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Eis o Tempo 
de Conversão

Eis o tempo de conversão/ 
Eis o dia da salvação/ 
Ao Pai voltemos, juntos andemos/ 
Eis o tempo de conversão! (bis)

1. Os caminhos do Senhor 
    são verdade, são amor / Dirigi os passos meus, 
    em vós espero, oh Senhor! / Ele guia ao bom 
    caminho quem errou e quer voltar / Ele é bom, 
    fiel e justo, Ele busca e vem salvar.

2. Viverei com o Senhor Ele é o meu sustento / 
     Eu confio, mesmo quando minha dor não 
     mais aguento.  / Tem valor aos olhos 
     Seus meu sofrer e meu morrer / 
     Libertai o vosso servo e fazei-o reviver!



7. Gesto 
concreto

"Que tal a nossa família intensificar a prática 
da Caridade, partilhando do que temos 

com os irmãos carentes?

1
Prepare o ambiente e nele coloque uma toalha, uma vela, 
um jarro de planta, uma bíblia e uma Cruz (se tiver).

CATEQUESE EM FAMÍLIA – QUARESMA - TEMPO DE RECONCILIAÇÃO
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Membro da família 1: Nos reunimos no amor de Cristo para agradecer a Deus por nos 
acompanhar nesta caminhada quaresmal. A quaresma é um período forte de preparação 
para a Páscoa de Jesus. Na Páscoa celebramos o fato principal da nossa fé: Jesus Ressuscitou. 
Tanto amou que ressurgiu para nos enviar o Seu Espírito de Amor para que nós pudéssemos 
amar como Ele. Na quaresma nos aproximamos de Jesus, do seu Evangelho, dos seus feitos 
de bondade e da sua mensagem de alegria para todos. Iniciemos nosso encontro cantando.
Canto: Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão / É grande o 
nosso pecado, porém, é maior o teu coração.
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador/ E assim lhe 
devolveste tua paz e teu amor / Também, nos colocamos ao lado 
dos que vão / Buscar no teu altar a graça do perdão.
Membro da família: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. 

Preparação do ambiente 

Oração Inicial

3
A quaresma é tempo de reconhecer nossas falhas. Como família cristã, peçamos perdão uns 
aos outros por alguma ofensa que praticamos.  (momento de abertura sincera do coração)
Ao final toda a família proclama: “Nós somos a família de Deus, caminhando 
na estrada de Jesus”

Acolhendo uns aos outros

Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 6,1-6.16-18.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 'Ficai atentos para não praticar a vossa justiça 
na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a 
recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques 
a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem 
elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 
Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão 

4 Escuta da Palavra

Membro da família 1: No Evangelho que acabamos de ler, Jesus ensina aos discípulos e 
também a nós hoje, um princípio fundamental: o segredo. Sim, ele adverte aos discípulos para 
fazer todas essas coisas em segredo. Iniciando com a prática da justiça que é o princípio 
primeiro a ser observado.
Membro da família 2: Em seguida Ele nos fala da prática de dar esmola como algo silencioso, 
escondido. Ninguém precisa ficar sabendo. Nem a nossa mão esquerda. 
Membro da família 3: A Oração, que deve ser algo contínuo em nossas vidas, Jesus nos 
fala de uma oração silenciosa, sem barulhos externos, pois nosso pai vê o que está escondido, 
conhece e sabe o que cada um de nós trazemos conosco, e mais ainda. Conhece o nosso 
coração. Tudo que está escondido, tudo que guardamos profundamente em segredo. 
Deus nos vê e tem compaixão de nós. 
Membro da família 4: Por fim, Jesus ensina aos discípulos e a nós hoje, a importância do 
jejum. Ao jejuarmos devemos fazer com alegria, para que ninguém saiba que estamos 
jejuando. Somente Deus. Portanto, neste evangelho, Jesus nos chama a praticar nossas boas 
                                               obras, nossas orações em silêncio, trazendo tudo em segredo que 
                                               revelamos somente a Deus. Toda a família: “Nós somos a 
                                            família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”.

5 Aos olhos de Jesus

6 Diálogo da família com Deus

Membro da família 1: Na Quaresma nos aproximamos de Jesus, do seu Evangelho, dos seus 
feitos de bondade e da sua mensagem de alegria para todos. Nos preparamos para fazer de 
Cristo o significado da nossa vida, um projeto de existência coerente com fé, esperança e 
caridade. Na quaresma lemos mais a Palavra de Deus, ajudamos mais os necessitados, 
abrimos os olhos para Deus e para o próximo. Para participar da Páscoa do Senhor as 
condições são simples: 
Membro da família 2: 1) Ter a vida como uma ação de graças permanente a Deus. Sim, 
simplesmente agradecer todos os dias pela vida e pelo amor (oração); 
2) Exercer a solidariedade. Somente agindo com fraternidade, derrubamos pouco a pouco 
nossas barreiras ao Amor. Afinal, amar se aprende amando (jejum e esmola); 
3) Amar sem limites, fazendo de Cristo, o Amor dos Amores, o significado de nossa vida.
Membro da família 3: A Quaresma foi pensada para ser um grande caminho de reconciliação 
com Deus e com os irmãos. No Brasil, a Igreja, orientada pela CNBB, nos dá a oportunidade de 
vivenciar a Campanha da Fraternidade durante a quaresma, refletindo temas das realidades 
sociais. Esse ano refletimos sobre a unidade dos cristãos. Cristo fez de todos uma unidade 
e pede que acolhamos uns aos outros, mesmo com pensamentos diferentes. 

-  Para nós, o que significa celebrar o tempo quaresmal? Vivenciamos mais 
a prática da justiça, da esmola, da oração e do jejum? (momento de partilha)

Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”
Reza-se a Ave-Maria e o Pai-nosso
Bênção: Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.

direita, de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o 
que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como 
os hipócritas, que gostam de rezar em pé,  nas sinagogas e nas esquinas 
das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: eles 
já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra 
no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu 
Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, 
não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, 
para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo: 
Eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma 
a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás 
jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o 
que está escondido, te dará a recompensa.


