
Caros irmãos, 

 

Agradeço todos os que enviaram sua avaliação. Eis algumas que 

chegaram. As que vieram gravadas em áudio não foi possível 

transcrevê-las.  

 

“Durante os quarenta dias procurei colocar em prática os 

conselhos diários que vinham nas mensagens e aproveitei para 

divulgar nas minhas redes sociais com todos os contatos, inclusive 

nos grupos de comunicação da paróquia.” 

 

“Sua iniciativa foi fora de série, ‘super direta', com sugestões de 

‘exercícios diários’, bem em sintonia com o que a Igreja propõe. 

Se puder, continue nos próximos anos. Eu repassei para o meu 

‘status’ e para as lideranças da diocese. Uma feliz Páscoa!”. 

 

“Muito bom acordar todos os dias e receber esse banner. Muito 

obrigado!” 

  

“Acho que não vivi tudo como deveria, mas me esforcei. Neste 

momento de pandemia, algumas coisas vão sufocando a gente, 

mas foi uma experiência libertadora. Compartilhei com 4 grupos: 

THMR, Diocese de Imperatriz, Grupo São Francisco (ECVC), 

Pastoral Familiar diocesana, Pastoral Familiar (Paroquia São 

Francisco)”. 

 

“Minha experiência nesse período quaresmal foi de 

ressignificação do momento, a saber, transformando o 

distanciamento social em lugar da experiência do deserto. E 

reavaliando a caminhada e as disposições para como trabalhar 

uma pastoral que permitisse o compromisso com a realidade 

contextual em que vivemos. Como sugestão, é necessário 

trazermos o aprendizado e as experiências que vivenciamos nesse 

tempo”. 

 



“Foi muito proveitoso lendo os textos bíblicos em família, 

refletindo e realizando os exercícios propostos. Ajudou a minha 

família e aos amigos com quem compartilhamos a superar as 

dificuldades da pandemia e a superação do medo. Nos preparou a 

pensar a vida de forma diferente, fortalecendo o lado espiritual 

para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Sua benção! Muito 

obrigado!” 

 

“Se faz necessário, sim, repetir no próximo ano, como também 

sugiro que seja planejado pra o próximo Advento, neste ano. Tudo 

tem seu valor, tudo tem as graças necessárias para o bem viver. 

Louvado seja Deus para sempre!” 

 

“Muito válido e positivo. É, na verdade, um roteiro de aplicativo 

espiritual. Quem sabe adaptar esse retiro para os outros tempos?” 

 

“Foi muito bom, apesar de sabermos que nem sempre estamos 

dispostos a lidar com as situações que nos aparecem no período de 

meditação. Espero que ano que vem tenhamos um momento 

presencial (vacinados) e seja maravilhoso quanto esse.” 

 

“Achei uma experiência muito válida. Nos ajudou a rezar, parar 

um pouco para meditar num tempo oportuno. Confesso que não 

atendi todas as práticas, mas, a que me propus, consegui realizar. 

Agradeço muito ter recebido todos os dias as orientações do retiro. 

Vale muito a pena repetir no próximo ano, com certeza. Quando 

recebia a arte, eu compartilhava nos meus aplicativos a fim de 

alcançar mais pessoas.” 

 

“Para mim, foi muito interessante o exercício diário. Procurei 

cumprir e valeu a pena. A meditação também foi importante para a 

espiritualidade [...] os textos bíblicos. É vivenciá-los... 

Importante... Mais engajamento com sua paroquia.” 

 



“Gostei imensamente da experiência. Houve proposta que não 

consegui; o que não depende só de mim ficou a desejar. Levei 

muito a sério. Agradeço sua delicadeza, Dom Gilberto. Muito 

obrigada!” 

 

“Dom Gilberto, sua bênção! [...] Foi simplesmente uma 

experiência inédita e seguramente formidável, pois me 

proporcionou vivenciar uma espiritualidade quaresmal mais 

profunda e intensa [...] Considero ser primordial continuar com a 

mesma proposta. Fraterno abraço e obrigado pela experiência 

vivida!” 

 

“Foi uma experiência excelente, pois me ajudou a vivenciar um 

pouco da proposta quaresmal, apesar de não ter feito tudo. 

Obrigado e parabéns pela iniciativa. Avaliando, excelente 

dinâmica, sentindo uma verdadeira provocação para a prática da 

vivência do Evangelho. [Como sugestão] Manter a mesma 

dinâmica, simples e prática.” 

 

“Foi uma experiência ímpar. Muita experiência e aprendizagem 

adquirida. Momentos intensos de orações, jejum, partilha, 

solidariedade e a cada momento agradecemos pela vida, família, 

graças e bênçãos recebidas. Valorizamos cada vez mais as pessoas 

que estão conosco: família e amigos. Eu sugiro que no próximo 

ano tenhamos esses 40 dias de orações, que todos possam 

participar de maneira presencial ou virtual, fortalecendo com o 

alimento da FÉ, precisamos cada vez mais evangelizar. 

*Encontros, *Momentos, *Vivencias, *Comunidade ...” 

 

“Foi uma bênção! Procurei meditar e praticar algumas das ações 

sugeridas. Tenho rezado todos os dias o Terço; comecei na 

Quarta-feira de Cinzas. Minha sugestão para o próximo ano é que 

seja nos enviado em forma de vídeo com a meditação e às 

sugestões das ações que deveremos praticar. Poderia ser 



transmitido nas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram), 

com reflexão da Palavra do dia. Deus nos abençoe!” 

 

“Os movimentos digitais que muitas vezes são de ódio e 

destruição, esta experiência nos possibilitou uma reflexão pessoal 

e enriquecedora no caminho da conversão, trazendo esperança e 

conforto para os nossos corações. Foi necessária e oportuna a 

iniciativa deste Retiro Quaresmal, exercícios diários, como 

também a oportunidade de repassar para as comunidades as tarefas 

e os exercícios espirituais. Acredito que mesmo sem pandemia 

deveríamos ter mais iniciativas como essa, aproveitando os meios 

de comunicação para a evangelização. Obrigado pela oportunidade 

em promover a minha participação. Abraço fraterno!” 

 

“Embora tenha falhado na meditação pessoal em alguns 

momentos, o Retiro Quaresmal, de maneira muito direta, nos 

ligava à leitura diária, com ligação à CF e na melhor forma de 

viver gestos (propósitos) concretos.”  

 

“Uma coisa também muito importante foi a unidade vivida através 

dos meios de evangelização (redes sociais/grupos/mídias). Em 

todos era possível encontrar as orientações diárias. Uma primeira 

experiência de muito êxito e que precisa ser trabalhada também 

em outros meses ou momentos propostos pela igreja.” 

 

“Todas as meditações e práticas apresentadas foram de uma 

riqueza muito grande. Por mim, pode continuar desta forma para o 

próximo ano.” 

 

“Ótima experiência. Chegando pela manhã, ajudava na oração. 

Sugestão: e se fosse prolongado pelo tempo pascal? Muito 

obrigado por essa ajuda.” 

 



“Para nós, foi muito enriquecedor espiritualmente. Reenviamos 

todos os dias para os grupos que fazemos parte, para em torno de 

190 pessoas. Agradeço muito o envio.” 

 

“Ótimo período para refletir e consertar umas atitudes de vida com 

ações e orações, como neste período. Deveríamos ter mais 

períodos como este, no ano.” 

 

“Acredito que para muitos, assim como para mim, foi de extrema 

importância. Haja vista o momento que estamos vivendo de 

privações em participar de forma presencial aos eventos 

religiosos. O Retiro nos possibilitou não só a reflexão da Palavra, 

mas a prática da mesma.”  

 

“Confesso que nem todos os dias foi possível a prática do 

exercício, porém foi a tomada de consciência de fazer num tempo 

oportuno. Desejo que nos dê a graça de receber essas orientações 

preciosa no próximo ano. Com o coração cheio de gratidão, 

renovo minha estima e admiração. Votos de uma feliz e abençoada 

Páscoa!” 

 

“Foi uma experiência maravilhosa a qual temos a chance de fazer 

algo diferente todos os dias, e melhorar a sua vida e a vida do 

próximo.”  

 

“Parabenizo a Diocese pela a iniciativa e agradeço por vim no 

meu pv [mensagem privada do WhatsApp] deixar o melhor ‘bom 

dia’. Vou sentir saudades... Vale a pena continuar pelo bem de 

todos. Diante de muitas mensagens sem rumo, sem importância, é 

importante algo para diferenciar a nossa Igreja. De uma filha de 

Deus.” 

 

“Acredito que o Retiro Quaresmal é importante para aprofundar 

essa espiritualidade, apesar de não ter vivido como deveria neste 

ano. Valeu a pena. Talvez se não tivesse sido incentivada, não 



tivesse prestado mais atenção... Estava fazendo na igreja, mas foi 

suspenso devido à pandemia.” 

 

“Foi uma experiência maravilhosa! Todos os dias, à noite, já 

ficava no aguardo do exercício e da leitura do dia seguinte. Só 

tenho que agradecer por enviar tamanha riqueza de oração. E ano 

que vem, quero receber novamente. Gratidão!” 

 

“Foi uma experiência positiva. Acho válido que se repita próximo 

ano, pois me ajudou a buscar, meditar mais sobre os textos 

bíblicos e a tentar ser mais fiel nos propósitos.” 

 

“Diria que foi uma oportunidade de vivenciarmos a Quaresma 

com mais intensidade neste tempo de isolamento social. Os 

exercícios foram desafios para vermos até onde vai nossa fé e 

compromisso com os demais. Eu procurei viver cada um. Seria 

hipócrita se dissesse que foi fácil. Mas consegui e agradeci a Deus 

por cada um.” 

 

“Achei algo muito importante, até mesmo em virtude do tempo 

em que estamos vivendo. A assessoria direta do nosso bispo 

diocesano enriqueceu mais ainda o Retiro Quaresmal. Por favor, 

devemos repetir todos os anos, com certeza.” 

 

“Esse retiro me ajudou bastante a firmar novos propósitos nesse 

tempo quaresmal. É bem verdade que não tem como responder a 

todas as dicas, mas entre uma e outra, nos propomos a responder 

no dia a dia. O retiro ofereceu um roteiro de exercícios de oração 

diária com uma metodologia da práxis cristã que podemos dar 

continuidade na Páscoa. O ‘coração’ do retiro quaresmal me 

ajudou a dedicar, pelo menos, 30 minutos por dia, à oração 

pessoal, de acordo com os exercícios sugeridos. Obrigado pelo 

carinho de mandar o Roteiro durante os 40 dias. Conto minha 

experiência durante estes 40 dias. Foi maravilhoso.”    



“Percebi que a fé, o amor, a união têm que permanecer entre nós. 

Gratidão a Deus por seu amor eterno.” 

 

“Gostei, sim. Estava esperando que em um dia desses exercícios, 

ia dizer pra se confessar (risos).” 

 

“O Retiro sempre é importante para todos nós, especialmente 

neste tempo de peregrinação quaresmal rumo à Pascoa. O retiro 

contribui significativamente para nossa espiritualidade, a unidade 

com os irmãos de fé, como também nos ajuda a organizar a prática 

do jejum e penitência.”  

 

“O alcance nas redes sociais foi satisfatório, observei algumas 

postagens no Whatsapp e Facebook, o que não nos impede de nos 

comprometermos para um maior envolvimento nos próximos 

retiros. Portanto, avalio de forma significativa essa experiência e 

expresso minha gratidão pela oportunidade de participar desta 

caminhada espiritual.” 

 

“Dom Gilberto, sua bênção! O Retiro Quaresmal, para mim, foi 

uma bênção viver a cada dia uma penitência diferente. Foi 

também um grande crescimento na minha vida Espiritual a qual 

tenho o desejo de viver a Santidade no meu dia a dia. Sei que não 

é fácil, mas, com a ajuda do Senhor e do Espirito Santo, é 

possível. Só me resta agradecer querido, Dom Gilberto [...] 

Amamos o senhor.” 

 

“Com certeza é uma luz muito forte para vivenciarmos o 

verdadeiro sentido desse período. Uma catequese que a cada dia 

nos mostrou como vivermos a cristandade por toda a vida. Muito 

obrigado!” 

 

“Muito nos ajudou a meditar diariamente!” 

 



“Iniciativa muito boa! Todos os dias, na oração pessoal, lia o 

exercício do dia e tentava colocar em prática. No dia anterior ao 

exercício de levar uma pessoa idosa para ser vacinada, recebi uma 

ligação pedindo o carro para levá-la ao posto de saúde. Quando li 

o exercício do dia, aí vi que aquele gesto simples, vivido com 

gratuidade, já tinha sido vivenciado. Enviei para outras pessoas 

que não são da nossa Diocese e de grupos que tenho acesso. Vale 

apena sim [repeti-lo], se possível no Advento, para celebrarmos o 

Natal do Senhor.” 

 

“Algo novo. Apelos de conversão, de revisão de vida. Um mutirão 

de crescimento espiritual (40 dias). Favoreceu a meditação da 

Palavra do Senhor, o compartilhamento, a oração, escuta da 

Palavra de Deus. Envolvimento das pessoas, grupos (texto e 

exercício), fortaleceu gestos de fraternidade... Sugestão: algum 

canto quaresmal relacionado ao tema, algum mantra.” 

“Vale a pena continuar. Todos os dias, estava aguardando e ainda 

compartilhava com os amigos.” 

 

“Foi uma experiência muito boa de incentivo à leitura orante da 

Sagrada Escritura e ao mesmo tempo de ligação com a vida, no 

exercício da caridade e dos valores cristãos.” 

 

“Foi uma experiência espiritual. Ajudou bastante nas orações 

diárias e homilias das missas. Muito gratificante. Uma ‘mordomia 

espiritual’. Vale continuar, sim. Muito importante. Uma sugestão: 

também outros textos do tempo da Quaresma.” 

 

“Minha experiência foi boa. Cada dia um tema para refletir e 

cumprir. Embora não tenha cumprido todos, mas só a reflexão já 

me ajudou a crescer na fé.” 

 

“A experiência do Retiro Quaresmal facilita a escuta da Palavra de 

Deus para cada dia, alimentando e dinamizando a oração e 

aplicação concreta desta mesma Palavra, por meio de ações 



simples, mas eficazes, fazendo a escuta do Evangelho frutificar 

em ações e obras, sobretudo na relação com o próximo. É muito 

oportuno continuar a prática no próximo ano.” 

 

“Faço uma avaliação muito positiva, pois me fez criar uma rotina, 

dedicando um tempo maior para leitura e reflexão e momentos 

fortes de oração diante dos acontecimentos trágicos provocados 

pela pandemia, das perdas de pessoas queridas e da insanidade dos 

nossos governantes. Apesar das restrições e da limitação pela 

idade, consegui, com outros membros da comunidade, realizar 

algumas campanhas solidárias para socorrer quem mais necessita. 

Diálogo com idosos e doentes por telefone, mensagens como 

forma de animar, valorizar ser companhia, mesmo à distância. 

Achei a ideia muito boa, acredito que ajudou muita gente 

mergulhar e rezar com o texto bíblico fortalecendo sua fé e 

esperança de dias melhores.” 

 

“Realizar o retiro espiritual quaresmal foi uma benção. Foi uma 

oportunidade de viver bem o tempo da Quaresma, colocando em 

prática os exercícios penitenciais (caridade, oração e jejum), via 

Sacra, leitura e reflexão do Evangelho do dia. Com certeza quero, 

sim, participar dos próximos retiros. E a sugestão é que não sejam 

tão somente retiros espirituais no tempo da Quaresma. Mas 

estamos passando por tempos difíceis, estamos retirados em 

nossas casas. E que tal continuarmos com esse direcionamento 

espiritual? Pode - se escolher temas de acordo com a realidade que 

estamos passando e/ou de acordo com o tempo litúrgico.” 

 

“Primeiro, agradecer-te por ser contemplada com essas propostas 

que se tornaram a cada dia um compromisso. Inicialmente, 

olhava... Aos poucos, foram se tornando necessários, foram 

reflexões diárias. Neste tempo em que as opções de juntar-se em 

comunidade ficaram escassas, foi importante essa lembrança 

diária. Quero ressaltar aqui a fidelidade ao serviço, conhecendo a 

pessoa "cdf" que és, sobretudo quando se trata de serviço ao 



Reino, que o fizeste com muito empenho e dedicação. Percebi que 

acordavas de madrugada para enviar para tantas pessoas, 

diariamente. Agradeço do fundo do coração a contribuição que 

destes a mim e a tantas pessoas. Obrigada, amigo, pela sua 

sensibilidade cristã!”. 

 

“O retiro quaresmal foi ótimo. Eu amei! A cada mensagem que 

recebia pela manhã, era como se Jesus falasse comigo. Ou melhor: 

Ele não só falava, mas segurava na minha mão e dizia: ‘Vem por 

esse caminho’. Era assim que me sentia. Eu não só acho, mas 

tenho certeza, que deve, sim, continuar no próximo ano. Sim, não 

fiquei com a graça só para mim, mas colocava em vários grupos, 

mandava para conhecidos... Acredita que quando faltava enviar 

para alguém eu era cobrada? O retiro me ajudou muito a viver esse 

tempo de Quaresma em meio a uma pandemia, que além do efeito 

causado pelo vírus, vem abalando muito as nossas estruturas 

psicológicas. Obrigada, Dom Gilberto, por não me deixar sozinha 

nesse tempo de isolamento, onde estamos sem poder ir ao 

encontro de Jesus.” 

 

“Foi uma experiência maravilhosa! Devo confessar que alguns 

exercícios não pratiquei, mas meditei sobre eles e me fizeram 

muito bem. Espero que no próximo ano possamos vivenciar mais 

próximos uns dos outros. Obrigada!” 

 

“Acompanhei todo o roteiro quaresmal enviado pela Diocese. 

Acredito que muito me ajudou nesta pandemia do medo e do 

terror. Temos que intensificar nossas orações para o 

fortalecimento do nosso espírito. Estou atravessando este 

momento confiante que logo vai passar e teremos nossas igrejas 

abertas, para agradecer e louvar ao nosso bom Deus.” 

 

“Na impossibilidade de ir à igreja e acompanhar a Via-Sacra, foi 

muito importante esses dias de Retiro Quaresmal. Me fez ler a 

bíblia todos os dias e praticar não todos, mas alguns dos exercícios 



propostos. No próximo, farei melhor. Louvado seja Deus. 

Obrigada!” 

 

“Foi muito boa a experiência dos exercícios, fizeram parte da 

minha oração diária. Como, certamente, o Senhor não exige que 

movamos montanhas (a não ser dos meus erros e pecados), mas as 

pequenas coisas possíveis de realizar e que contribuam para o bem 

estar do próximo, esses exercícios foram excelentes. Confesso que 

não os fiz completos por deixar para "mais tarde", por isso vou 

retomá-los. Compartilhei com dois grupos e mais duas pessoas. 

Dou graças a Deus por tudo.” 

 

“Foi excelente e muito emocionante a Semana Santa deste ano, e 

suas orientações foram um enriquecimento profundo. Devemos, 

sim, no próximo ano, continuar. Feliz Páscoa!” 

 

“Foi uma excelente proposta de reflexão e contato com a Palavra 

de Deus. Nesse retiro da Quaresma, pude me aproximar mais e 

rezar mais com os textos propostos, que continuem para melhor 

nos aprofundarmos em nossa espiritualidade e maior contato com 

a Palavra. O retiro me faz bem e com certeza fez a muitos, pois 

tive a oportunidade de partilhar com muitas pessoas. Obrigado!” 

 

“Acompanhado as redes sociais, rezando o terço com a família e 

cumprindo as orientações diárias que o senhor nos mandava todos 

os dias. Obs.: não conseguimos realizar todas as orientações que o 

senhor nos mandava, mas fizemos a maioria delas.” 

 

“Nossa Igreja doméstica, Igreja em saída... Retiro Quaresmal 

muito marcante... Uma catequese que penetrou no nosso coração, 

vivência total de Deus no meio de nós com muita espiritualidade. 

Obrigada, Dom Gilberto, pela sua capacidade de orientar muito 

bem seu rebanho. Deus te proteja sempre! Feliz Páscoa! 

 

Crato, Ceará, 5 de abril de 2021. 


