

T: A luz de Deus faz de nós 
pessoas iluminadas, como um 
templo santo. Que as trevas 
do mal e da violência jamais 
entrem no templo do Senhor.

L2: Por fim, o Animador vai 
entregar a vela para um de cada 
vez, dizendo: “Receba a luz de 
Cristo”. A pessoa recebe a vela 
acesa e responde: “Amém”.

 (o Animador entrega a mesma 
vela para um de cada vez) 

A: Agora vamos para a Ora-
ção, igual para todos os encon-
tros que está no início deste 
encarte.

(Oração e Final igual para 
todos os encontros)
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Violência: Obra das Trevas
Encontro para a semana de 5 a 11 de março de 2018

(4º Domingo da Quaresma)

Evangelho para este encontro: Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 
14 a 21. Providenciar: 1º) vários prendedores de roupa, em número bem maior que o de 
participantes; 2º) uma vela, fósforos ou isqueiro. Ler todo o encontro antes, principalmente 
a dinâmica, para saber como proceder.

(Início igual para todos os 
encontros)

REFLEXÃO 

A: No passado, o povo hebreu, 
ao qual Jesus pertencia, tinha 
ficado escravo muitos anos no 
Egito. Quando saiu da escravi-
dão, guiado por Moisés, passou 
quarenta anos atravessando o 
deserto para depois conquistar 
a terra prometida.

L1: Passaram por muitos sofri-
mentos. Um deles foi quando 
apareceram serpentes veneno-
sas que começaram a picar o 
povo. 

L2: Moisés suplicou a Deus 
que afastasse esse mal que es-
tava matando muita gente. En-

tão foi orientado por Deus para 
fazer uma serpente de bronze e 
colocá-la no alto de uma haste.

L3: Todos que eram picados 
olhavam para a serpente de 
bronze e ficavam curados. 

A: Para nós, novo povo, te-
mos não mais uma serpente de 
bronze no alto de uma haste, 
mas Jesus, no alto da cruz.

T: Todo aquele que acreditar 
nele, morto na cruz e ressus-
citado, terá a vida eterna.

A: Quem disse isso foi o pró-
prio Jesus, para Nicodemos, 
como ouvimos no Evangelho. 

L1: Nicodemos era um judeu 
importante que gostava das pa-
lavras do Mestre. Mas não que-

ria que ninguém ficasse saben-
do disso, por isso foi procurar 
Jesus de noite, para conversar 
com ele.

L2: Jesus explica para Nicode-
mos que para ter a vida eterna 
é preciso acreditar nele, que vai 
passar pela cruz e só depois vai 
ressuscitar. 

L3: Acreditar no Filho do Ho-
mem, ou seja, acreditar em Je-
sus, significa aceitar o perdão 
que vem da morte salvadora 
de cruz, para iniciar uma vida 
nova: amar do mesmo jeito que 
Cristo fez na cruz. 

A: Acreditar em Jesus signi-
fica aceitar e aprender a lição 
do amor: doar a própria vida a 
Deus e aos irmãos. É dessa for-
ma que se chega à “vida eterna”. 
T: Sim, Jesus! Acreditar no 
Senhor é a mesma coisa que 
aceitar a salvação e aprender 
a amar a Deus e os irmãos. 

A: Diante da oferta de salvação 
que Deus faz, o homem tem 
de fazer a sua escolha: aceitar 
ou rejeitar. Se aceitar entra na 
salvação. Se recusar, exclui a si 
mesmo da salvação.

T: Jesus, é claro que nós acei-
tamos a salvação que o Se-
nhor conquistou na cruz! 
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A: Quem aceita a salvação 
e passa a viver a vida nova, 
com suas boas ações, não 
tem medo da luz. 

L1: Ao contrário, são ações 
feitas conforme a vontade 
de Deus. São obras de vida 
eterna.

L2: Quem não aceita a sal-
vação e continua vivendo a 
vida marcada pelo mal de-
testa a luz.

L3: Detesta porque sabe que 
são obras das trevas. 

T: Jesus, queremos a sal-
vação e queremos prati-
car somente obras de vida 
eterna, cheias de luz. 

A: Obras das trevas estão 
sendo praticadas pelos gran-
des: existem políticos que 
para defender interesses eco-
nômicos aprovam o uso de 
armas de fogo pela popula-
ção civil. Mentem, dizendo 
que é um direito de autode-
fesa. Na verdade colocam o 
dinheiro em primeiro lugar, 
em vez do bem comum.

L1: Outra obra das trevas é 
a corrupção dos governan-
tes, que não deixa de ser 
uma violência ao povo. É 
uma traição, uma injustiça, 
imoralidade. Compromete o 
funcionamento do país, mar-
ginaliza os pobres. Faz com 
que a gente desacredite das 
instituições públicas, afasta 
a participação do povo na 
política. 

L2: Da forma como agem na 
política, levam a população a 
acreditar que os movimentos 
sociais são criminosos, que 
os indígenas, quilombolas e 
ambientalistas precisam ser 
eliminados.

L3: Também no judiciário 
existem obras que não são 
de luz: os pequenos sempre 
são os culpados. Os grandes 
demoram para serem julga-
dos e, na maioria da vezes, 
são inocentados. 

T: Precisamos rezar para 
que a “Lava-a-jato” e ou-
tras iniciativas consigam 
frear a corrupção e puna 
os grandes, para servir de 
exemplo de que a justiça é 
para todos.

A: O Brasil tem umas das 
maiores populações carcerá-
rias do mundo. São mais de 
650 mil presos, vivendo em 
condições terríveis. Pela ló-
gica do país, a maioria é de 
gente pobre.

L1: Ao invés do judiciário 
buscar a recuperação e a 
reintegração dos presos, as 
prisões se transformam em 
depósito de supostos “maus 
elementos” a serem reprimi-
dos e esquecidos por todos.

L2: Também a policia está 
metida nas trevas. Ela, que 
deveria reprimir a violência, 
muitas vezes é corrupta e 
produz muita violência gra-
tuita, medo e mais insegu-
rança.

L3: Muito triste quando os 
meios de comunicação, prin-
cipalmente os sensacionalis-
tas, fazem propaganda aber-
ta em favor da vingança. 

T: Jesus, que mundo! 
Quantas trevas! Quanta 
violência. Só o amor pode 
vencer tudo isso! Ajude-
-nos!

DINÂMICA E 
PARTILHA

L1: O povo de Deus foi pi-
cado por serpentes vene-
nosas. Em nossos dias não 
faltam também “cobras ve-
nenosas” que violentamente 
destroem a paz do povo. São 
aqueles que praticam obras 
das trevas.

L2: Temos aqui vários pren-
dedores de roupa. Durante a 
partilha, que vamos fazer a 
seguir, a cada resposta que 
for dada, vamos prender um 
prendedor na ponta do outro 
formando uma “serpente”. 

L3: Vamos partilhar: Em sua 
opinião, qual das obras das 
trevas citadas na reflexão 
deixa você mais chateado?

(a cada resposta alguém 
prende um prendedor atrás 
do outro, formando uma fila 

de prendedores)
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A: Se a “cobra” feita de 
prendedores ficou peque-
na, podemos engatar outros 
prendedores.

L1: Moisés foi orientado por 
Deus para fazer uma serpen-
te de bronze e colocá-la no 
alto de uma haste. Todos que 
eram picados olhavam para 
a serpente de bronze e fica-
vam curados. 

L2: Para nós cristãos, não 
temos mais uma serpente de 
bronze no alto de uma haste, 
mas Jesus, no alto da cruz.

L3: Vamos dividir a “cobra” 
de prendedores em duas par-
tes, cruzá-las e fazer das par-
tes uma cruz. Depois vamos 
colocar uma vela perto dessa 
cruz para iluminá-la. 

(executar a dinâmica)

A: Agora que a cruz está ilu-
minada, ela simboliza a sal-
vação. Vamos soltar um por 
um dos prendedores. A cada 
um que for tirado, vamos 
lembrar de uma obra de luz 
que possa ser feita contra a 
violência. Quando terminar, 
vamos cantar.

(executar a dinâmica e de-
pois cantar o nº 9 ou outro) 

 HISTORINHA 
VERDADEIRA

A: Sandro Cardoso é mem-
bro da Pastoral do Menor e 
voluntário na Fundação Casa 
de Franco da Rocha, lugar 

que recebe jovens infratores. 
Certa vez, na Fundação, per-
guntou a um jovem entriste-
cido:

L1: “Qual é o seu nome? 
Você não recebeu visita?”

A: O garoto logo foi dizen-
do:

L2: “Me chamo Igor e meu 
pai não tem condição de me 
visitar!”

A: Sandro procurou a dire-
ção e pediu:

L1: “Gostaria de procurar a 
família daquele jovem triste. 
Posso?”

A: Com a permissão da dire-
ção, o voluntário foi até uma 
cidade vizinha em busca da 
família de Igor. Depois ele 
contou: 

ligação com o Igor cresceu 
muito”.

A: Naquela ocasião, a Pasto-
ral do Menor havia lançado 
a campanha “Dê oportuni-
dade” e ao sentir que seu co-
ração “ardia”, o voluntário 
pensou: 

L1: “Esta é a minha oportu-
nidade!”. 

A: Então procurei novamen-
te a direção e propus:

L1: “Gostaria que deixassem 
o rapaz trabalhar comigo, na 
minha oficina mecânica. O 
desafio não é só meu, mas 
também da Fundação, do ju-
diciário e da minha família, 
já que moro onde trabalho”. 

A: Com a aprovação da Fun-
dação, a experiência come-
çou.

L1: “Quando vi o Igor de 
uniforme e trabalhando, tive 
um sentimento indescritível. 
A essa altura, eu já conhecia 
toda a vida dele e o quanto 
ele tinha sido agredido, para 
também se tornar agressor. 
Hoje, ele vive em sua cida-
de, está casado, trabalhando 
e estudando”.

A: Agora vamos para a Ora-
ção que é igual para todos 
os encontros e está no início 
deste encarte.

(Oração e Final igual para 
todos os encontros)

L1: “A casa, com poucos 
móveis, estava sem luz por-
que os fios e as instalações 
elétricas tinham sido arran-
cadas pelo rapaz e por seu 
pai, para fazerem uso de cra-
ck. Percebi a situação e, a 
partir daquela visita, minha 
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Se o grão de trigo não morre, 
não produz frutos

Encontro para a semana de 12 a 18 de março de 2018
(5º Domingo da Quaresma)

Evangelho para este encontro: Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 
20 a 33. Para este encontro não vai ser preciso providenciar nada especial, mas ler todo o 
encontro antes, principalmente a dinâmica, para saber como proceder.

(Início igual para todos os 
encontros)

REFLEXÃO 

A: No evangelho que ouvi-
mos, dois estrangeiros que-
rem ver Jesus e pedem ajuda 
aos discípulos. Isso significa 
que Jesus está ficando muito 
famoso. Para Jesus, o impor-
tante não é a fama, mas que 
todos os povos conheçam 

quem é ele, e recebam dele a 
salvação. Por isso, Jesus lhes 
dá uma resposta muita estra-
nha:

L1: “Chegou a hora em que o 
Filho do Homem vai ser glo-
rificado”. 

L2: “Filho do Homem” era o 
título que Jesus usava para si 
mesmo. Para ele tinha chega-
do a hora de sua glorificação, 

mas não a glória do mundo: 
cheia de fama, de poder, de 
dinheiro, de beleza. Ao con-
trário!

L3: Jesus compara a sua “hora 
de glorificação” ao grão de 
trigo que quando cai na terra, 
se não morrer, fica encruado. 
Mas se morrer, se estourar, 
produz muito fruto. 

A: Glória para o mundo é 
aquilo que o jogador de fu-
tebol, Neymar e o apresenta-
dor Silvio Santos, entre tan-
tos exemplos, conquistaram: 
bajulação, dinheiro, carrões, 
fama... Para Jesus e para o 
cristão a glorificação é quando 
se morre um pouco ou muito 
para benefício de alguém. 

T: Jesus, por isso que o Se-
nhor disse: “Quem tem ape-
go à sua vida, vai perdê-la. 
Quem despreza a sua vida 
neste mundo, vai conservá-
-la para a vida eterna.”

L1: Mas dar a vida para al-
guém, sofrer por amor, morrer 
por amor não é fácil de jeito 
nenhum!

L2: Não era fácil nem para 
Jesus, por isso ele diz: “Agora 
estou muito perturbado.”

L3: Jesus sabia que tinha vin-
do para isso: sofrer e morrer 
por amor a nós. 
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A: Viver, sofrer, morrer e res-
suscitar por amor a nós. Desta 
forma ele venceu o príncipe 
deste mundo: o mal.

T: Obrigado, Jesus! Por 
amor a nós, o Senhor viveu, 
sofreu, morreu e ressusci-
tou. Venceu o príncipe deste 
mundo, o mal que domina o 
mundo. 

A: Todas essas palavras que 
Jesus disse no Evangelho de 
hoje foram ditas por que dois 
estrangeiros queriam falar 
com ele. 

L1: Para Jesus, esses estran-
geiros simbolizam todos os 
povos que precisam saber 
quem é ele. Conhecendo Je-
sus e sua proposta de salva-
ção, terão a vida eterna.

L2: Para Jesus, todos são ir-
mãos e precisam viver essa 
fraternidade. Jesus vivia em 
constante campanha da frater-
nidade. 

L3: Quando não se aceita as 
diferenças: de classe, de raça, 
de gênero, de política e até 
mesmo de religião, abre-se 
uma porta para a violência. 
Muitas vezes ela aparece di-
retamente, cara a cara, outras, 
pela internet, o que, hoje, é 
muito comum. 

A: A violência surge até no 
dia-a-dia, por razões banais. A 
cordialidade parece que cedeu 
lugar à intolerância.

T: Jesus, que pena! A cor-
dialidade, a gentileza, deu 
lugar à intolerância, à bru-
talidade, à violência. 

A: Como a violência está 

muito forte, as pessoas se iso-
lam, criam barreiras contra os 
que consideram diferentes. 
Essas passam a ser inimigos, 
e assim se fecham até para 
possíveis amigos. 

L1: Desde a colonização, em 
nosso país, algumas catego-
rias de pessoas recebem um 
tratamento melhor do que ou-
tras: o colonizador branco era 
superior aos índios e negros. 
A maioria dos índios foi mas-
sacrada e os negros sofreram 
a enorme violência da escra-
vidão.

L2: O tempo passou, mas os 
pobres e principalmente os 
descendentes dos negros afri-
canos, chamados de afrodes-
cendentes e os índios, conti-
nuaram discriminados. 

L3: Hoje ainda continua a 
violência e a injustiça na dis-
puta pela terra e pela água. 

A: Infelizmente, além da in-
tolerância racial, existem 
muitas outras, como a religio-
sa: as religiões que vieram da 
África são as que mais sofrem 
perseguição.

HISTORINHA 
VERDADEIRA

A: Registros contam a história 
verdadeira do escravo negro 
José Francisco dos Santos, 
que aqui recontamos breve-
mente em forma de parábola. 
Depois de anos de escravidão 
na Bahia, o Zé ficou livre. 
Não se sabe se comprou a 
própria liberdade ou ganhou-
-a de algum amigo rico. Feliz 
ele dizia:

L1: Agora estou livre! Pas-
sou o inferno que vivi desde 
que fui capturado na África e 
trazido a força em um navio, 
anos atrás.

A: José era conhecido como 
“Zé Alfaiate” por causa de 
sua profissão como costurei-
ro. Porém, o ex-escravo re-
solveu dar um rumo diferente 
para a sua vida:

L1: Vou voltar para a África, 
lugar de onde eu vim. Vou co-
meçar uma vida nova!

A: Na África, aos poucos, foi 
se envolvendo na mesma mal-
dade que tinha sido vítima:

L1: Vou conquistar a filha do 
maior traficante de escravos 
do país. Se eu conseguir que 
ela seja minha mulher, vou 
ganhar muito dinheiro!

A: Conseguiu!  A partir daí, 
começou a enviar ouro, azeite 
de dendê e negros como es-
cravos para vários portos da 
América e da Europa. Um dia, 
um escravo lhe perguntou: 

L2: Como é que você conse-
gue ser traficante de escravos? 
Você que viveu essa experiên-
cia? Você que sabe a dor e o 
sofrimento que vivemos?

A: Provavelmente, Zé Al-
faiate quisesse apenas lucrar 
mais do que com os serviços 
de costura. Afinal, o tráfico de 
pessoas era comum mesmo na 
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África antes da chegada dos 
europeus. Por isso, era “na-
tural” enxergar esse comércio 
como um meio fácil de ganhar 
dinheiro. 

L3: Mas, nada consegue ex-
plicar a maldade do ser huma-
no: a pessoa que foi violenta-
da é capaz de violentar! Esse 
é o caso do Zé Alfaiate, que 
foi ao mesmo tempo vítima e 
carrasco da escravidão.

DINÂMICA

A: O anúncio de salvação, 
feito por Jesus no trecho do 
Evangelho que lemos hoje, 
foi dado quando alguns es-
trangeiros procuraram Jesus. 
Representam todos os povos, 
todas as raças, que precisam 
conhecer a salvação que vem 
de nosso Senhor.

L1: Vamos olhar a primeira 
figura deste encarte. É o car-
taz da Campanha da Frater-
nidade deste ano. Vemos um 
grupo de pessoas de idades e 
raças diferentes representan-
do a riqueza racial da socie-
dade brasileira. Nosso povo é 
formado pela bela mistura de 
muitas raças.

L2: As pessoas da figura for-
mam um círculo e estão com 
as mãos entrelaçadas, indi-
cando que a superação da vio-
lência só será possível a partir 
da união de todos, a partir de 
um pacto, uma aliança para 
combater a cultura da violên-
cia e buscar a cultura de tole-
rância e de paz.

L3: No alto do cartaz lemos 
o tema da Campanha: “Frater-

nidade e superação da violên-
cia”. A violência nunca é uma 
resposta justa. Ao contrário, é 
um grande mal. É inaceitável!

A: O lema “Vós sois todos 
irmãos” toca no coração de 
quem tem fé, pois nos lembra 
que Deus é Pai e quer somen-
te o nosso bem. Lembra tam-
bém que, sendo todos filhos 
do mesmo Pai, somos todos 
irmãos e irmãs e não pode-
mos usar de violência contra 
ninguém!

L1: Não sabemos qual é a 
raça de cada pessoa da figura, 
mas para colocarmos dian-
te de Deus nossos parentes 
e familiares vivos e mortos, 
nossos antepassados, nossos 
ancestrais, cada um procu-
re apontar para uma dessas 
pessoas da figura que mais se 
parece com sua família e diga 
por que, quais as característi-
cas físicas que ela tem e que 
se aproximam de sua família.

(cada um olha o cartaz, 
aponta uma pessoa, e diz 
quais as características 

que lembram seus 
próprios familiares)

L2: Vamos fazer um pacto em 
favor da paz e contra a violên-
cia. Daqui a pouco vamos fi-
car em pé, fazer um círculo, 
como na figura, entrelaçar as 
mãos, do jeito como eles es-
tão. 

L3: A figura do cartaz vai 
ficar no meio do círculo, no 
chão. Enquanto o Animador 
faz uma oração, todos olhem 
para a pessoa do cartaz que 
parece com seus familiares. 

Vai ser uma forma de fazer 
com que nossos parentes vi-
vos e mortos participem desse 
momento em que nos com-
prometemos com a paz!

(executar a dinâmica, com 
todos em pé, formando um 
círculo em torno do cartaz, 
enquanto o Animador faz a 

oração a seguir)

A: Deus e Pai, obrigado por 
ter enviado Jesus. Ele nos en-
sinou que a violência só pode 
ser superada com o amor. O 
príncipe deste mundo, o mal, 
só é vencido por quem ama ao 
ponto de fazer o bem para os 
outros, mesmo que tenha que 
sofrer, e se for preciso, até 
morrer pelo outro. Neste mo-
mento, com sua graça, esta-
mos fazendo um pacto contra 
a violência. Uma aliança de 
paz, de tolerância, de amor.  
Para isso precisamos de sua 
força, de sua graça, de seu 
Espírito Santo. Amém. 

T: Amém. 

A: Vamos nos sentar e cantar.

(canto nº 10 ou outro)

PARTILHA

A: Hoje é o último encontro 
deste encarte. O próximo é a 
Via Sacra. De tudo o que foi 
tido sobre a violência o que 
mais lhe chamou a atenção? 

A: Agora vamos para a Ora-
ção, igual para todos os en-
contros e está no início deste 
encarte.

(Oração e Final igual para 
todos os encontros)
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VIA-SACRA
Para a semana de 19 a 25 de março de 2018

Na Via Sacra não é necessário usar a Bíblia. Decidir se a Via Sacra vai ser realizada por grupo ou por 
comunidade, com todos os grupos reunidos, nas ruas ou na igreja. Se for nas ruas, combinar antes 
onde serão as paradas. A Via Sacra pode ser feita sem os sinais indicados em vermelho, a seguir. 
Neste caso, não se preocupar com essas indicações em vermelho. 

Quem for realizar a Via Sacra com os sinais lembrar que não se trata de teatro, mas apenas 
símbolos, como as dinâmicas dos encontros. Em cada estação, todos param e observam os sinais 
e acompanham a leitura. Depois, caminham cantando até a estação seguinte. Vão ser necessárias 
algumas pessoas e poucos objetos. Essas pessoas nunca dizem nada, devem trajar roupa comum 
e ficar no meio do povo. Só devem vir à frente nos momentos indicados. 

As pessoas e objetos são os seguintes: 1º) um homem representa Jesus e está segurando um pano 
grande dobrado (pode ser um lençol, sem estampas); 2º) outro homem representa um guarda e 
segura uma cordinha; 3º) outo homem representa outro guarda e segura uma cruz (de preferência 
bem rústica, feita de dois pedaços de pau ou galhos de árvore, um com 50 cm e o outro com 150 
cm, mais ou menos, amarrados em forma de cruz); 4º) outro homem representa Simão Cireneu; 5º) 
uma mulher representa a Mãe de Jesus; 6º) outra mulher representa Verônica e segura uma toalha 
de rosto; 7º) duas mulheres representam as mães que choram. Estes trechos na cor vermelha não 
devem ser lidos em voz alta.

INÍCIO 

A: Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 

T: Amém.

A: Estamos no Tempo da Qua-
resma, quando, em todo o Brasil, 
se celebra a Campanha da Frater-
nidade. 

L1: A Campanha deste ano de 
2018 tem como tema “Fraterni-
dade e superação da violência”. 

L2: O lema, tirado do Evangelho 
de Mateus, é: “Vos sois todos ir-
mãos”. 

A: Seguindo os passos de Jesus 
nesta Via Sacra, queremos refle-
tir sobre a Campanha da Frater-
nidade e contemplar o imenso 
esforço de Jesus pela nossa sal-
vação. Empenho vitorioso, pois 
das trevas brotou a luz; da morte, 
a ressurreição.

L3: Queremos participar da vito-
riosa passagem de Jesus da mor-
te para a vida. Nossa esperança é 
que também o Brasil, vencendo a 
violência, se encha de vida nova.  

1ª ESTAÇÃO

A: Nesta primeira estação, Jesus 
é preso e condenado à morte. 

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Neste momento, o homem que re-
presenta Jesus, se coloca à fren-
te de todos, abre o pano dobrado 
e enrola esse pano em torno do 
corpo. Fica ali parado, em pé 
de cabeça baixa. Em seguida, o 
homem que representa o primei-
ro guarda, vai até Jesus, puxa as 
mãos dele para frente e as amar-
ra com a cordinha. Depois, fica 
ao lado de Jesus segurando seu 
braço. Os dois ficam parados, de 
frente para o povo.

L2: Depois da última ceia, Jesus 
vai para o Horto das Oliveiras. 
Traído por Judas Iscariotes, Je-
sus é preso pelos soldados. No 
Evangelho de Mateus está escri-
to (26,36-56):

L3: “Avançaram sobre Jesus, 
lançaram as mãos sobre ele e o 
prenderam. Nessa hora, Jesus 
disse à multidão: ‘Vocês saíram 
com espadas e paus para me 
prender, como se eu fosse um 
bandido?’. Então, todos os dis-
cípulos, abandonaram Jesus e 
fugiram”.

A: Jesus é tratado como bandido. 
Também em nosso país, os pe-
quenos sempre são os bandidos 
enquanto que os grandes demo-

ram para serem julgados e, quase 
sempre, são inocentados. O Bra-
sil tem uma das maiores popula-
ções carcerárias do mundo. São 
mais de 650 mil presos, vivendo 
em condições terríveis. A maio-
ria dos presos é de gente pobre. 

T: Senhor, que nesta Campa-
nha da Fraternidade todos 
aprendam que a violência nun-
ca é vencida com mais violên-
cia. Que todos se lembrem que 
as prisões não são para punir, 
mas para recuperar os que er-
raram. 

Jesus e o guarda caminham à 
frente do povo até a próxima 
estação. Lá vão ficar em pé, de 
frente para o povo.

A: Caminhemos para a próxima 
estação, cantando: 

T: A morrer crucificado/ teu 
Jesus é condenado/ por teus 
crimes pecador (bis). Pela Vir-
gem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Je-
sus. (bis)

2ª ESTAÇÃO

A: Segunda estação: Jesus carre-
ga a cruz.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.
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T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

O outro guarda vai até Jesus e 
entrega a cruz para ele. Jesus 
não a coloca sobre os ombros, 
mas fica segurando com as duas 
mãos, como se fosse uma bandei-
ra. Os dois guardas ficam um de 
cada lado de Jesus. Os três ficam 
parados, de frente para o povo.

L2: Jesus é colocado diante de 
Pilatos e da multidão. Mateus 
escreve assim em seu evangelho 
(27,11-26):

L3: “Pilatos lavou as mãos 
diante da multidão que gritava 
‘seja crucificado!’. Pilatos dis-
se: ‘Sou inocente do sangue des-
te homem, a responsabilidade é 
de vocês’. Todo povo respondeu: 
‘Que o sangue dele caia sobre 
nós e sobre nossos filhos’. Man-
dou, então, que flagelassem Je-
sus”.

A: Também o judiciário brasilei-
ro muitas vezes “lava as mãos” 
diante da violência. Precisamos 
rezar para que várias iniciativas 
consigam frear a corrupção, que 
é uma forma de violência contra 
o país, e puna os grandes como 
exemplo de justiça para todos.

T: Senhor, que a “Lava-a-jato” 
e outras iniciativas sejam es-
perança para os brasileiros de 
que a corrupção e outras for-
mas de violência sejam venci-
das. 

Jesus e os dois guardas cami-
nham à frente do povo até a ter-
ceira estação. Lá vão ficar em 
pé, de frente para o povo.

A: Vamos cantar e continuar 
nossa Via Sacra:

T: A morrer crucificado/ teu 
Jesus é condenado/ por teus 
crimes pecador (bis). Pela Vir-
gem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Je-
sus. (bis)

3ª ESTAÇÃO

A: Nesta terceira estação, Jesus 
cai pela primeira vez.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Sem fazer drama, Jesus se ajoe-
lha e deixa a cruz cair no chão. 
Fica assim. Os dois soldados 
continuam parados, em pé, ao 
seu lado.

L2: São Paulo escreveu na carta 
aos Filipenses (2,6-8):

L3: “Ele que tinha a condição 
divina, não se apegou a ser igual 
a Deus. Pelo contrário, esva-
ziou-se a si mesmo, assumindo a 
condição de servo e tornando-se 
semelhante aos homens. Assim, 
apresentando-se como simples 
homem, humilhou-se a si mes-
mo, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz!”.

A: Jesus deixou o céu e veio 
para nossa salvação. Foi como 
que uma queda. A primeira gran-
de queda de Jesus: da felicidade 
do céu ao nosso mundo sofredor, 
violento. A violência não é pra-
ticada só pelos criminosos, mas 
surge também no dia-a-dia, por 
razões banais. A cordialidade 
parece que cedeu lugar à intole-
rância.

T: Jesus, que pena! A cordiali-
dade, a gentileza, deu lugar à 
intolerância, à brutalidade, à 
violência. 

Jesus pega a cruz e fica em pé. 
Ele e os guardas caminham ao 
lado de Jesus, à frente do povo 
até a quarta estação. Lá vão fi-
car em pé, de frente para o povo.

A: Vamos cantar e caminhar para 
a outra estação.

T: Pela cruz tão oprimido/ cai 
Jesus desfalecido/ pela tua sal-
vação. (bis) Pela Virgem dolo-
rosa/ vossa Mãe tão piedosa/ 
perdoai-me, meu Jesus. (bis)

4ª ESTAÇÃO
A: Nesta quarta estação, Jesus se 
encontra com sua mãe.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

A mulher que representa Maria 
vai até Jesus e o abraça. Depois 
cai de joelhos à sua frente e fica 
assim. Os dois guardas continu-
am ao lado dele. 

L2: O Evangelho de Lucas 
(23,27-28) conta que, quan-
do Jesus ainda era menino, foi 
apresentado por Maria e José 
no Templo. Um homem santo, 
Simeão, profetizou para Maria 
dizendo:

L3: “Este menino vai ser cau-
sa de queda e elevação de mui-
tos em Israel. Ele será um sinal 
de contradição. Quanto a você, 
Maria, uma espada há de atra-
vessar-lhe a alma. Assim serão 
revelados os pensamentos de 
muitos corações”. 

A: A profecia de Simeão se cum-
pre. A mãe de Jesus está ferida ao 
ver a violência da qual seu filho 
é vítima. Mas, ao contrário de 
Nossa Senhora, existem pais e 
mães que acham que seus filhos 
precisam ser educados por meios 
violentos.  

T: Senhor! Que todos se lem-
brem de que nada justifica a 
violência como meio de educa-
ção. 

Maria se levanta e vai para junto 
do povo caminhar com as pesso-
as para a próxima estação. Jesus 
e os guardas caminham à frente 
de todos para a próxima esta-
ção. Lá vão ficar em pé, de frente 
para o povo.

A: Cantando, continuemos a Via 
Sacra. 

T: De Maria lacrimosa/ no 
encontro lastimoso/ vê a viva 
compaixão. (bis) Pela Virgem 
dolorosa/ vossa Mãe tão pie-
dosa/ perdoai-me, meu Jesus. 
(bis)
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5ª ESTAÇÃO

A: Nesta quinta estação, Simão, 
o Cireneu, ajuda Jesus a carregar 
a cruz.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Um dos guardas vai até o povo, 
segura o braço do homem que 
representa Simão e o traz para 
perto de Jesus. Este pega a cruz 
das mãos de Jesus e fica segu-
rando. Um guarda fica seguran-
do o braço de Jesus e outro fica 
ao lado de Simão. Todos ficam 
parados de frente para o povo. 

L2: No Evangelho de Marcos 
(15,20-21) lemos:

L3: “Os soldados obrigaram 
Simão de Cirene a carregar a 
cruz.”

A: Simão foi um socorro para 
o exausto Jesus. Os imigrantes 
e todas as pessoas que vieram 
para o Brasil em busca de uma 
vida melhor também precisam 
de nosso socorro. Muitos estão 
sendo tratados com desrespeito e 
ódio, explorados. Trabalham em 
situações degradantes, às vezes, 
quase como escravos. Alguns 
são vítimas da violência racial, 
praticadas por quem acha que 
uma raça seja superior a outra.  

T: Senhor, que tenhamos um 
coração aberto para os estran-
geiros e todos os que buscam 
socorro no Brasil, pois também 
com eles o Senhor se identifica 
quando diz: “era estrangeiro e 
me acolhestes”. 

Os quatro caminham à frente do 
povo. Na próxima estação ficam 
parados, de frente para o povo. 

A: Cantemos.

T: Em extremo, desmaiado,/ 
deve auxílio tão cansado/ re-
ceber do Cireneu. (bis) Pela 
Virgem dolorosa/ vossa Mãe 
tão piedosa/ perdoai-me, meu 
Jesus. (bis)

6ª ESTAÇÃO

A: Sexta estação: Verônica enxu-
ga o rosto de Jesus.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

A mulher que representa Verôni-
ca vem até Jesus e com a tolha 
de rosto cobre totalmente a face 
de Jesus. Ao retirar a toalha, 
finge ver a face de Cristo estam-
pada nela, mas não mostra para 
o povo, e em seguida, aperta a 
toalha junto ao peito e fica assim 
parada. Um guarda tira a cruz 
de Simão e devolve para Jesus. 
Todos ficam assim, de frente 
para o povo. 

L2: No livro do profeta Isaías 
(53,2-4) está escrito:

L3: “Ele não tinha aparência 
nem beleza para atrair nosso 
olhar. Desprezado e rejeitado 
pelos homens. Homem do sofri-
mento... Ele carregava nossos 
pecados e levava nos ombros as 
nossas dores”.

A: A tradição católica entendeu 
essa passagem de Isaías, como 
sendo uma profecia do sofrimen-
to de Jesus. Também na tradição 
católica, uma mulher, chamada 
Verônica, enxuga o rosto suado 
e ensanguentado de Jesus. Ainda 
não conseguimos enxugar todas 
as lágrimas, suor e sangue dos 
rostos dos índios que no passado 
foram massacrados e dos negros 
escravizados. Ainda hoje sofrem 
violência e discriminação.  

T: Perdoe-nos, Senhor, pelo ra-
cismo, pela intolerância, pela 
violência contra índios, negros 
e seus descendentes.

Verônica e Simão voltam para 
junto do povo. Os dois guardas 
e Jesus, segurando a cruz, vão 
à frente do povo para a próxima 
estação. Lá vão ficar em pé, de 
frente para o povo. 

A: Continuemos nossa Via Sa-
cra:

T: O seu rosto ensanguenta-
do/ por Verônica enxugado/ 
contemplemos com amor. (bis) 
Pela Virgem dolorosa/ vossa 
Mãe tão piedosa/ perdoai-me, 
meu Jesus. (bis)

7ª ESTAÇÃO

A: Na sétima estação, Jesus cai 
pela segunda vez.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Jesus se ajoelha e, de novo, dei-
xa a cruz cair no chão. Fica as-
sim, com os dois soldados para-
dos, em pé, ao seu lado.

L2: No caminho para a cruz, Je-
sus cai pela segunda vez e deve 
ter se machucado com o peso da 
cruz. Mas antes, outras vezes, 
ele tinha sido agredido, inclusive 
ainda menino, quando ele, Maria 
e José precisaram fugir de um 
lado para o outro diante da per-
seguição do maldoso Herodes. O 
Evangelho de Mateus (2,16-18) 
conta como esse tirano, ao ten-
tar matar o menino Jesus, acabou 
matando muitas outras crianças. 

L3: “Herodes, calculando a ida-
de de Jesus, mandou matar todos 
os meninos de dois anos para 
baixo, em Belém e no território 
ao redor.”

A: A violência no mundo é tão 
grande, que acabamos nos acos-
tumando com ela. Assim, insta-
la-se a cultura da violência, que 
atrapalha nossa avaliação da rea-
lidade.  Ficamos indiferentes, ou 
seja, ninguém mais fica assusta-
do com a violência. 

T: Jesus, que nesta Quaresma 
todos despertem para perceber 
que a violência não pode ser 
considerada uma atitude nor-
mal de nossa vida! Não pode-
mos conviver com a cultura da 
violência, mas cultivar a paz!

Jesus pega a cruz e fica em pé. 
Os guardas e Jesus caminham 
à frente do povo até a próxima 
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estação. Lá vão ficar em pé, de 
frente para o povo.

A: Caminhemos cantando.

T: Outra vez desfalecido/ pelas 
dores abatido/ cai por terra o 
Salvador. (bis) Pela Virgem do-
lorosa/ vossa Mãe tão piedosa/ 
perdoai-me, meu Jesus. (bis)

8ª ESTAÇÃO

A: Oitava estação: Jesus consola 
as mulheres. 

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

As duas mulheres que represen-
tam as mães que choram vêm até 
Jesus e se ajoelham diante dele. 
Jesus se volta para elas, mas não 
diz nada. Os guardas continuam 
ao lado de Jesus. 

L2: No Evangelho de Lucas 
(23,27-28), Jesus é seguido por 
uma grande multidão. E, algu-
mas mulheres, choram. Jesus, 
olhando para elas, diz:

L3: “Mulheres de Jerusalém, 
não chorem por mim! Chorem 
por vocês mesmas e por seus fi-
lhos!”

A: Sim, Jesus! As mulheres têm 
muito que chorar por si mesmas. 
Existem pessoas que dizem que 
uma mulher mereça ser estu-
prada porque se veste de forma 
“imoral” ou porque não se dá o 
respeito. São os violentos que 
esquecem que cada um tem o di-
reito de vestir e ser como quiser 
e ninguém, por causa disso, pode 
agir com violência contra essa 
pessoa! Infelizmente, a maio-
ria das mulheres sofre agressão 
dentro de casa. O agressor quase 
sempre é um familiar, como filho 
ou marido. 

T: Senhor, como é possível que 
um marido, um filho tenha co-
ragem de maltratar sua espo-
sa, sua mãe. Perdoe-nos!

As duas mulheres voltam para 

junto do povo. Jesus e os dois 
guardas vão à frente do povo 
para a próxima estação. Lá vão 
ficar em pé, de frente para o 
povo. 

A: Vamos caminhar, cantando:

T: Das mulheres piedosas/ de 
Sião filhas chorosas/ é Jesus 
consolador. (bis) Pela Virgem 
dolorosa/ vossa Mãe tão pie-
dosa/ perdoai-me, meu Jesus. 
(bis)

9ª ESTAÇÃO

A: Nesta nona estação, Jesus cai 
pela terceira vez.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Jesus se ajoelha e, de novo, dei-
xa a cruz cair no chão. Fica as-
sim, com os dois soldados para-
dos, em pé, ao seu lado.

L2: No Evangelho de Mateus 
(cf. 26,39), Jesus, antes da últi-
ma ceia suou sangue em pensar 
na cruz. Mas aceitando a vontade 
do Pai ele reza:

L3: “Pai, meu Pai, se é possí-
vel, afaste de mim este cálice 
de sofrimento! Porém, que não 
seja feita a minha vontade, mas 
a sua”.

A: Jesus sofria, caía, mas se le-
vantava. A violência pode ma-
chucar o corpo, o mente, o co-
ração de quem a sofre. Estudos 
feitos a partir de boletins de 
ocorrência da policia, mostram 
que uma grande proporção de as-
sassinatos é cometida por impul-
so ou por motivos bobos como 
ciúmes, desavenças entre vizi-
nhos, desentendimentos no trân-
sito, outras formas de conflito e 
até dentro de casa.

T: Ó Deus, somente o Senhor 
pode nos ajudar a frear nossos 
impulsos violentos. Que nunca 
mais sejamos a causa de queda 
física, psicológica, espiritual de 
ninguém. 

Jesus pega a cruz e fica em pé. 
Os guardas e Jesus caminham 
à frente do povo até a próxima 
estação. Lá vão ficar em pé, de 
frente para o povo.

A: Caminhemos, cantando:

T: Cai terceira vez prostrado/ 
pelo peso redobrado/ dos peca-
dos e da cruz. (bis) Pela Virgem 
dolorosa/ vossa Mãe tão pie-
dosa/ perdoai-me, meu Jesus. 
(bis)

10ª ESTAÇÃO

A: Na décima estação, Jesus é 
despido de suas vestes.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Um guarda pega a cruz das mãos 
de Jesus enquanto o outro tira o 
pano de Jesus, deixando-o cair 
no chão. Os três ficam assim, em 
pé, de frente para o povo.

L2: Lê-se no Evangelho de João 
(19,23):

L3: “Os soldados repartiram as 
roupas de Jesus em quatro par-
tes. Uma parte para cada solda-
do. Assim se cumpriu a Escritura 
que diz: ‘Repartiram minha rou-
pa e sortearam minha túnica’.”

A: Arrancaram tudo de Jesus, até 
suas roupas! Terrível é quando 
adultos arrancam violentamente 
as roupas de mulheres e crian-
ças. A maioria dos estupros e 
abusos sexuais é cometida den-
tro de casa. Mas também a po-
breza é uma forma de violência, 
principalmente para as crianças. 
Passando necessidade financeira, 
talvez não consiga se alimentar 
bem, nem ter uma boa saúde, 
bons medicamentos, bons aten-
dimentos, boa escolaridade, que 
vai refletir em todo seu futuro.  

T: Ai, Jesus! Os pobres são as 
maiores vítimas violência. Te-
nha misericórdia de nós e nos 
ajude a alcançar a justiça so-
cial. 



QUARESMA - CF 2018 - DIOCESE DE JUNDIAÍO VERBO - Suplemento Página 21

Suplemento do Jornal O Verbo

Os três caminham para a próxi-
ma estação. Lá vão ficar em pé, 
de frente para o povo. A cruz con-
tinua na mão de um dos guardas. 
Maria vem, pega o pano que es-
tava caído no chão, o dobra e o 
leva consigo para junto do povo. 

A: Vamos continuar caminhando 
e cantando:

T: Das suas vestes despojado/ 
por algozes maltratado/ eu vos 
vejo meu Jesus. (bis) Pela Vir-
gem dolorosa/ vossa Mãe tão 
piedosa/ perdoai-me, meu Je-
sus. (bis)

11ª ESTAÇÃO

A: Nesta décima primeira esta-
ção, Jesus é pregado na cruz.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Um guarda fica segurando a 
cruz de frente para o povo. O 
outro coloca Jesus com os bra-
ços abertos encostado na cruz 
e depois fica em pé ao seu lado. 
Jesus, nesta posição, põem as 
mãos para trás e fica apoiado na 
cruz, com a ajuda do soldado. 
Os três ficam assim, parados de 
frente para o povo. 

L2: No Evangelho de Mateus 
está escrito (27,33-35):

L3: “Quando chegaram a um lu-
gar chamado Gólgota, que quer 
dizer ‘lugar da caveira’, deram 
vinho misturado com fel para Je-
sus beber. Ele provou, mas não 
quis beber. Depois o crucifica-
ram”.

A: Os soldados maltrataram Je-
sus e o crucificaram. Em nosso 
mundo violento atual, até a po-
lícia, que deveria reprimir a vio-
lência, muitas vezes é corrupta e 
produz muita violência gratuita, 
medo e mais insegurança. É um 
engano achar que o único meio 
de acabar com a violência seja 
aumentando o policiamento e 
deixando mais duras as leis pe-

nais. Não! A vitória sobre a vio-
lência precisa iniciar dentro de 
nós, quando deixamos de ter atos 
violentos. 

T: Jesus, que mundo! Quantas 
trevas! Quanta violência. Só o 
amor pode vencer tudo isso! 
Ajude-nos!

Os três caminham para a próxi-
ma estação. Lá vão ficar em pé, 
de frente para o povo.

A: Continuemos nossa caminha-
da:

T: Sois por mim na cruz prega-
do/ insultado, blasfemado/ com 
cegueira e com furor. (bis) Pela 
Virgem dolorosa/ vossa Mãe 
tão piedosa/ perdoai-me, meu 
Jesus. (bis)

12ª ESTAÇÃO

A: Décima segunda estação: Je-
sus morre na cruz.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Jesus sem soltar as mãos da 
cruz, solta a cabeça, deixando-a 
pender para baixo. Um soldado 
continua segurando a cruz e o 
outro ao lado de Jesus. Ficam 
assim, parados, de frente para o 
povo.

L2: Lemos em Lucas (23,46-48):

L3: “Então Jesus deu um forte 
grito: ‘Pai, em tuas mãos entre-
go o meu espírito’. Dizendo isso, 
espirou”.

A: Vamos fazer um momento 
de silêncio, diante do anúncio 
da morte de Jesus. (silêncio por 
alguns segundos). As vítimas de 
assassinatos são, na maioria, ho-
mens. Porém, o assassinato de 
mulheres cresceu demais. Além 
disso, enquanto as taxas de as-
sassinatos de mulheres bran-
cas tendem a cair, as de negras 
crescem. O pior, é que existem 
políticos que para defender in-
teresses econômicos aprovam o 

uso de armas de fogo pela popu-
lação civil. Mentem, dizendo que 
é um direito de autodefesa. Na 
verdade colocam o dinheiro em 
primeiro lugar, em vez do bem 
comum.

T: Senhor, que a morte violen-
ta de um parente ou amigo não 
nos deixe cegos para verdade: 
não se vence a violência com 
mais a violência. Só o amor 
vence!

Os três caminham como estão 
para a próxima estação. Lá vão 
ficar em pé, de frente para o 
povo.

A: Cantemos e caminhemos:

T: Por meus crimes padecestes/ 
meu Jesus por mim morrestes/ 
oh, qual grande é minha dor. 
(bis) Pela Virgem dolorosa/ 
vossa Mãe tão piedosa/ perdo-
ai-me, meu Jesus. (bis)

13ª ESTAÇÃO

A: Nesta décima terceira esta-
ção, Jesus é descido da cruz.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Um guarda vai por trás de Jesus 
e fica segurando a cruz, enquan-
to Jesus, além da cabeça, deixa 
cair os braços para baixo, mas 
continua em pé. Sua mãe vem 
com o pano grande e com ele 
envolve todo o corpo de Jesus, 
e fica ajoelhada diante dele. Os 
dois guardas levam a cruz e fi-
cam misturados com o povo. Je-
sus e Maria ficam parados, de 
frente para o povo.

L2: No Evangelho de João 
(19,38) está escrito:

L3: “José de Arimateia pediu a 
Pilatos para retirar o corpo de 
Jesus da cruz. Pilatos permitiu e 
então José veio e retirou o cor-
po”.

A: O corpo morto de Jesus, re-
tirado por José de Arimateia, 
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foi acolhido por sua mãe Maria. 
Quantas mães já abraçaram o 
corpo de um filho morto violen-
tamente! Uma das piores dores 
de uma família: um filho vítima 
da violência. É na família que 
uma criança precisa aprender a 
frear sua violência. Esse ensina-
mento vai repercutir ao longo de 
sua vida. Nos relacionamentos 
humanos, nossas ações contam 
muito: o jeito de agir, perdoar, 
amar, viver e ouvir pode ou não 
contribuir para a não violência.

T: Senhor Jesus, que todas as 
famílias saibam ensinar a não 
violência para seus filhos. 

Desta vez, deixar que o povo vá à 
frente. Depois, Jesus tira o pano 
com ajuda de Maria e os dois 
vão, misturados ao povo, para a 
próxima estação. 

A: Vamos caminhar para a pe-
núltima estação, cantando.

T: Do madeiro vos tiraram/ e 
à Mãe vos entregaram/ com 
que dor e compaixão. (bis) Pela 
Virgem dolorosa/ vossa Mãe 
tão piedosa/ perdoai-me, meu 
Jesus. (bis)

14ª ESTAÇÃO

A: Décima quarta estação: Jesus 
é sepultado.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Nenhum personagem aparece 
nesta cena.

L2: Lemos no Evangelho de 
João (19,41s):

L3: “Havia um jardim, no lugar 
onde ele tinha sido crucificado e, 
nesse jardim um sepulcro novo, 
no qual ninguém tinha ainda 
sido sepultado. Foi ai que depo-
sitaram Jesus.”

A: Jesus é depositado em um tú-
mulo. Muitas vezes a violência 
nasce quando a sociedade dá as 
costas para alguns segmentos, 

fazendo de conta que estão mor-
tos, como os pobres, os depen-
dentes de drogas, os moradores 
de rua, os prisioneiros... a lista é 
enorme!

T: Senhor, que os encontros 
desta Quaresma e esta Via-Sa-
cra nos ajudem a desenterrar 
aqueles que fazemos de conta 
que não existem. Recuperando 
a dignidade, o amor, vão tam-
bém lutar para que tenhamos 
um mundo sem violência.  

Uma das mulheres que repre-
sentou as mães que choram, vai 
antes de todos para a última es-
tação e coloca o pano dobrado 
no chão. Quando o povo chegar, 
ela vai estar sentada ao lado do 
pano. Os outros caminham com 
o povo para a última estação. 

A: Vamos caminhar para a últi-
ma estação, cantando.

T: No sepulcro vos puseram/ 
mas os homens tudo esperam/ 
do mistério da paixão. (bis) 
Pela Virgem dolorosa/ vossa 
Mãe tão piedosa/ perdoai-me, 
meu Jesus. (bis)

15ª ESTAÇÃO

A: Nesta décima quinta e última 
estação, Jesus ressuscita.

L1: Nós vos adoramos, ó Cristo, 
e vos bendizemos.

T: Porque, pela vossa santa 
cruz, remistes o mundo!

Jesus sai do povo e vai até a mu-
lher sentada ao lado do pano. Ele 
sorri para ela, e faz gesto com a 
mão indicando para ela ir em di-
reção ao povo. Ela se levanta e 
vai até o povo e diz bem alto al-
gumas vezes: “Ele ressuscitou!” 
e fica junto com o povo. Jesus 
fica onde está, de frente para o 
povo até o início do canto.

L2: Lemos no Evangelho de 
João (cf. 20,11-18) que Maria 
Madalena estava junto ao se-
pulcro, de fora, chorando. Jesus 
aparece ressuscitado para ela e 
lhe diz: 

L3: “Vai a meus irmãos e dize-
-lhes que subo a meu Pai e vosso 
Pai; a meu Deus e vosso Deus. 
Maria Madalena foi anunciar 
aos discípulos que tinha visto o 
Senhor”.

A: Vamos dar uma salva de pal-
mas para Jesus ressuscitado, vi-
torioso sobre a violência, sobre a 
morte. Todos nós somos capazes 
de construir a fraternidade, pro-
mover a cultura de paz, da re-
conciliação e da justiça, à luz da 
Palavra de Deus, como caminho 
de superação da violência. 

A: Rezemos a Oração que Jesus 
nos ensinou: (todos rezam juntos 
o Pai-nosso).

A: Vamos cantar (o nº 12 ou ou-
tro)

AVISO

L1: Com o Domingo de Ramos, 
dia 25 de março, inicia a Sema-
na Santa. Essa semana é muito 
importante e o grupo não deve 
se encontrar nas casas e sim na 
Igreja, para as celebrações. Na 
quinta-feira santa, celebra-se 
a última ceia de Jesus com seus 
discípulos, quando ele institui a 
Eucaristia. Na sexta-feira san-
ta, a morte de Jesus na cruz e 
no sábado e domingo a páscoa, 
ou seja, a passagem de Jesus da 
morte para a vida. 

A: Pedimos, ó Pai, a vossa bên-
ção sobre nossas famílias e ami-
gos, sobre todos nós que aqui 
nos reunimos. Que ela se estenda 
também sobre os que não vie-
ram, mas um dia haverão de vir. 
Pai, Filho e Espírito Santo. 

T: Amém.

A: Vamos em paz e que Deus nos 
acompanhe. Antes de irmos, va-
mos nos abraçar e desejar a paz 
uns aos outros e depois cantar. 

(canto nº 4 ou 5)
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CANTOS
1- EU CONFESSO A 
DEUS 
Eu confesso a Deus
e a vós irmãos 
Tantas vezes pequei,
não fui fiel 
Pensamentos e palavras, 
atitudes e omissões 
Por minha culpa, tão 
grande culpa  
 
Senhor piedade, Cristo 
piedade, tem piedade
ó Senhor (bis) 
 
Peço à Virgem Maria, 
nossa mãe, 
E a vós meus irmãos, 
rogueis por mim 
A Deus pai que nos perdoa 
e nos sustenta
em suas mão 
Por seu amor,
tão grande amor.

2- PERDÃO SENHOR
Perdão, Senhor, tantos 
erros cometi. 
Perdão, Senhor, tantas 
vezes me omiti. 
Perdão, Senhor, pelos 
males que causei, 
pelas coisas que falei,
pelo irmão que eu julguei.

Piedade, Senhor
Tem piedade, Senhor 
Meu pecado vem lavar 
com teu amor 
Piedade, Senhor
Tem piedade, Senhor 
e liberta minha alma
para o amor.

Perdão, Senhor,
porque sou tão pecador. 
Perdão, Senhor, sou 
pequeno e sem valor. 
Mas mesmo assim, tu me 
amas, quero então 

Te entregar meu coração, 
suplicar o teu perdão. 

3- SENHOR QUE 
VIESTE SALVAR
Senhor que viestes salvar 
Os corações arrependidos 

Piedade, Piedade 
Piedade de nós (bis) 

Ó, Cristo que viestes 
chamar 
Os pecadores humilhados 

Senhor que intercedeis 
por nós 
Junto a Deus Pai 
que nos perdoa

4- PAZ, PAZ DE CRISTO
Paz, paz de Cristo, 
paz, paz que vem do Amor 
te desejo irmão
Paz que é felicidade 
de ver em você 
Cristo nosso Irmão.

Se algum dia na vida
você de mim precisar
Saiba que eu sou seu 
amigo,     
pode comigo contar.
O mundo dá tantas voltas    
a gente vai se encontrar,
quero nas voltas da vida      
a tua mão apertar.

5- QUERO TE DAR A PAZ.
Quero te dar a Paz, do 
meu Senhor, 
com muito amor. (bis)

Na flor vejo manifestar 
o poder da criação, 
nos teus lábios 
eu vejo estar 
o sorriso de um irmão.

Toda vez que te abraço 
e aperto a tua mão 

sinto forte o poder do amor 
dentro do teu coração.

Deus é Pai e nos protege, 
Cristo é Filho e Salvação,
Santo Espírito Consolador, 
na Trindade somos irmãos.

6- CONHEÇO 
UM CORAÇÃO
Conheço um coração
tão manso, 
humilde e sereno. 
Que louva ao Pai  
por revelar 
Seu nome aos pequenos. 
Que tem o dom de amar, 
que sabe perdoar,
e deu a vida
para nos salvar! 
 
Jesus, manda
teu Espírito, 
para transformar
meu coração (2x) 
 
Ás vezes no meu peito 
bate um coração de pedra. 
Magoado, frio, sem vida, 
aqui dentro ele me aperta. 
Não quer saber de amar, 
nem sabe perdoar, 
quer tudo e não 
sabe partilhar. 
 
Lava, purifica 
e restaura-me de novo. 
Serás o nosso Deus 
e nós seremos o teu povo. 
Derrama sobre nós, 
a água do amor, 
o Espírito de Deus 
nosso Senhor!

7- RENOVA-ME
Renova-me, 
Senhor Jesus, 
já não quero ser igual.
Renova-me, 
Senhor Jesus, 
põe em mim seu coração.
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Porque tudo que há
dentro de mim 
precisa ser 
mudado, Senhor.
Porque tudo o que há 
dentro do meu coração 
precisa mais de ti.

8- SACRAMENTO 
DA COMUNHÃO
Senhor, quando te vejo 
no sacramento da 
comunhão, 
sinto o céu se abrir 
e uma luz a me atingir, 
esfriando minha cabeça 
e esquentando meu 
coração.

Senhor, graças e louvores 
sejam dadas a todo 
momento; 
quero te louvar na dor, 
na alegria e no sofrimento 
e se em meio à tribulação, 
eu me esquecer de ti, 
Ilumina minhas trevas 
com tua luz.

Jesus, fonte de 
misericórdia que jorra 
do Templo. 
Jesus, o Filho 
da Rainha. 
Jesus, rosto divino 
do homem. 
Jesus, rosto humano 
de Deus.

Chego muitas vezes 
em tua casa, meu Senhor. 
Triste, abatido, precisando 
de amor, 
mas depois da comunhão, 
tua casa é meu coração; 
então sinto o céu dentro 
de mim.

Não comungo 
porque mereço, 

isso eu sei, oh meu Senhor. 
Comungo pois preciso de ti. 
Quando faltei à missa, 
eu fugia de mim e de ti, 
mas agora eu voltei, 
por favor, aceita-me.

9- BUSCAI PRIMEIRO
Buscai primeiro 
o Reino de Deus
e a sua justiça,
e tudo o mais vós será 
acrescentado, 
aleluia, aleluia.

Não só de pão 
o homem viverá, 
mas de toda palavra,
que procede 
da boca de Deus, 
aleluia, aleluia.

Se vos perseguem 
por causa de mim
não esqueçais o porquê
Não é o servo maior 
que o senhor, 
aleluia, aleluia.

10- ORAÇÃO PELA PAZ
Cristo, quero ser 
instrumento 
de tua paz e do teu 
infinito amor.
Onde houver ódio e rancor, 
que eu leve a concórdia, 
que eu leve o amor.

Onde há ofensa que dói,
Que eu leve o perdão,
Onde houver a discórdia,
Que eu leve a união 
e tua paz

Onde encontrar um irmão 
a chorar de tristeza, sem ter 
voz e nem vez,
quero bem no seu coração, 
semear alegria, 
pra florir gratidão.

Mestre, que eu saiba 
amar,
Compreender, consolar e 
dar sem receber.
Quero sempre mais 
perdoar, 
trabalhar na conquista e 
vitória da paz

11- DEIXA A LUZ 
DO CÉU ENTRAR
Tu anseias, eu bem sei, 
a salvação. 
Tens desejos de banir a 
escuridão. 

Abre, então, de par em 
par, teu coração e deixe a 
luz do céu entrar.

Deixa a luz do céu 
entrar.Deixa a luz do 
céu entrar.Abre bem as 
portas do teu coração 
e deixa a luz do céu 
entrar. 

Cristo, a luz do céu, 
em ti quer habitar  
para as trevas do 
pecado dissipar,  
teu caminho 
e coração iluminar e deixa 
a luz do céu entrar. 

Que alegria andar ao 
brilho dessa luz.  
Vida eterna e paz no 
coração produz  
Oh! Aceita agora o 
salvador Jesus e deixa a 
luz do céu entrar.

12- VITÓRIA, 
TU REINARÁS 
Vitória, tu reinarás, 
ó Cruz, tu nos salvarás!
Brilhando sobre o mundo, 
que vive sem tua luz, 
Tu és um sol fecundo, de 
amor e de paz, ó Cruz!


