
A CAMINHO, COM MARIA, PELAS FONTES DA ALEGRIA! 

3.ª Semana da Quaresma: ADORAÇÃO 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
R. Ámen.  
P. Da Quaresma à Páscoa, caminhemos com Maria. 
R. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 
 

P. Entramos no coração da Quaresma. Tal como a samaritana, nós procuramos 
as fontes da alegria e encontramos em Jesus a água viva, que sacia a nossa 
sede de Deus, a nossa sede de amor, a nossa sede de verdade, a nossa sede de 
paz. Vale a pena ler o longo e belíssimo diálogo entre Jesus e a samaritana (Jo 
4,5-42). Mas, em família, vamos concentrar-nos numa parte desse diálogo, 
junto ao poço de Jacob, onde nos aparece o único discurso do Novo 
Testamento sobre a ADORAÇÃO.  
 

Do Evangelho segundo São João (4,19-23) 
 

“Disse-lhe a mulher samaritana: «Senhor, vejo que és profeta. Os nossos 

antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se 

deve adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, acredita em Mim: vai chegar a hora – 

e já chegou – em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em 

espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja”. 



P. Nesta semana, propomos a Adoração como fonte de alegria. Adorar a Deus é 
reconhecê-l’O como único Criador e Salvador, único Senhor de tudo quanto existe 
e Amor infinito e misericordioso (cf. CIC 2096). Adorar o Pai, em espírito e em 
verdade, significa orientar a vida toda para Ele. Adorar a Deus é reconhecê-l’O 
como a nossa verdadeira medida, cuja norma da verdade e do bem aceitamos 
seguir (cf.Bento XVI,Homilia,21.08.2005). Nós, os cristãos, não adoramos as coisas 
(como a televisão, o computador ou o telemóvel) nem mesmo aquelas pessoas de 
quem gostamos muito. Só a Deus adoramos, quando O reconhecemos, como 
Aquele que deve ter em tudo o primeiro lugar. Uma das belas formas de adorar a 
Deus é parKcipar na EucarisKa. Podemos ainda prolongar a nossa graKdão, 
louvando o Senhor, escondido e presente na hósKa consagrada. “Permanecer 

diante de Jesus, na Eucaris-a, permite-nos beber na própria fonte da graça” (EE25). 
 

Nesta semana aprendamos a adorar a Deus (cf. FSE 8), de modo a voltarmos a 
centrar n’Ele o nosso olhar. Adorar a Deus é, como Maria, louvá-l’O, exaltá-l’O e 
humilhar-se, confessando com graKdão que Ele fez grandes coisas e que o Seu 
Nome é santo (cf. CIC 2097). No final desta semana teremos a iniciaKva «24 horas 

para o Senhor» e poderemos então valorizar a Adoração ao SanPssimo. O 
Pastorinho Francisco nutria uma especial devoção à EucarisKa e passava muito 
tempo na Igreja, adorando o Sacramento do altar, a que chamava "Jesus 
escondido". Com o coração inteiramente voltado para o Senhor, como o de Maria, 
sua Mãe, rezemos juntos. 
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P. Maria, Mãe do Salvador. 

R. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! 

COMPROMISSO: 


