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Pais, professores de escola dominical e 
ensino pré-confirmatório: Após o culto, quando 
seus filhos/alunos estiverem lavando as cinzas, lembrem-
nos, mais uma vez, que somos lavados dos nossos 
pecados no Batismo. Jesus fez tudo isso por nós através 
de sua morte na cruz, para a qual nos preparamos 
durante a Quaresma. A Quarta-feira de Cinzas é o início 
deste tempo de preparação.

O que é mesmo  
Quarta-Feira de Cinzas?
Talvez você veja uma coisa estranha 
acontecendo na Quarta-Feira de Cinzas. 
Você verá sua família e amigos irem para a frente do altar para 
receber o sinal da cruz nas suas testas. A parte estranha de 
tudo isso é que será feito com cinzas das palmas que foram 
usados no Domingo de Ramos do ano passado.

Por que fazemos isso?
Normalmente quando alguém se suja, sabe que vai precisar 
de água para ficar limpo. As cinzas são colocadas nas nossas 
testas para nos lembrar que com o pecado estamos sujos 
e precisamos ser limpos. Também nos ajuda a lembrar da 
primeira vez em que o sinal da cruz foi feito em nós no nosso 
Batismo. Nas águas do Batismo somos limpos, e a sujeira 
do pecado é lavada. A Quarta-Feira de Cinzas nos ajuda a 
lembrar disso.
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Encorajamos vocês a ajudarem 
seu filhos/alunos a decidir sobre alguma coisa da qual 
possam abrir mão durante a Quaresma. Decidam abrir 
mão de alguma coisa. Ser exemplo e companheiro nesta 
jornada faz toda diferença!

O que é 
“Quaresma”?
Quaresma é o período 
do ano da Igreja que dura 
seis semanas. A Quaresma inicia na Quarta-Feira de 
Cinzas e termina no dia anterior à Páscoa. Durante essas 
seis semanas aguardamos a Sexta-Feira Santa, o dia em 
que nosso Senhor Jesus morreu na cruz para pagar pelos 
nossos pecados, e aguardamos pelo Domingo da Páscoa, 
o dia em que ele ressuscitou dos mortos para provar isso.

Como posso lembrar de pensar em Jesus 
durante a Quaresma?
Você pode abrir mão de alguma coisa da qual você gosta 
durante a Quaresma. Talvez você veja seus pais abrirem mão 
de tomar café pela manhã. Talvez seu irmão ou sua irmã 
decidiram não comer doces durante a Quaresma. Toda vez que 
você pensar naquilo de que abriu mão, isso lembrará você do 
que Jesus abriu mão por você – a sua vida! Bênçãos para você 
enquanto vive a maravilhosa jornada da Quaresma!
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Por que celebramos a Quaresma por seis 
semanas?
Não se esqueça do que é a Quaresma! É um tempo quando 
somos lembrados do que Jesus abriu mão por nós, e um 
tempo quando esperamos sua morte e ressurreição e nos 
preparamos para tal!

Celebramos a Quaresma durante seis semanas, 
ou 40 dias, enquanto nos lembramos da 
tentação de Jesus no deserto no evangelho 
de Mateus. Ali Jesus esteve por 40 dias sem 
alimento. 

Lembramo-nos da tentação dos israelitas no 
deserto depois que o Senhor os havia livrado do 
Egito. Isso durou 40 anos. 

Finalmente, podemos nos lembrar da história de 
Noé e sua família. Depois de 40 dias e 40 noites 
de chuva, o Senhor os livrou conforme havia 
prometido.

Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Continuem a encorajar seus filhos/
alunos em sua preparação para a Quaresma. Durante 
o culto, mostrem a eles os lugares onde Jesus vem a 
nós (na Sua Palavra, na Santa Ceia, no Santo Batismo, 
na Absolvição). Lembre-se, ser exemplo e companheiro 
nesta jornada faz toda diferença!
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Durante o culto, ajudem seus 
filhos/alunos a encontrar no hinário a palavra “aleluia”, 
que é omitida durante a Quaresma.

Ei! O que aconteceu 
com a palavra que 
começa com “a”?
Há uma palavra que usamos muito 
na Igreja, que não é usada durante a Quaresma. Normalmente 
a usamos após responsórios, antífonas e outras partes 
de nosso culto. Você já adivinhou qual é essa palavra? Se 
adivinhou “aleluia”, então você está certo. Nós deixamos de 
cantar e falar “aleluia” durante a Quaresma, e não a falamos 
mais até a manhã da Páscoa.

O que significa “aleluia”, e por que não 
a cantamos durante a Quaresma?

“Aleluia” é uma palavra em hebraico que significa “Louvem o 
Senhor”. Já que estamos focados nos sofrimentos e na morte 
de Jesus durante a Quaresma, deixamos de usar esta palavra 
alegre até que celebremos a gloriosa ressurreição de Jesus. 
Na manhã da Páscoa, as primeiras palavras que você ouvirá 
serão: “O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou! 
Aleluia!”.
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Durante o culto, ajudem seus 
filhos/alunos a encontrar outras coisas na igreja que são 
consideradas santas (a Palavra de Deus, os sacramentos, 
etc.). Pergunte: “Como Deus usas estas coisas para nos 
dar o seu perdão?”

Por que temos uma semana 
chamada “Semana Santa”?
Por que chamaríamos uma semana como sendo 
santa? A palavra “santa” significa que é de 
Deus. Por isso chamamos a Bíblia “santa”. Não 
é qualquer livro. É a Palavra viva de Deus dada a 
nós para a nossa salvação! É a mesma coisa com 
a Semana Santa. Esta é a “Semana de Deus.” 
Esta é a semana, no ano da Igreja, quando Jesus 
de fato pagou por nossos pecados e conquistou 
nossa salvação.

Quais são os dias que fazem 
parte da Semana Santa?
Há alguns dias em particular durante a Semana 
Santa que são superespeciais. Durante a Semana 
Santa, celebramos o Domingo de Ramos, quando 
Jesus foi para Jerusalém e as pessoas celebraram a sua chegada; 
Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Santa Ceia; Sexta-
feira Santa, quando Jesus morreu na cruz; Sábado de Aleluia, 
quando aguardamos sua ressurreição no Domingo de Páscoa!
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Lembrem aos seus filhos/alunos que 
foi importante que Jesus morresse por seus pecados. Foi 
exatamente isso que ele veio fazer no mundo. Ele veio 
pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar. Mostrem 
aos seus filhos/alunos os símbolos na igreja que refletem a 
morte de Cristo. Lembrem-nos de que vamos ouvir sobre 
sua vitória sobre a morte no próximo Domingo, na Páscoa!

Por que celebramos o  
“Domingo de Ramos”?
No domingo antes de Jesus ser 
crucificado pelas pessoas, elas o 
honraram e adoraram como seu 
Senhor e rei, com ramos de palmeiras. 
Lembramos disso como o início da amarga caminhada 
de Cristo para a cruz.

Por que as pessoas honraram e adoraram 
Jesus no Domingo de Ramos e depois o 
mataram na Sexta-Feira Santa?
Quando Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, 
as pessoas começaram a louvá-lo e adorá-lo como seu rei. 
Acreditavam que ele seria um líder poderoso que iria derrubar 
o governo romano e restaurar Israel. Quando perceberam que 
Jesus não faria isso, as pessoas o queriam crucificado. Você e 
eu sabemos que tipo de Rei ele é. Ele é um Rei que veio para 
morrer pelos pecados do seu povo! Que Rei! 
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