
 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – O Encontro Doloroso 

Deus nos reúne 

Leitor 1: No caminho do calvário contemplamos o encontro de Jesus com muitas pessoas. Aqueles que 

gritam pela sua condenação e outros que choram ao contemplar cena tão dolorosa. Mesmo sofrendo, é Jesus 

que consola cada um dos que vão ao seu encontro. 

Juntos: Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. 

Leitor 2: Compadecida, uma mulher se aproxima de Jesus e lhe enxuga o rosto e como que em retribuição 

ao seu carinho, a face do Senhor fica estampada naquele pano. 

Juntos: Mais do que seu rosto no manto, Verônica recebeu na alma a marca do amor de Jesus. 

Leitor 1: O mais marcante encontro na subida para o Calvário com certeza foi com sua Mãe. Encontro de 

olhares, de corações, de lágrimas e de profundo amor. 

Juntos: Este menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de 

contradição. Quanto a ti, uma espada de dor traspassará tua alma. 

 

Deus quer nos falar... (Lucas 11, 27-28) 

 

"Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou 

a voz do meio do povo e lhe disse: “Bem-

aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que 

te amamentaram!” Mas Jesus replicou: “Antes 

bem-aventurados aqueles que ouvem a Palavra de 

Deus e a observam!”." 

 

 

 Vamos conversar 

*Santa Dulce dos pobres dizia que ninguém 

deveria sair de nossa presença sem se sentir 

melhor e mais feliz. Os encontros que 

vivenciamos são marcados por quais sentimentos 

e atitudes?  

* Sou capaz de sentir compaixão diante do 

sofrimento dos meus irmãos e irmãs? De que 

forma os ajudo? 

Deus escuta nosso clamor e nosso louvor (Cada um pode apresentar suas preces espontâneas) 

 

Temos junto de Jesus uma Mãe que intercede por nós, seus filhos queridos. Santo Afonso, São Cirilo 

e tantos outros Santos nos ensinam que Deus quer que todas as graças passem pelas mãos de Nossa Senhora 

e chegue a nós. Espontaneamente abramos o coração e confiemos a Ela nossos pedidos e louvores dizendo 

com fé: Pelas mãos de vossa Mãe, atendei-nos Senhor! 

Pai-Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai... 

 

Oração pela Saúde (Todos estendendo as mãos sobre os remédios, exames, receitas, rezem a uma só voz) 

Juntos: Deus, Pai de bondade, Fonte de vida plena, olhai para nós, vossos filhos, sujeitos a tantas 
enfermidades e males, às inseguranças das dificuldades e problemas, dai-nos o conforto do corpo e da nossa 
alma, a fim de que purificados pelo sofrimento e amparados pelo seu amor e misericórdia, nos sintamos 
fortalecidos pelo vós! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! 

Preparação: Preparar, em algum lugar da casa, um pequeno altar onde possam ser dispostos os símbolos da 
celebração deste segundo dia de oração da Semana Santa em Família, num momento do dia em que toda a 
família possa se reunir. 

Os símbolos ajudam a rezar: Remédios, Receitas médicas, exames, Crucifixo, Velas, Bíblia e Imagem de 
Nossa Senhora.  


