
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoje, 17 de março, a Igreja celebra a memória de São Patrício. Legendária 
figura da evangelização da Europa, a vida deste santo pode ser para nós, neste tempo 
de Quaresma, inspiração e exemplo de uma conversão pessoal a Cristo que nos leve a 
anunciá-Lo com renovada alegria e criatividade.  
 
 Ao começar este tempo de adoração, disponho-me a acolher a Presença de 
Cristo no meio de nós e peço-Lhe a graça de um coração verdadeiramente livre e 
disponível para deixar que Ele seja, cada vez mais, o CENTRO da minha vida. 
 
♫ Esta sede de Te encontrar em mim 
de correr para Ti de estar junto de Ti. 
Guias pelos vales o decurso do meu rio 
única razão és Tu, único sustento Tu, 
a minha vida existe porque existes Tu 

Gira o firmamento sem nunca ter paz 
mas existe um ponto a brilhar para mim, 
a estrela polar que fixa os meus passos. 
A estrela polar és Tu, a estrela segura, Tu 

A minha vida existe porque existes Tu. 
 

Tudo gira à Tua volta em função de Ti 
Não importa quando, onde e o porquê 

 
TEMPO DE SILÊNCIO - ADORAÇÃO 

 
 

1. TRÊS LIÇÕES da vida de São Patrício 

 
 A vida de São Patrício – entre mitos e lendas próprios dos séculos IV e V – 
está cheia de detalhes interessantes e inspiradores para o nosso contexto atual. 
Nascido e criado algures na Bretanha Insular, São Patrício viveu como escravo durante 
seis anos na Irlanda. Esse tempo de prova terá fortalecido a sua fé, despertando nele o 
desejo de voltar àquelas terras, alguns anos depois, como missionário e evangelizador.  
 

 Primeira lição: os tempos de prova, vividos em Deus, libertam-nos de nós 
mesmos e lançam-nos para o mundo com um desejo renovado de O anunciar. 
 

BREVE SILÊNCIO 



 Este tempo de evangelização na Irlanda – que durará até à sua morte – parece 
ter sido extremamente fecundo: evangelizando a tempo e a destempo, São Patrício terá 
convertido inúmeros reis e tribos celtas, fundado mosteiros e combatido heresias por 
todo o território. Procurava pôr em palavras simples os conceitos fundamentais do 
cristianismo. Sem recurso a motores de busca ou a vídeos do youtube, deixava-se 
inspirar pelo que tinha à sua volta. Terá, por exemplo, recorrido ao trevo de três folhas 
– desde então o símbolo da Irlanda – para explicar como Deus era, ao mesmo tempo, 
UNO e TRINO… 
 

 Segunda lição: o desejo de anunciar Cristo faz-nos procurar maneiras 
sempre novas, criativas, de falar de Deus à nossa volta. 
 

BREVE SILÊNCIO 
 
 Mas a força evangelizadora deste missionário terá despertado também uma 
forte resistência e oposição, tanto por parte de autoridades locais como dentro do poder 
estabelecido da própria Igreja, pouco dada às liberdades evangélicas do santo. Frente 
a uns e a outros, São Patrício tinha uma única resposta: a certeza do amor de Deus e 
da proteção de Cristo. Era isto que, segundo ele, o fazia “levantar-se todas as manhãs”! 
 

 Terceira lição: só uma vida de profunda oração, que fortaleça em nós a 
certeza do amor de Deus, nos permite enfrentar as resistências e tentações que 
surgem sempre no nosso caminho. 
 

BREVE SILÊNCIO 
 

Do Evangelho de São Lucas (9, 23-25) 
 Disse-lhes Jesus: «Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome 
a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-
la; mas, quem perder a sua vida por minha causa há-de salvá-la. Que aproveita ao 

homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou condenando-se a si mesmo? » 

 
 

SILÊNCIO 
À luz do convite que me faz Jesus no Evangelho, 

 o que posso aprender da vida e do exemplo deste santo? 
Por que caminhos me chama Deus a “crescer em santidade”, na minha vida concreta? 

Renovo diante d’Ele o desejo de O seguir. Peço-Lhe graça e força na dificuldade. 
 
♫ Seguir-Te-ei aonde me levares, sem me adiantar nem apressar o passo. 
Sabiamente ignorante, irei aonde não sei. Com o coração em Ti, seguir-Te-ei. 
 



2. CRISTO no CENTRO de tudo 

 
 Homem de ação e de oração, São Patrício aprendeu – como diria depois Santo 
Inácio – a ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. O famoso texto, 
conhecido como “oração de São Patrício”, permite-nos entrar mais a fundo no coração 
deste santo e aprender dele a pôr Cristo no centro da nossa vida. Escutemo-lo. 
 

 

ORAÇÃO DE SÃO PATRÍCIO (original e tradução) 
 

♫ I arise today  
through the strength of heaven, 
Light of sun, radiance of moon 
Splendor of fire,  
speed of lightning 
Swiftness of wind, depth of the sea 
Stability of earth, firmness of rock. 
 

I arise today  
through God's strength to pilot me 
God's eye to look before me 
God's wisdom to guide me 
God's way to lie before me 
God's shield to protect me… 
 

… from all who shall wish me ill 
Afar and a-near, 
Alone and in a multitude; 
against every cruel, merciless power 
That may oppose my body and soul 
 

Christ with me, Christ before me 
Christ behind me, Christ in me 
Christ beneath me, Christ above me 
Christ on my right, Christ on my left 
Christ when I lie down,  
Christ when I sit down 
Christ when I arise, Christ to shield me 
 

Christ in the heart of everyone  
who thinks of me; 
Christ in the mouth of everyone  
who speaks of me… 
I arise today 

Levanto-me hoje,  
pela força do céu, 
pela luz do sol, o brilho do luar, 
o esplendor do fogo,  
a prontidão do relâmpago, 
a ligeireza do vento, o mar profundo, 
a estabilidade da terra, a rocha firme. 
 

Levanto-me hoje, 
pela força de Deus que me conduz, 
o olhar de Deus que me acompanha, 
a sabedoria de Deus que me guia, 
o caminho que Deus abre diante de mim, 
o escudo de Deus que me protege… 
 

…de todo aquele que –  
– perto ou longe, sozinho ou com outros –  
deseje fazer-me mal; 
contra qualquer força cruel e inclemente 
que se me oponha, no corpo ou no espírito 
 

Cristo comigo, Cristo diante de mim, 
Cristo por trás de mim, Cristo em mim, 
Cristo por baixo de mim, Cristo por cima de mim, 
Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, 
Cristo quando me deito, 
Cristo quando me sento, 
Cristo quando me levanto, Cristo que me protege 
 

Cristo no coração de todo aquele 
que pensa em mim; 
Cristo na boca de todo aquele  
que fala de mim… 
Levanto-me hoje! 

 
 

SILÊNCIO 
Medito o texto lentamente. Que palavras quero “fazer minhas” e dizer hoje ao Senhor? 



♫ Nada nos separará do amor de Deus. 

 

3. QUARESMA: tempo para voltar a Deus e voltar-se para outros 

 
 Em que medida a vida e a oração de São Patrício podem iluminar e dar sentido 
ao nosso caminho de Quaresma?  
 O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, ajuda-nos a 
responder:  
 

 “Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do 
que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal: «(…) “A vida 
alcança-se e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros”.» (…) 
 

  Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, «a suave e reconfortante 
alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas! (...) Para que 
o mundo de hoje – que procura, ora na angústia ora com esperança – possa receber a 
Boa Nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e desesperançados, impacientes 
ou ansiosos, mas antes de fervorosos anunciadores do Evangelho, que sabem que 
foram os primeiros a receber em si a alegria de Cristo.» (10) 

 
BREVE SILÊNCIO 

 
 A Quaresma é essencialmente “tempo para voltar a Deus” e, com a Sua força 
e graça, “voltar-nos para os outros”.  
 Apoiados no amor de Cristo – que nos rodeia, como um escudo! – podemos 
“levantar-nos hoje”, cada dia, e abrir-nos com alegria e confiança às necessidades do 
mundo e dos que estão à nossa volta. 
 Porque hoje o mundo precisa – talvez mais do que nunca! – de um CONTÁGIO 
diferente…  um contágio de alegria, de esperança e da certeza do amor 
incondicional de Cristo!  
 

SILÊNCIO 
ORAÇÕES ESPONTÂNEAS 

 
Pai Nosso 
 
 

♫ Ocuparmo-nos mais, mais, muito mais, dos interesses de Jesus (bis) 



 
 


