
Caminhada da Quaresma - 2021 

 

O cristianismo continua a ser a religião mais perseguida do planeta. Considerando que 

o próprio Cristo foi crucificado, é fácil imaginar que os inícios da fé cristã não tenham sido 

nada fáceis. E não foram mesmo: as perseguições contra os cristãos já eram frequentes e 

brutais nos três primeiros séculos do cristianismo, quando a fé em Cristo precisava ser 

vivida praticamente na clandestinidade. 

Como é que um cristão poderia saber se outra pessoa também era cristã? 

Os primeiros cristãos utilizavam “códigos secretos” para confirmar se estavam na 

presença de outro cristão. 

Um desses códigos era o “Ichthys” (Ichthus), palavra grega que significa ”peixe”. 

O cristão, quando supunha estar diante de outro cristão, desenhava uma curva ou meia-

lua no chão. Se a pessoa desenhasse outra meia-lua sobreposta à dele, completando 

assim a figura de um peixe, é porque seria também cristão, pois só os cristãos conheciam 

esse “código secreto”. 

 

E porquê a imagem de um peixe? 

Porque as letras que formam a palavra “peixe” em grego, quando escritas em maiúsculas, 

formam um acrónimo com as iniciais da expressão “Iesous Christos Theou Yios Soter“, que 

significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”. 

 

– I          – Iesous            – Jesus 

– Ch        – Christos         – Cristo 

– Th       – Theou            – de Deus 

– Y         – Yios               – Filho 

– S         – Soter             – Salvador 

 

O peixe veio a tornar-se, desta forma, um dos primeiros símbolos cristãos, juntamente 

com a imagem do Bom Pastor e, posteriormente, com o Crucifixo. 

 

Explicação da Caminhada 

Para 4ª feira de Cinzas preparamos um pouco de cinza para lembrar o dia e para se usar 

num pequeno gesto familiar. 

Em cada um dos primeiros cinco domingos da Quaresma será feito um peixe 

correspondente a cada letra da palavra “JESUS”. No Domingo de Ramos usamos verdes 

colocados sobre a cinza lembrando esse dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e 

fazemos um peixe maior para expor no Domingo de Páscoa. No Domingo de Páscoa 

colocamos flores ou pétalas junto com os ramos e colocamos o peixe maior voltado para a 

rua. 

 

 

 



 

 

Esquema Geral: 

DATA SÍMBOLOS COMPROMISSO 

Quarta-Feira 
de Cinzas 

[17 a 20-02] 

CINZAS 

Coloco num prato, frasco ou outro local um 
pouco de cinza e fazemos em família o gesto da 
imposição das Cinzas. Vou decidir o que quero 
mudar em mim ao longo desta Quaresma. 

   

I Domingo 

[21 a 27-02] 

Peixe: 
J 

Faço um peixe e coloco nele a 1ª letra da 
palavra Jesus. E em cada semana vou 
continuando a fazer um peixe colocando cada 
letra da palavra Jesus. Coloco esses peixes a 
decorar o local onde ficaram as cinzas (borda do 
prato, frasco, etc…) E penso nas tentações que 
existem à minha volta. Escolho uma e esforço-
me por ser melhor. 

   

II Domingo 

[28-02 a 06-3] 

Peixe: 
E 

Faço mais um peixe. 
Decido qual a atitude/gesto que vou mudar na 
minha vida. 
Verifico diariamente se estou a cumprir o meu 
compromisso. 

   

III Domingo 

[7 a 13-03] 

Peixe: 
S 

Faço outro Peixe. Vou viver um tempo de 
encontro com Jesus, em silêncio, no meu quarto 
ou se possível na Igreja.  

   

IV Domingo 

[14 a 20-03] 

Peixe: 
U 

Faço mais um Peixe. Vou escrever uma 
mensagem de ânimo/apoio a alguém que 
precise (amigo, familiar, enfermeiro, médico, 
bombeiro, sacerdote, catequista…) 

   

V Domingo 

[21 a 27-03] 

Peixe: 
S 

Faço ainda outro Peixe. Vou escrever uma 
oração bonita para conversar com Jesus, todos 
os dias. 

   

Domingo 
de Ramos 

[28-03 a 3-04] 

Coloco Verdes 
nas cinzas 

e faço um 
Peixe maior 

Vou colocar verdes junto (em cima) das cinzas 
para acolher Jesus. E vou preparar um PEIXE 
maior para colocar no Domingo de Páscoa 
num local bem visível, para que todas as 
pessoas saibam que lá mora um amigo de 
Jesus. (na janela, por fora na porta de saída ou 
caixa de correio, etc…) 

   

Domingo 
de Páscoa 

[4-04-2021] 

Coloco 
flores/pétalas 
nos verdes 

O Peixe maior 
voltado para a rua 

Vou colocar flores ou pétalas junto dos Ramos 
a embelezar dando o sentido da Alegria Pascal 
e coloco o Peixe maior voltado para a rua. 

 


