47 “dicas” - uma para cada dia da Quaresma-2004
( de 4ª feira de Cinzas até Domingo de Páscoa )
Para falar ao vento, bastam palavras.
Para falar ao coração, são precisas obras.
( P.António Vieira, s.j.)

A Quaresma é um tempo em que somos convidados ( como pessoas e como comunidade ) a
fazer um esforço para melhorar, para nos deixarmos converter e transformar por dentro.
*
É esta preparação com vista a podermos celebrar mais profundamente a “passagem” ( que é a
Páscoa ) que Jesus Cristo nos propõe cada ano.
*
Para ajudar neste caminho de Quaresma, aqui vão:
*
47 provérbios portugueses
seguidos de

47 citações da Bíblia com eles relacionadas
*
Já que estamos todos saturados de puras ideias e a única coisa que ainda consegue mexer
connosco é o modo como nos relacionamos com os outros ( a tal afectividade ) é aí que podemos
insistir no esforço para sairmos de nós mesmos e do nosso pequeno mundo.
É preciso voar em direcção aos outros e a Deus.
De resto, deve ter sido isto que Jesus Cristo fez ao longo de toda a vida...
Ter um “ponto de esforço” para cada dia e poder falar sobre ele com as pessoas que connosco
vivem pode ser o estímulo mesmo a calhar que nos permitirá ir mudando por dentro, ir crescendo...
- Como é que Jesus ( ou Nossa Senhora, ou outra figura bíblica que me possa lembrar... ) fizeram?
- Como é que o próprio Deus, nosso Pai, actua?
Eis alguns dos possíveis temas para conversa, à volta da ideia sugerida para cada dia.
Falar acerca de mim e dos meus esforços, ouvir os outros, falar com eles acerca deles e de Deus.
Que maneira fantástica para viver este caminho em direcção a uma Páscoa mais saudável!
*
Cada um dos 47 rectângulos de papel
pode ser recortado, dobrado e colocado num recipiente
que esteja perto do local onde a Família se costuma reunir
*
Quando a Família estiver reunida para começar este “jogo”
basta que alguém tire um papel, o desdobre, leia metade do provérbio alto
( tentando os outros adivinhar o que lhe falta... )
leia a parte da Bíblia correspondente
e falem um pouco acerca do seu conteúdo.
*
Depois, toca a cada um tentar viver essa ideia na prática, ao longo das 24 horas seguintes.
No dia seguinte, conversa-se acerca do esforço feito, reza-se um pouco e tira-se novo papel.
E assim cada dia... Bom trabalho...

☺
( CREU-IL - Porto )
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Árvore ruim..................................................................................... nunca dá boa sombra.
Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. ( Lc 6,43 )
As aparências.......................................................................................................... iludem.
O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. ( 1Sam 16,7 )
Com peso e medida............................................................................... governa-se a vida.
Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Avaliai tudo, conservando o que
for bom. ( 1Tes 5,19-21 )
Da pausa........................................................................................................... sai a dança.
De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-Se e saiu: foi para um lugar solitário e ali
Se pôs em oração. ( Mc 1,35 )
De árvore caída..................................................................................... todos fazem lenha.
Quem de vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. ( Jo 8,1-11 )
De pequenino................................................................................ é que se torce o pepino.
E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens.
( Lc 2,52 )
Em casa de ferreiro...................................................................................... espeto de pau.
Jesus acrescentou: Em verdade vos digo: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
( Lc 4,24 )
Em casa escura........................................................................................ não entra alegria.
Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no
cimo de um monte. ( Mt 5,14 )
Uma das mãos lava a outra........................................................... e as duas lavam o rosto.
Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em
segredo. ( Mt 6,3-4 )
Grão a grão.................................................................................... enche a galinha o papo.
Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte... Os discípulos aproximaram-se d’Ele e,
tomando a palavra, começou a ensiná-los. ( Mt 5,1-2 )
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Há muitas maneiras............................................................................. de apanhar moscas.
Fiz-me tudo para todos para salvar alguns. ( 1Cor 9,22 )
É melhor prevenir......................................................................................... que remediar.
Todo aquele que escuta as Minhas palavras e as põe em prática é como o homem
prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. ( Mt 8,24 )
Não há caminho tão plano................................................. que não tenha algum barranco.
O jovem retirou-se contristado porque possuía muitos bens. ( Mt 19,16-26 )
Não há melhor espelho......................................................................... que o amigo velho.
Senhor... Tu conheces-me! ( Slm 139(138),1 )
Não é com vinagre....................................................................... que se apanham moscas.
As pessoas ficavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus. ( Mc 1,22 )
Ninguém é bom juiz............................................................................... em causa própria.
Senhor, vê se é errado o meu caminho e guia-me pelo caminho da eternidade.
( Slm 139(138),24 )
Nem tudo o que luz.................................................................................................. é ouro.
O fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era de atraente aspecto e precioso
para esclarecer a inteligência. ( Gen 3,6 )
No melhor pano............................................................................................... cai a nódoa.
Pedro negou-O, dizendo: não O conheço, mulher! ( Lc 22,57 )
Nos perigos................................................................................. se conhecem os amigos.
Tomé disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com Ele. (Jo 11,16)
O homem põe............................................................................................. e Deus dispõe.
Não vos inquieteis quanto à vossa vida... o vosso Pai celeste bem sabe do que tendes
necessidade. ( Mt 6,25.32 )
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Oração breve................................................................................. depressa chega ao céu.
Quando rezardes, dizei: Pai nosso... ( Mt 6,9 )
Os bons e as nuvens.......................................................................... só recebem para dar.
Esta pobre viuva deitou no tesouro mais do que todos os outros... porque deitou tudo
quanto possuía. ( Mc 12,43-44 )
Os pobres......................................................................................................... têm tempo.
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus ( Mt 5,3 )
Parecer sem ser.......................................................................................... é fiar sem tecer.
Porque Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que Eu digo? ( Lc 6,46 )
Pensa duas vezes.................................................................................. antes de falar uma.
Maria conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. ( Lc 2,19 )
Não há boa terra.................................................................................... sem bom lavrador.
O Reino do Céu é como um homem que, ao partir para fora, confiou a outros os seus
bens. ( Mt 25,14-30 )
Os dedos da mão......................................................................................... não são iguais.
Há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. ( 1Cor,12,4 )
Os peixes................................................................................................. não vêem a água.
Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o Teu nome em toda a terra! ( Slm 8,1 )
Onde choram..................................................................................................... não cantes.
Jesus viu que Maria e os judeus que vinham com ela estavam a chorar. Então, Ele
perturbou-Se e ficou comovido.... Jesus começou a chorar. ( Jo 11,33-35 )
Mãos generosas........................................................................................ mãos poderosas.
Deus formou o Homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o
Homem transformou-se num ser vivo. ( Gen 2,7 )
Quando o ouro fala.............................................................................................. tudo cala.
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. ( Lc 16,13 )
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Sabe Deus................................................................... as linhas com que cada um se cose.
Não julgueis para não serdes julgados. ( Mt 7,1 )
Quem tem telhados de vidro............................................ não atira pedras aos do vizinho.
Tira primeiro a trave da tua vista e então verás melhor para tirar a palha da vista do
teu irmão. ( Mt 7,5 )
Pequeno machado........................................................................ derruba grande sobreiro.
E inclinando a cabeça, Jesus entregou o espírito. ( Jo 19,30 )
Palavras sem obras.......................................................................... são cítara sem cordas.
Jesus foi provado, em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. ( Heb 4,15 )
Quando todos fiamos................................................................................. todos andamos.
Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. ( Act 2,44 )
Que bem prega Frei Tomás...................................... faz o que ele diz e não o que ele faz.
Fazei e observai tudo o que os fariseus disserem, mas não imiteis as suas obras, pois
eles dizem e não fazem. ( Mt 23,3 )
Bem sabe mandar...................................................................... quem bem sabe obedecer.
Não vos deixeis tratar por ‘mestre’ pois um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos.
( Mt 23,8 )
Quem me avisa.............................................................................................. meu amigo é.
Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. ( Mt 24,42 )
Mais depressa se apanha um mentiroso........................................................ que um coxo.
Não há nada escondido que não venha a descobrir-se. ( Mc 4,22 )
Se te pedirem de comer............................................... não dês um peixe, ensina a pescar.
Jesus disse-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. ( Lc 9,13 )
Mais vale um “toma” .......................................................................... que dois “te darei”.
Quem tem duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos
faça o mesmo. ( Lc 3,11 )
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Mais vale quem Deus ajuda...................................................... que quem muito madruga.
Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de futuro serás pescador de homens. ( Lc 5,10 )
Quem tudo quer................................................................................................ tudo perde.
Dai e ser-vos-á dado: uma boa medida, cheia, recalcada, transbordante. ( Lc 6,38 )
Feliz é......................................................... quem só quer o que pode e só faz o que deve.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o que é bom. ( Lc 6,45 )
O amor e a fé............................................................................................. nas obras se vê.
O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. ( 1Cor 13,7 )
Deus é bom trabalhador.............................................................. mas gosta que O ajudem.
A messe é grande mas os trabalhadores são poucos. ( Mt 9,37 )

6

