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Quaresma 
 

– O Tempo da Quaresma começa hoje, 
com a Quarta-feira de Cinzas. 

– Durante o Tempo da Quaresma não se 
diz o Glória. 

– A cor dos paramentos em toda a 
Quaresma é a roxa, exceto no IV Domingo 
também chamado Domingo «Laetare» que se 
pode usar a cor rosa.  

 
 

 

 

Quarta-feira de 

CINZAS 

«Convertei-vos a mim de todo o 

coração». Este apelo de Deus 

entusiasma-nos, neste início de 

caminhada quaresmal, a viver como 

discípulos missionários em estado de 

conversão de coração. Por isso, a 

imposição das cinzas pode ser uma 

oportunidade para fazer memória da 

nossa condição pecadora, que quer 

ser acolhida pela misericórdia do Pai, 

e a suplicar com insistência no silêncio 

do nosso interior: dai-nos um coração 

puro.  

Vivamos este momento em 

ambiente de oração, predispondo o 

nosso coração para o arrependimento, 

a mudança e a novidade de vida que 

Deus estimula na nossa missão. 
 

 
 

 

Introdução 

A quaresma é tempo de 

compromisso espiritual e também de 

renúncias, mas estas não são um 

exercício ascético que, ao fim dos 

quarenta dias, permite que nos 

contemplemos satisfeitos e digamos: 

como fui bom, soube renunciar a ... 

“isto, a isto e àquilo”.    

Os sacrifícios quaresmais não são 

um fim em si mesmos, são um meio 

para atingir um objetivo.  

A primeira e a segunda Leitura 

indicam-nos, com duas imagens 

complementares, este objetivo: o 

regresso ao caminho que leva ao 

Senhor – diz o profeta Joel; a 

reconciliação com Deus – diz Paulo. 

No Evangelho, Jesus apresenta sob 

uma nova luz as três práticas 

religiosas características da religiosi-

dade judaica ( a  esmola, a oração, o 

jejum). Avisa para o perigo da 

hipocrisia, depois esclarece sobre o 

modo autêntico de as cumprir se se 

quer que estas recebam de Deus a 

«recompensa». 

 
 
 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Sab 11, 24-25.27 
 

De todos Vos compadeceis, Senhor,  

e amais tudo quanto fizestes;  

perdoais aos pecadores arrependidos,  

porque sois o Senhor nosso Deus. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Joel 2, 12-18 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Pela palavra do profeta da penitência 

somos convocados para a assembleia do 

povo de Deus. Todo o cristão se há de 

manifestar, na Quaresma, membro de um 

povo que se regenera, renovando em si a 

vida batismal por meio de uma profunda 

reconversão. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Profecia de Joel 
 

12Diz agora o Senhor: 

«Convertei-vos a Mim de todo o 

coração, com jejuns, lágrimas e 

lamentações. 13Rasgai o vosso 

coração e não os vossos vestidos. 

Convertei-vos ao Senhor, vosso 

Deus, porque Ele é clemente e 

compassivo, paciente e miseri-

cordioso, pronto a desistir dos 

castigos que promete. 14Quem 

sabe se Ele não vai reconsiderar e 

desistir deles, deixando atrás de Si 

uma bênção, para oferenda e 

libação ao Senhor, vosso 

Deus? 15Tocai a trombeta em 

Sião, ordenai um jejum, proclamai 

uma reunião sagrada. 16Reuni o 

povo, convocai a assembleia, 

congregai os anciãos, reuni os 

jovens e as crianças. Saia o 

esposo do seu aposento e a 
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esposa do seu tálamo. 17Entre o 

vestíbulo e o altar, chorem os 

sacerdotes, ministros do Senhor, 

dizendo: ‘Perdoai, Senhor, perdoai 

ao vosso povo e não entregueis a 

vossa herança à ignomínia e ao 

escárnio das nações. Porque 

diriam entre os povos: Onde está o 

seu Deus?’». 18O Senhor encheu-       

-Se de zelo pela sua terra e teve 

compaixão do seu povo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitura relativamente fácil de ler, mas 

não tão fácil de comunicar (de transmitir). 

Exercita-a, prepara-a e ensaia-a. Cuida de 

algumas palavras mais difíceis de 

pronunciar, para que no dia tudo resulte 

bem. E sobretudo, lê muito, muito devagar. 

Fazer as interrogações “Quem sabe se 

Ele não vai…?...” e “Onde está…?... o seu 

Deus?” 

Faz a divisão do texto, na última frase: 

“O Senhor encheu-se de zelo…” 

Palavras para exercitar: Convertei-vos / 

jejuns / lamentações / misericordioso / 

compassivo / reconsiderar / libação / 

ordenai / congregai / anciãos (não é 

“anciões”) / tálamo / vestíbulo / chorem / 

sacerdotes (não é “secerdotes” nem é 

“saçardotes”) / ignomínia / escárnio / e 

outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Uma das calamidades mais 

temidas pelos povos antigos era a 

invasão dos gafanhotos. Empurrados 

pelos ventos escaldantes do deserto, 

chegavam em nuvens imensas e onde 

quer que pousassem destruíam todo o 

tipo de vegetação. 

No início do seu livro, o profeta 

Joel descreve de forma dramática as 

consequências deste flagelo: «Con-

verte as minhas vinhas em desolação, 

as minhas figueiras são feitas em 

pedaços; são roídas por dentro, 

descascadas, até que os ramos 

perdem a cor... Os campos estão 

devastados... Os lavradores estão 

desolados... as colheitas dos campos 

são uma miséria» (Jl 1, 7-11). 

Mas porquê esta desgraça? 

Precisamente. É aqui que tem 

início o trecho escolhido como 

primeira Leitura para nos introduzir no 

tempo quaresmal. 

O profeta entendeu: a terra de 

Israel foi invadida pelos gafanhotos 

porque o povo se afastou do seu 

Deus. O bem-estar, a prosperidade, a 

abundância, a riqueza, armaram uma 

cilada à sua fé. Moisés, antes de 

introduzir o povo na terra prometida, 

tinha-o avisado contra esta perigosa 

tentação: «Não aconteça que, depois 

de teres comido até ficares saciado, 

de teres construído casas e as teres 

habitado, de veres aumentados os 

teus gados e rebanhos, a tua prata e o 

teu ouro e tudo o que te pertence, não 

aconteça que, depois de tudo isso, o 

teu coração se envaideça e te 

esqueças do Senhor, teu Deus» (Dt 8, 

12-14). 

Agora chega a desgraça 

Pois é. Agora chega a desgraça, a 

desventura, o desaire. Porquê? 

Ora bem: não são castigos, não 

são retorsões de um Deus ressentido 

por ter sido abandonado e esquecido. 

São acontecimentos dolorosos que 

sucedem, mas não é Deus quem os 

manda. 

Todavia, podem-se tornar num 

momento de graça. Aliás, Joel, dá a 

sua interpretação, dizendo que estes 

acontecimentos são uma chamada de 

atenção para o verdadeiro sentido da 

vida. 

Acontecia que os bens materiais 

estavam a fazer com que os Israelitas 

perdessem a cabeça, não pensando 

em mais nada senão em estar bem, 

enriquecer, procurar o luxo, dar-se às 

farras.  A calamidade dos gafanhotos 

mostrou quanto são efémeros (são 

passageiros e caducos) os bens deste 

mundo, como podemos perdê-los de 

um momento para o outro. Na 

verdade, estes bens não são Deus, 

não podem ser idolatrados. Ai de nós 

se eles constituem a única razão da 

nossa existência. Sim, ai de nós! 

A experiência feita por Israel serve- 

-nos de lição: enganados por falsas 

promessas de felicidade, também nós 

nos afastamos de Deus, convencidos 

de poder encontrar a alegria e a paz 

sem Ele. Mas depois acabamos por 

nos encontrar sós e desiludidos numa 

condição de morte. Como compa-

nheiros encontramos o choro, o 

lamento, a amargura do pecado. 

Então que fazer? No início desta 

Quaresma, o Senhor dirige-nos o doce 

e angustiado convite que, pela boca 

do seu profeta, dirigiu ao seu povo: 

«Mas ainda é tempo de voltarem para 

Mim com todo o vosso coração!» 

(v.12). Voltai para os braços de um pai 

que está sempre pronto a acolher e a 

perdoar – inicia assim a nossa Leitura 

de hoje. 

Procura-se quem se ame 

Entretanto, procura-se Aquele que 

nos ama incondicionalmente e a quem 

desejamos amar. 

Nunca se viu um criminoso dirigir-     

-se, alegre e sorridente, para o tribunal 

onde o juiz não poderá senão 

pronunciar uma sentença de 

condenação. Nem um empregado 

desonesto, pois não tem vontade ne-

nhuma de encontrar o seu patrão a 

quem deverá dar contas do seu 

trabalho. 

Ora, da mesma forma, se 

imaginamos Deus como um juiz 

vingativo que, pelo menos no outro 

mundo, fará pagar aos pecadores 

todos os seus desvarios, somos 

levados a fugir, não a aproximarmo-      

-nos d'Ele. 

Ora, a Quaresma, é o tempo do 

«regresso» à casa do Pai. Por este 

motivo, a primeira coisa a fazer, a 

mais urgente e indispensável, é 

corrigir a imagem que nós mesmos 

fazemos de Deus. 

O Deus da Bíblia não é aquele que 

se vinga com castigos, mas o que 

recupera, sara as feridas que o 

homem, pecando, provocou a si 

mesmo.  Desta forma no-lo apresenta 

hoje o profeta Joel: «Ele é generoso e 

cheio de compaixão, paciente e cheio 

de bondade, pronto a renunciar às 

suas ameaças» (v.13). 

Temos uma enorme necessidade 

de assimilar a imagem de um Deus de 

quem nos sentimos sempre 

entendidos e amados. Se nos 

obstinamos (se teimamos) em acre-

ditar no Deus «justo» segundo os 

critérios humanos, um Deus que ama 

apenas os bons, colocamo-nos, ine-

vitavelmente, diante de dois caminhos 

perigosos: ou a hipocrisia (iludimo-nos 

de sermos justos) ou o medo (e 

afastamo-nos para não sermos 

condenados). 

Por isso, a Quaresma é, antes de 

mais, tempo de conversão de uma fal-

sa imagem de Deus que ao longo dos 

anos fomos criando na nossa cabeça. 
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Uma escolha exigente 

 

Mas isto é uma escolha exigente. 

Observemos, por exemplo, este 

cenário: 

O jovem que recebeu um 

telefonema da sua namorada, quereria 

partir imediatamente, sabe que à sua 

espera está a pessoa amada que o 

cobrirá de carícias e de beijos, e, no 

entanto, não consegue decidir-se. 

Olha para o relógio e começa a pen-

sar: talvez seja já demasiado tarde, 

valerá a pena renunciar ao jantar com 

os amigos? Estou cansado, gostava 

também de ver a telenovela... o 

futebol… É muitas vezes – sabemo-lo 

– a preguiça, a indolência, o medo das 

renúncias, acabam por levar a melhor 

sobre o amor. 

Não basta ter entendido que Deus 

nos ama, que nos espera, que nos 

dará todos os bens, que não nos vai 

censurar nem castigar pelos nossos 

erros, mas é necessário ter a coragem 

de tomar a decisão de empreender o 

caminho. É necessário calcular que se 

encontrarão dificuldades, que haverá 

sacrifícios, cortes dolorosos, escolhas 

radicais a fazer. Por este motivo, a 

Quaresma é também tempo de 

austeridade, de treino à renúncia, à 

privação, ao desapego de tudo aquilo 

que torna pesados os nossos passos.  

Mas não nos iludamos e não 

iludamos ninguém: a aproximação a 

Deus será acompanhada – como diz 

Joel nesta Leitura – da «dilaceração 

do coração», de «jejuns, prantos e 

lamentos» (v.12). Mas, no caminho da 

conversão, não estamos sós. Ao 

nosso lado estão muitos irmãos que 

percorrem a mesma estrada, que nos 

encorajam com a sua palavra e o seu 

exemplo, que se unem a nós em 

«assembleia solene» (v.15-16) e, com 

os «sacerdotes que servem o 

Senhor», pedem connosco a Deus: 

«Senhor, tem piedade deste povo que 

Te pertence» (v.17). 

A resposta de Deus 

E depois, a resposta de Deus. 

A Leitura não nos diz a resposta do 

Senhor às orações do seu povo, mas 

a profecia de Joel continua: «Ó terra, 

não tenhas mais medo! Alegra-te e 

rejubila porque é o Senhor que faz 

grandes maravilhas. As eiras vão 

encher-se de trigo e os lagares 

extravasar de vinho e azeite. Vou 

compensar-vos dos anos em que as 

colheitas foram devoradas pelos 

gafanhotos, saltões, lagartas e outros 

insetos. Vocês vão comer até ficarem 

saciados e hão de louvar o Senhor, 

vosso Deus, que fez maravilhas a 

vosso favor» (Jl 2, 21.24-26). 

É verdade que o pecado destruiu a 

nossa vida, deixou-nos secos e 

esqueléticos como as árvores do 

campo devoradas pelos gafanhotos. 

Mas não será o pecado a dizer a 

última palavra, será sempre o amor 

misericordioso de Deus. Ele transfor-

mará o nosso deserto num jardim. 

Por isso, a Quaresma é tempo de 

esperança, de confiança, de alegre es-

pera: não obstante as nossas recusas, 

as nossas fraquezas, as nossas 

indecisões, Deus guiará certamente os 

nossos passos até ao encontro com 

Ele. 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sal 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17  

 
 

MONIÇÃO: 
 

Com sincera humildade e convicção, 

digamos “Pecámos, Senhor, tende 

compaixão de nós”. 

 
REFRÃO: 
 

PECÁMOS, SENHOR:  

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS. 

  

 OU:   
 

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS, SENHOR, 

PORQUE SOMOS PECADORES. 

 

SALMO: 

 
 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, 

pela vossa bondade, 

pela vossa grande misericórdia, 

apagai os meus pecados. 

Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 
 

Porque eu reconheço os meus 

pecados 

e tenho sempre diante de mim as 

minhas culpas. 

Pequei contra Vós, só contra Vós, 

e fiz o mal diante dos vossos olhos. 

 

Criai em mim, ó Deus, um coração 

puro 

e fazei nascer dentro de mim um 

espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa 

presença 

e não retireis de mim o vosso espírito 

de santidade. 
 

Dai-me de novo a alegria da vossa 

salvação 

e sustentai-me com espírito generoso. 

Abri, Senhor, os meus lábios 

e a minha boca cantará o vosso 

louvor. 

 
 
 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 5, 20 – 6, 2 

 
 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo lembra aos cristãos de 

Corinto que é Deus quem, no fundo, 

convida, como é Deus quem perdoa e 

reconcilia. Ele é sempre o princípio e o 

termo da nossa conversão. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

20Irmãos: Nós somos 

embaixadores de Cristo; é Deus 

quem vos exorta por nosso 

intermédio. Nós vos pedimos em 

nome de Cristo: reconciliai-vos 

com Deus. 21A Cristo, que não 

conhecera o pecado, identificou-O 

Deus com o pecado por amor de 

nós, para que em Cristo nos 

tornássemos justiça de Deus.  
6,1Como colaboradores de Deus, 

nós vos exortamos a que não 

recebais em vão a sua graça.  
2Porque Ele diz: «No tempo 

favorável, Eu te ouvi; no dia da 

salvação, vim em teu auxílio». 

Este é o tempo favorável, este é o 

dia da salvação. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tratando-se de um texto exortativo, 

comunica à Assembleia, Povo de Deus, 

este pedido de São Paulo.  

Faz a divisão do texto na última frase: 

“Este é o tempo favorável…” 

E lê o texto devagar, sem pressa, sem 

correria. A pontuação - que deves respeitar 

- também te ajuda a aplicar um ritmo 

reduzido-moderado, de velocidade.  

Exercita algumas palavras: embaixa-

dores / exorta / intermédio / reconciliai-vos / 

identificou-O / tornássemos / exortamos / e 

outras. 
 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Na primeira Leitura, o convite à 

conversão – que é o tema central da 

Quaresma – é formulado com estas 

palavras: «Voltai ao Senhor com todo 

o coração» (Jl 2, 12). Para Joel há um 

caminho a percorrer em sentido 

inverso. Quem se meteu por caminhos 

maus deve voltar para trás, quem 

percorreu as estradas que levam aos 

templos dos ídolos deve abandoná-las 

e «voltar» para Deus. 

Aqui, nesta segunda Leitura, Paulo 

retoma o mesmo tema com uma outra 

imagem, a da «reconciliação».   Tam-

bém a sua exortação é angustiada: 

«Deixai-vos reconciliar com Deus!» 

Para ele o pecado é um 

desacordo, um estado de inimizade, 

uma deformidade de pontos de vista e 

de intentos entre o homem e Deus. 

Esta hostilidade deve ser superada, é   

necessário   restabelecer   a harmonia. 

Reconciliação entre Paulo  

e os Coríntios 

Temos nesta Leitura, a 

reconciliação entre Paulo e os 

Coríntios. Quem sugeriu a Paulo esta 

imagem da reconciliação? 

Foi a dolorosa experiência que fez 

com os cristãos de Corinto. Tinha 

acontecido um facto dramático: alguns 

meses antes tinha sido gravemente 

ofendido por eles e tinha sido até 

expulso desta comunidade. 

Não se tinha tratado de uma 

incompreensão banal, de um litígio 

devido a motivos fúteis. Paulo tinha 

entendido que não era a ele que 

recusavam, mas à mensagem que 

anunciava. Por este motivo lembra aos 

Coríntios: «O encargo que eu tenho é 

exercido em nome de Cristo e é Deus 

que fala por meu intermédio» (v.20). 

Ora não é possível reconciliar-se 

com Deus sem restabelecer o acordo 

com o seu apóstolo, sem aceitar a 

mensagem que ele anuncia. 

Nas palavras de Paulo encon-

tramos assim uma indicação preciosa 

para o nosso compromisso quaresmal: 

a reconciliação com Deus não se 

realiza mediante ritos purificadores e 

práticas ascéticas, mas através da 

adesão à palavra que é transmitida 

por um embaixador de Deus (Rm 

10,14.17). 

A Quaresma é um tempo 

privilegiado para ouvir a Palavra e 

para verificar se alguma vez também 

nós, como os Coríntios, não 

rejeitámos o enviado do Senhor, o 

apóstolo que nos anunciava a sua 

Palavra.  

A urgência da reconciliação. 

«O que é importante é morrer na 

graça de Deus» – é a frase que 

sintetiza uma certa espiritualidade do 

passado. É como dizer: para enfiar um 

pé no Paraíso (sem dúvida, depois de 

ter passado uns bons anos no 

Purgatório) é necessário pôr tudo em 

ordem pelo menos um momento antes 

de exalar o último suspiro. 

Seria melhor dizer: é urgente 

«viver» no amor de Deus. Cada 

momento passado longe d'Ele é 

desperdiçado e ninguém jamais nos 

poderá voltar a dá-lo. 

É por este motivo que Paulo – 

parafraseando um texto do profeta 

Isaías (Is 49, 8) – lembra, na última 

parte da Leitura, a urgência da 

conversão: «É agora o tempo em que 

Deus concede a sua ajuda e o dia em 

que se pode alcançar a salvação».  

A Quaresma é uma oportunidade 

que nos é oferecida para rever hoje, 

sem dilações (sem adiamentos), a 

nossa relação com Deus. 

Não desperdicemos o tempo que 

nos é oferecido. 
 

 
 

 

 
«No tempo favorável, Eu te ouvi; 

no dia da salvação,  

vim em teu auxílio».  

Este é o tempo favorável,  

este é o dia da salvação. 

(2 Cor 6, 2) 

Aclamação ao Evangelho 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho recorda-nos que tudo há 

de sair do coração sincero e penitente e 

conduzir à renovação do coração sob o 

olhar de Deus. 

 

REFRÃO: 
 

Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo, 

Senhor.  

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, 

não fecheis os vossos corações. 

 
 
 

 

Evangelho 
Mt 6, 1-6.16-18 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 1«Tende cuidado em 

não praticar as vossas boas obras 

diante dos homens, para serdes vistos 

por eles. Aliás, não tereis nenhuma 

recompensa do vosso Pai que está 

nos Céus. 2Assim, quando deres 

esmola, não toques a trombeta diante 

de ti, como fazem os hipócritas, nas 

sinagogas e nas ruas, para serem 

louvados pelos homens. Em verdade 

vos digo: já receberam a sua 

recompensa. 3Quando deres esmola, 

não saiba a tua mão esquerda o que 

faz a direita, 4para que a tua esmola 

fique em segredo; e teu Pai, que vê o 

que está oculto, te dará a 

recompensa. 5Quando rezardes, não 

sejais como os hipócritas, porque eles 

gostam de orar de pé, nas sinagogas 

e nas esquinas das ruas, para serem 

vistos pelos homens. Em verdade vos 

digo: já receberam a sua recom-

pensa. 6Tu, porém, quando rezares, 

entra no teu quarto, fecha a porta e 

ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, 

que vê o que está oculto, te dará a 

recompensa. 16Quando jejuardes, não 

tomeis um ar sombrio, como os 

hipócritas, que desfiguram o rosto, 

para mostrarem aos homens que 

jejuam. Em verdade vos digo: já 



receberam a sua recompensa. 17Tu, 

porém, quando jejuares, perfuma a 

cabeça e lava o rosto, 18para que os 

homens não percebam que jejuas, 

mas apenas o teu Pai, que está 

presente em segredo; e teu Pai, que 

vê o que está oculto, te dará a 

recompensa». 
 

Palavra da Salvação. 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO 

 

São sete as vezes em que, neste 

trecho, é retomado, como um refrão, o 

tema da «recompensa». Não é uma 

novidade, encontra-se com frequência 

quer no Antigo Testamento quer nas 

palavras dos rabinos no tempo de 

Jesus. 

A ideia da «recompensa» era um 

dos fundamentos da religiosidade 

farisaica: o homem piedoso – dizia-se 

– com a observância dos manda-

mentos e dos preceitos, acumula 

«méritos» diante de Deus e será 

premiado com bênçãos e bem-estar; o 

ímpio, pelo contrário, «endivida-se» e 

– nesta vida ou na outra – deverá 

descontar as suas culpas passando 

por desventuras e castigos.    

Rabbi Akiba – um famoso mestre 

nascido no tempo dos apóstolos – 

dizia: «Quando eu vejo que o vinho do 

meu patrão não azeda, que o seu 

linho não é corroído, o seu óleo não 

apodrece, o seu mel não ganha ranço, 

eu entristeço-me porque ele está a 

receber toda a recompensa das suas 

obras boas, neste mundo. Mas 

quando o vejo na dor, alegro-me 

porque está a poupar bens que lhe 

serão entregues no mundo futuro». 

Esta não é a recompensa 

de Deus 

Pois não! Ou será neste sentido 

que Jesus fala em «recompensa»? 

Vamos ver que não. 

Também no Evangelho se fala 

várias vezes de «prémio» para os 

bons e de «castigo» para os maus: «O 

Filho do Homem há de vir na glória de 

seu Pai, com os seus anjos, e então 

há de recompensar cada um, segundo 

o seu procedimento» (Mt16, 27). Fala- 

-se de «juntar riquezas no céu, onde 

não há traça nem ferrugem para as 

destruir, nem ladrões para assaltar e 

roubar» (Mt 6, 20). 

À primeira vista esta ideia da 

«recompensa» agrada-nos: está em 

perfeita sintonia com o nosso modo de 

entender a «justiça». Todavia, se a 

considerarmos atentamente, levanta 

uma série de interrogações inquie-

tantes. Se o Mestre ensinou a doar a 

vida de forma gratuita e desinte-

ressada, que sentido tem agir em 

função de um prémio? Pensar em 

acumular méritos é um cálculo 

egoísta. Pior ainda: a religião dos 

méritos reduz Deus a um contabilista. 

Esta é a única recompensa 

Porém, a única «recompensa» que 

nos é dada, é esta: «sereis filhos do 

vosso Pai celeste!». 

Ora, quando Jesus fala da 

«recompensa» não se refere a um 

lugar melhor no Paraíso, mas a uma 

maior capacidade de amar, à se-

melhança cada vez mais nítida com o 

Pai. O «prémio» é fazer parte, desde 

já, do «reino de Deus». 

Na condição de filhos de Deus, 

podemo-nos encontrar como recém-      

-nascidos (1 Pd 2, 1-2) ou como quem 

já percorreu um longo caminho em 

direção à meta inatingível que é a 

perfeição do Pai que está nos céus 

(Mt 5, 48). Para progredir nesta 

maturação, Jesus lembra três práticas 

ascéticas cuja atuação é recomen-

dada sobretudo durante a Quaresma: 

a esmola, a oração e o jejum.  

A “esmola” 

Onde quer que se reze, lá – bem o 

sabemos – reúnem-se os pobres. 

Qualquer que seja a religião a que 

pertencem, percebem que quem se 

aproxima de Deus não pode senão 

assimilar os seus sentimentos em 

relação a quem está em necessidade. 

Em todas as localidades de Israel 

existiam no tempo de Jesus, pessoas 

encarregadas de recolher e distribuir a 

ajuda aos pobres, aos órfãos e às 

viúvas. 

A instituição caritativa tinha méritos 

inegáveis, mas, para muitos, era 

também uma ocasião de exibici-

onismo. Havia o costume, durante a 

solene celebração litúrgica do sábado, 

de elogiar publicamente aquele que 

tinha feito uma oferta generosa: era 

convidado a levantar-se no meio da 

sinagoga, era indicado a todos como 

exemplo, era acompanhado ao lugar 

de honra, era levado a sentar-se ao 

lado dos rabinos. 

Jesus assistiu muitas vezes a esta 

cena e teve a impressão de assistir a 

um teatro – de facto chama «hipó-

critas» (atores) àqueles que se 

prestam a estes espetáculos (v.2). 

Não experimentou nem inveja, nem 

raiva    em    relação    a   estas   

pessoas, apenas muita pena. Pena 

porque, num momento de vanglória, 

desperdiçavam uma preciosa oportu-

nidade de crescimento espiritual.  

Aos seus discípulos Jesus ordena 

severamente que não se deixem 

envolver neste tipo de «comédias». A 

esmola deve ser dada «em segredo», 

evitando até mesmo a autocondes-

cendência pela boa ação cumprida: 

«Procura que a tua mão esquerda 

nem saiba que faz a direita» (v.3). 

Mais do que de esmola, nós hoje 

falamos de «solidariedade», de 

partilha, de atenção às necessidades 

dos outros. O termo «esmola» parece 

um pouco arcaico (ultrapassado), 

porém, seria melhor não o mudar 

porque deriva de uma palavra grega 

muito significativa. Quer dizer: «Intervir 

a favor de quem se encontra em 

necessidade porque nos sentimos 

emotivamente envolvidos no seu 

problema». A esmola «moderna» 

começa assim com a atenção ao que 

acontece à nossa volta e traduz-se no 

esforço em socorrer quem nos pede 

ajuda. Consiste em encontrar um 

trabalho para quem está desem-

pregado, em alugar por baixo preço 

um apartamento a uma família que 

não encontra um alojamento, em 

dedicar uma hora do nosso tempo 

para ouvir o desafogo de uma pessoa 

só... Tudo isto feito «em segredo»: 

quem é ajudado não se deve 

aperceber que está a receber «uma 

esmola», sentir-se-ia humilhado, teria 

a impressão de estar em dívida. Não é 

ele quem está em dívida para quem 

lhe estendeu a mão... mas Deus. 

A“oração” 

Nesta quaresma devemos dedicar 

um pouco mais de tempo à oração – 

recomendarão hoje, do púlpito, muitos 

padres. Diante destas palavras todos 

irão inclinar a cabeça, mas conti-

nuarão a colocar-se muitas questões:  

porquê rezar? Como rezar? Basta 

rezar alguns «Pai Nosso» e algumas 

«Salvé Raínha» a mais? Mas Jesus 

disse para «não usarem muitas 
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palavras, como fazem aqueles que 

pensam que é por muito falarem que 

Deus os ouvirá» (Mt 6, 7). Por qual 

motivo apresentar a Deus aquilo que 

Ele já conhece? «O vosso Pai sabe 

muito bem do que vocês precisam, 

antes de lho pedirem» (Mt 6, 8). Para 

quê solicitar a sua intervenção se Ele 

já deseja o bem do homem? Pode a 

nossa oração obrigá-l´O a modificar o 

seu projeto? 

A oração hoje está em crise, não 

pela má vontade dos fiéis, mas porque 

não é fácil entender o seu valor e o 

modo como deve ser feita. 

No tempo de Jesus, como também 

hoje, havia duas formas de oração: 

uma pública e uma privada. 

A pública era feita no templo, nas 

sinagogas e nas praças. Sim, também 

nas praças, duas vezes por dia. Às 

nove da manhã e às três da tarde, 

enquanto no templo era oferecido o 

sacrifício, cada judeu piedoso, onde 

quer que se encontrasse, voltava-se 

para Jerusalém e unia-se espiritual-

mente ao rito que lá se realizava. 

Jesus não condena esta oração – 

que Ele certamente praticou – mas 

avisa do perigo de «perder a 

recompensa», de a estragar, de a 

tornar ineficaz, com a ostentação (com 

uma exibição vaidosa).  

Depois sublinha a outra forma de 

oração, aquela privada, feita no 

próprio quarto, com as portas 

fechadas, na intimidade com o Pai que 

«vê tudo o que se passa em segredo». 

Esta oração não é uma repetição 

monótona de fórmulas, nem sequer 

uma lista de pedidos. É um diálogo 

com Deus não para tentar convencêl'O 

a fazer a nossa vontade e a apoiar os 

nossos sonhos e os nossos projetos, 

mas para chegar a entender e a 

aceitar o seu projeto, para lhe pedir 

que nos dê a força para desempenhar 

o papel que nos foi atribuído na 

construção do seu Reino. 

Esta oração é, antes de mais, 

escuta, é abertura do coração para 

nos dispor a acolher os sonhos de 

Deus sobre nós, para nos ajudar a não 

desiludir as suas expectativas. Requer 

tempos longos, necessita de ambien-

tes que favoreçam a concentração e o 

recolhimento. 

Jesus sabia rezar e sabia também 

escolher os locais apropriados: 

«Levantou-se muito antes de nascer o 

dia, saiu de casa e foi para um lugar 

isolado, onde ficou em oração» (Mc 1, 

35); «Depois de se despedir do povo, 

subiu a um monte para orar» (Mc 6, 

46); «Jesus procurava lugares 

isolados, onde ficava em oração» (Lc 

5, 16). «Jesus subiu a um monte para 

orar e passou lá a noite em oração» 

(Lc 6, 12)... 

Esta oração obtém sempre a «sua 

recompensa»: aprofunda a união com 

os pensamentos e com a vontade do 

Pai. 

O “jejum” 

O jejum é uma prática que se 

encontra em todas as religiões. É 

expressão de luto e de dor e é muitas 

vezes acompanhado por outras 

práticas como o cobrir-se de pó e 

cinzas, renunciar ao cuidado do corpo, 

dormir no chão. 

No tempo de Jesus considerava-se 

que fosse uma prática muito meritória 

(apreciada): servia como reparação 

dos pecados, movia à piedade o 

Senhor, afastava os seus castigos e 

calamidades. Tinha assumido uma 

importância tão grande que, no 

império romano, tinha-se tornado 

proverbial   a expressão: «Jejuar como 

um Judeu». Os mais piedosos 

chegavam a abster-se completamente 

de alimento, do nascer ao pôr-do-sol, 

dois dias por semana, à segunda e à 

quinta-feira (Lc 18, 12) e cada mestre 

dava disposições precisas aos seus 

discípulos sobre este ponto. 

Com esta situação é para admirar 

que no Novo Testamento seja dado 

tão pouco relevo ao jejum. Paulo não 

fala nele nem sequer uma vez nas 

suas cartas e Jesus menciona-o 

apenas em duas ocasiões: uma para 

justificar os seus discípulos que não 

jejuam (Mt 9, 14), a outra – a que 

encontramos no evangelho de hoje – 

para indicar as disposições que 

caracterizam o verdadeiro jejum.   

São estas: A comunidade cristã 

está consciente de ter o Esposo 

consigo «todos os dias, até ao fim do 

mundo» (Mt 28, 20), portanto, não 

jejua «como os hipócritas que 

desfiguram a cara» (v.16). O seu jejum 

mudou completamente de significado: 

já não é expressão de luto e de dor, 

mas da alegria pela presença no 

mundo do reino de Deus. 

O discípulo de Cristo jejua 

«perfumando a cabeça e lavando-se». 

Não ostenta nenhum tipo de esforço, 

não quer que se note o seu sacrifício. 

Não finge estar contente, mas é 

realmente feliz porque pensa no alívio 

que dará a um pobre, com o alimento 

ao qual renuncia, fruto do seu jejum. 

O jejum pregado por Jesus afasta-      

-se assim daquele dos fariseus, e 

coloca-se na linha dos profetas. Basta 

de chamar jejum e dia agradável ao 

Senhor o «curvar a cabeça como um 

junco, vestir-se de luto e deitar-se 

sobre o pó», enquanto se oprimem os 

operários, se fomentam litígios e 

disputas, se golpeia com punhos 

iníquos (Is 58, 4-5). «O jejum que me 

agrada é este:  libertar os que foram 

presos injustamente, livrá-los do jugo 

que transportam, dar a liberdade aos 

oprimidos, quebrar toda a espécie de 

opressão, repartir o teu pão com os 

esfomeados, dar abrigo aos pobres 

sem casa, vestir os que vires sem 

roupas» (Is 58, 6-7). Hoje acrescen-

taria: dar «emprego aos desempre-

gados», dar «uma reforma digna a 

quem trabalhou uma vida inteira», 

dar… dar…  

Este jejum obtém sempre a sua 

«recompensa»: coloca no Reino de 

Deus, constrói um mundo onde há 

partilha e afasta a arrogância, a 

ambição, a autossuficiência, o domínio 

sobre os outros. 

Vivamos esta Quaresma, dando 

resposta àquilo que o Senhor pede a 

cada um de nós. 

  
 
 

 

Oração Universal 

 
 

 

1 

 Por todos os fiéis da santa Igreja, 

para que neste tempo favorável da 

Quaresma, 

se reconciliem uns com os outros e 

com Deus, 

oremos ao Senhor. 

 

2 

Pelos homens que governam as 

nações, 

para que sirvam lealmente o bem 

comum, 

e façam verdadeiros esforços pela 

paz, 

oremos ao Senhor. 

 



3  

 Por todos os discípulos de Cristo, 

para que se convertam e acreditem no 

Evangelho, 

e, em segredo, deem esmola, rezem e 

jejuem, 

oremos ao Senhor. 

 

4 

Pelos doentes e por todos os que 

sofrem, 

pelos pobres, pelos pecadores e pelos 

famintos, 

para que tenham quem os socorra e 

alivie, 

oremos ao Senhor. 

 

5 

Pela nossa assembleia aqui presente, 

para que receba a graça de seguir a 

Cristo, 

no caminho da renovação pascal, 

oremos ao Senhor. 

 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 1, 2-3 
 

Aquele que medita dia e noite na lei do 

Senhor  

dará fruto a seu tempo. 

  
 
 

 

Monição da Comunhão 
 

A cinza derramada sobre a nossa 

cabeça é reconhecimento da nossa 

fragilidade, do nosso pecado. 

Contudo, sentimos que o Pai de 

misericórdia nos impulsiona a fazer 

caminho de conversão, porque 

alimentados e fortalecidos pelo 

sacramento da Eucaristia. 

 
 
 

 

 

Três atitudes 

  
Começamos hoje o tempo santo 

da Quaresma. Diz-nos a tradição que 

é um tempo de preparação para as 

festas da Páscoa. E, de facto, a 

Quaresma introduz-nos no caminho da 

Páscoa, ao longo de quarenta dias, 

número de grande simbologia na 

tradição bíblica, em que somos 

convidados a converter-nos a Deus e 

acreditarmos mais no Evangelho. 

Mais do que um tempo de 

penitência, a quaresma é marcada 

pela austeridade, ou se quisermos, 

pela simplicidade. O Evangelho 

convida-nos ao despojamento dos 

gestos e das orações. A não sermos 

complicados, a não termos segundas 

intenções no que fazemos, a sermos 

verdadeiros com Deus, connosco 

próprios e com os outros. Por isso 

apresenta-nos três atitudes que, nós, 

cristãos, deveríamos praticar sempre, 

mas que, neste tempo quaresmal, 

devemos ter como prioridade no 

caminho da nossa conversão a Cristo: 

a oração, o jejum e a esmola. Pela 

oração, somos convidados à 

simplicidade na nossa relação com 

Deus; a não pedirmos muitas coisas, a 

não nos distrairmos do essencial, mas 

a termos uma relação filial com Deus. 

Pelo jejum, somos convidados à 

simplicidade da nossa vida; a deixar 

de lado os protagonismos, a nossa 

autossuficiência e a sermos contro-

lados na ambição e na possessão das 

coisas. Por fim a esmola, que nos diz 

que devemos ser simples na nossa 

relação com os outros: a partilharmos 

o que temos e somos e a sermos 

sinceros nas nossas relações com os 

outros. 
 

 
 

 

  

Um caminho de 

santidade 

  
Aquelas três atitudes, oração, 

jejum e a esmola, se as entendemos 

só como penitências, de pouco nos 

hão de valer; se as entendermos como 

meio de conversão ao Evangelho, 

vemos nelas um bom caminho de 

santidade. 

A Quaresma só se entende tendo 

como fim a Páscoa. Assim é a nossa 

vida: uma Quaresma que nos conduz 

à verdadeira Páscoa que é Cristo. 

Santo Agostinho faz esta analogia 

entre a Quaresma da Igreja e a 

quaresma da vida: “Da mesma 

maneira que a Quaresma, tempo que 

precede a festa da Páscoa, é figura 

dos trabalhos e sofrimentos desta vida 

mortal, assim os dias de alegria que 

se seguem depois da Páscoa são 

símbolo da vida futura, na qual 

havemos de reinar com o Senhor”. 

Que o Senhor leve a bom termo os 

nossos propósitos quaresmais. Que 

eles sirvam para descobrirmos o seu 

grande amor, no qual a cruz é o 

grande sinal. E que esta Quaresma 

oriente a nossa vida. 

 
 
 

 

  

Fala o Santo Padre 
  

«Far-nos-á bem a todos, no início 

desta Quaresma, pedir o  

dom das lágrimas, de modo  

a tornar a nossa oração 

e o nosso caminho de conversão 

cada vez mais autênticos  

e sem hipocrisia.» 

 

Como povo de Deus, começamos 

o caminho da Quaresma, tempo em 

que procuramos unir-nos mais intima-

mente ao Senhor, para compartilhar o 

mistério da sua paixão e da sua 

ressurreição. 

A liturgia de hoje propõe-nos antes 

de tudo o trecho do profeta Joel, 

enviado por Deus para chamar o povo 

à penitência e à conversão, por causa 

de uma calamidade (uma invasão de 

gafanhotos) que devasta a Judeia. 

Unicamente o Senhor pode salvar do 

flagelo e, por conseguinte, é neces-

sário suplicá-lo com orações e jejuns, 

confessando o próprio pecado. 

O profeta insiste sobre a 

conversão interior: «Voltai para mim 

com todo o vosso coração» (2, 12). 

Voltar para o Senhor «com todo o 

vosso coração» significa empreender 

o caminho de uma conversão não 

superficial nem transitória, mas sim 

um itinerário espiritual que diz respeito 

ao lugar mais íntimo da nossa pessoa. 

Com efeito, o coração é a sede dos 

nossos sentimentos, o centro no qual 

amadurecem as nossas escolhas e as 

nossas atitudes. Aquele «voltai para 

mim com todo o vosso coração» não 

se refere unicamente aos indivíduos, 

mas estende-se à comunidade inteira, 

é uma convocação dirigida a todos: 

«reuni o povo; santificai a assembleia, 

agrupai os anciãos, congregai as 

crianças e os lactentes; saia o recém-      

-casado dos seus aposentos, e a 

esposa da sua câmara nupcial» (vv. 

15-16). 

O profeta medita de maneira 

particular sobre a prece dos sacerdo- 
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tes, observando que ela deve ser 

acompanhada de lágrimas. Far-nos-á 

bem a todos, mas especialmente a 

nós sacerdotes, no início desta 

Quaresma, pedir o dom das lágrimas, 

de modo a tornar a nossa oração e o 

nosso caminho de conversão cada vez 

mais autênticos e sem hipocrisia. Far-      

-nos-á bem interrogar-nos: «Eu choro? 

O Papa chora? Os cardeais choram? 

Os bispos choram? Os consagrados 

choram? Os sacerdotes choram? Há 

pranto nas nossas orações?». É 

precisamente esta a mensagem do 

Evangelho deste dia. No trecho de 

Mateus, Jesus volta a ler as três obras 

de piedade previstas na lei moisaica: a 

esmola, a oração e o jejum. E 

distingue a situação exterior da 

interior, daquele chorar com o 

coração. Ao longo do tempo, estas 

prescrições foram corroídas pela 

ferrugem do formalismo exterior, ou 

até se transformaram num sinal de 

superioridade social. Jesus põe em 

evidência uma tentação comum 

nestas três obras, que se pode 

resumir precisamente na hipocrisia 

(que é mencionada três vezes): 

«Guardai-vos de fazer as vossas boas 

obras diante dos homens, para serdes 

admirados por eles... Quando, pois, 

deres esmola, não toques a trombeta 

diante de ti, como fazem os 

hipócritas... Quando orardes, não 

façais como os hipócritas, que gostam 

de orar de pé... para serem vistos 

pelos homens... E quando jejuardes, 

não tenhais um ar triste, como os 

hipócritas» (Mt 6, 1.2.5.16). Irmãos, 

estai conscientes de que os hipócritas 

não sabem chorar, já se esqueceram 

de como se chora, não pedem o dom 

das lágrimas. 

Quando realizamos algo de bom, 

quase instintivamente nasce em nós o 

desejo de sermos estimados e até 

admirados por esta boa ação, para 

recebermos uma satisfação. Mas 

Jesus convida-nos a realizar as boas 

obras sem qualquer ostentação, 

confiando unicamente na recompensa 

do Pai, «que vê o segredo» (Mt 6, 4.6 

e 18). 

Estimados irmãos e irmãs, o 

Senhor nunca se cansa de ter 

misericórdia de nós, e deseja oferecer-

-nos mais uma vez o seu perdão –  

todos nós temos necessidade disto –  

convidando-nos a voltar para Ele com 

um coração novo, livres do mal e 

purificados pelas lágrimas, para 

participar na sua alegria. Como 

responder a este convite? É são Paulo 

quem no-lo sugere: «Rogamos-vos, 

em nome de Cristo: reconciliai-vos 

com Deus!» (2 Cor 5, 20). Este 

esforço de conversão não é apenas 

uma obra humana, mas signifi-

ca deixar-se reconciliar. A reconcilia-

ção entre nós e Deus é possível 

graças à misericórdia do Pai que, por 

amor a nós, não hesitou em santificar 

o seu único Filho. Com efeito Cristo, 

que era justo e não conhecia o 

pecado, fez-se pecado por nós (cf. v. 

21), quando na cruz assumiu os 

nossos pecados, e deste modo nos 

resgatou e justificou diante de Deus. 

«Nele» nós podemos tornar-nos 

justos, nele nós podemos mudar, se 

acolhermos a graça de Deus e não 

deixarmos passar em vão este 

«momento favorável» (6, 2). Por favor, 

paremos, detenhamo-nos um pouco, 

para nos deixarmos reconciliar com 

Deus! 

Com esta consciência, encetemos 

confiantes e jubilosamente o itinerário 

quaresmal. Maria Mãe Imaculada, sem 

pecado, sustente o nosso combate 

espiritual contra o pecado, acompa-

nhando-nos neste momento favorável, 

a fim de que possamos entoar juntos a 

exultação da vitória no dia da Páscoa. 

E como sinal da vontade de nos 

deixarmos reconciliar com Deus, além 

das lágrimas que estarão «no 

segredo», em público também 

realizaremos o gesto da imposição 

das Cinzas sobre a cabeça. O 

celebrante pronuncia as seguintes 

palavras: «Recorda-te que és pó, e pó 

te hás de tornar» (cf. Gn 3, 19), ou 

então repete a exortação de Jesus: 

«Convertei-vos e crede no Evangelho» 

(cf. Mc 1, 15). Ambas as fórmulas 

constituem uma evocação da verdade 

acerca da existência humana: somos 

criaturas limitadas, pecadores sempre 

necessitados de penitência e de 

conversão. Como é importante ouvir e 

aceitar tal exortação nesta nossa 

época! Por isso, o convite à conversão 

constitui um impulso a voltar, como fez 

o filho da parábola, aos braços de 

Deus, Pai terno e misericordioso, a 

chorar naquele abraço, a confiar nele 

e a entregar-se a Ele. 

Papa Francisco, Homilia, Basílica de 

Santa Sabina, fevereiro de 2015  

 
 

 

Tempo da Quaresma: 

 
Iniciamos a Quaresma com a 

“Quarta-feira de Cinzas”. Esta 

expressão recorda um antigo rito 

penitencial que consistia em despojar-

-se de todo o luxo, vestir-se de saco e 

colocar cinza na cabeça. Quer dizer: 

um tempo para a humildade e a 

austeridade. 

“Quaresma” faz referência aos 

quarenta dias de preparação que nós, 

cristãos, destinamos a preparar a 

ressurreição de Jesus. No Antigo 

Testamento já houve muitas 

“quaresmas” entre as quais sempre 

ocorria algo de novo e melhor. 

O Evangelho de hoje está 

organizado sobre as três grandes 

realidades do crente judeu: esmola, 

jejum e oração. Jesus considerou-as 

importantes, porque delas pode 

derivar uma maior solidariedade e 

uma melhor disposição para nos 

encontrarmos com Deus. Acerca 

destas obras, Jesus criticou a atitude 

hipócrita de algumas pessoas, e 

propôs novas formas de compor-

tamento para que estas práticas 

religiosas sejam autênticas e 

assumam novo sentido. 

Quaresma é tempo de mudança e 

transformação para uma vida nova 

que recebemos de Jesus Ressus-

citado. 

 
 
 

 

Quaresma: 

40 ou 46 dias? 

      
De forma simples e muito 

resumida, deixamos aqui algumas 

palavras acerca da Quaresma que nos 

liga à Páscoa e vice-versa. 

Quaresma – Páscoa 

Não há Quaresma sem Páscoa, 

nem Páscoa sem Quaresma. Uma 

existe pela outra. Daí que, para 

falarmos de Quaresma, necessária-

mente temos de falar de Páscoa. 

Quaresma 

     Quaresma: do latim “quadragési-

ma” (= a quarentena = 40 dias). 

      A Quaresma, para nós cristãos, é  
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o período de 40 dias que vão desde a 

Quarta-Feira de Cinzas até ao 

Domingo de Páscoa. Durante este 

Tempo, todo o fiel, entre os 18 e os 60 

anos, deve penitenciar-se, observando 

o jejum e a abstinência, e preparar-se 

na oração para a grande Festa da 

Páscoa. 

Páscoa 

Páscoa: do hebreu “pesach”, signi-

fica passagem. 

A Páscoa é a Festa principal dos 

Judeus. E também dos Cristãos. A 

origem e o significado primitivo da 

palavra “Páscoa”, são obscuros.  

Segundo o Livro do Êxodo (Ex 12, 14. 

43-49), a Páscoa é a festa 

comemorativa da saída do Egipto 

(festa de ação de graças ao Deus da 

Aliança pela libertação da escravidão 

do Egipto). Mas esta Festa já existia, 

vinda de tempos imemoriais (festa da 

Primavera dos nómadas) e, segundo o 

Evangelista Marcos (Mc 14, 12-24), 

Jesus aproveitou a última festa da 

Páscoa judaica, antes da Sua Morte e 

Ressurreição, para instituir o memorial 

da Sua Morte (Ceia do Senhor = 

Eucaristia = Missa).  

Assim, a festa da Páscoa judaica, 

foi substituída no cristianismo, pela 

comemoração da Ressurreição de 

Cristo. Isto sim, é a nossa Páscoa. 

Esta Festa tem a duração de 7 

semanas: tem início no Domingo de 

Páscoa e termina no Domingo da 

Festa de Pentecostes. 

Celebramos esta Festa a um ritmo 

semanal (aos Domingos), mas com 

maior solenidade a um ritmo anual (no 

Domingo de Páscoa).  

Significado dos números  

6, 7 e 40 

     Sabemos que nas Sagradas 

Escrituras, os números têm um 

significado bíblico, simbólico (signi-

ficam sempre algo). Vamos aos 

números que apenas nos interessam 

falar hoje. 

O número 6 

simboliza o esforço 

     Em 6 dias, Deus criou, “com 

esforço”, os céus e a Terra (Gn 1, 31 e 

2,1). Também com esforço, trabalha o 

homem durante os 6 dias da semana. 

E é com esforço, em austeridade e 

com sacrifício que vivemos as 6 

semanas do Tempo da Quaresma. 

Portanto, aqui o número 6 simboliza o 

sacrifício e o esforço. 

Número 7  

simboliza a plenitude 

     Pedro pergunta a Jesus: quantas 

vezes devo perdoar?  Até sete vezes? 

(Mt 18, 21). Jesus respondeu-lhe, 

perdoa sempre, ou seja, 70 x 7.  

Também nós viveremos sempre, 

isto é, eternamente, as 7 semanas da 

Páscoa. Portanto, aqui o número 7 

simboliza o tempo sem fim, simboliza 

a eternidade. 

Número 40 

simboliza um período de tempo 

40 dias e 40 noites jejuou Jesus no 

deserto, (Mt 4,2); 40 anos demoraram 

os Hebreus a atravessarem o deserto, 

em direção à Terra Prometida; No 

tempo de Noé, o Senhor mandou que 

chovesse durante 40 dias e 40 noites 

e surgiu o dilúvio de água (Gn 7, 4). 

Portanto, aqui o número 40, simboliza 

um tempo, um determinado tempo, ou 

seja, o tempo da nossa vida terrena, 

dure ela 14, 20, 35, 53, 71 ou 98 anos. 

Deserto 

seu simbolismo 

O deserto simboliza o percurso da 

nossa vida.  

Sabemos como no deserto é difícil 

viver: muito calor de dia e muito frio de 

noite. Pouca ou nenhuma água. Como 

conseguir atravessá-lo? Como chegar 

ao fim?  

Naturalmente que esta travessia 

estará facilitada se carregarmos 

connosco só e apenas o indispensável 

para viver. Se teimamos atravessar o 

deserto carregados de “coisas”, umas 

supérfluas, outras inúteis, vamos ter 

que nos ir libertando delas à medida 

que vamos caminhando, ou não 

conseguiremos chegar ao fim.  

     O Tempo da Quaresma, é o tempo 

propício para nos libertar de tantas 

“coisas” que nos impedem de 

caminhar para o Senhor. 

O nosso Caminho, o nosso 

percurso na vida 

Podemos então dizer que vivemos 

um tempo, um determinado tempo 

(número 40), muito curto, aliás, 

comparativamente com a eternidade 

que nos espera.  

É o tempo da nossa existência, é a 

nossa travessia no deserto da vida, 

uma vida limitada, vivida com esforço 

(número 6).  

Assim é, para vivermos um grande 

tempo, muito e bom tempo, tempo 

infinito, porque eterno na felicidade de 

Deus, no céu (número 7). 

A Quaresma são 40 ou 46 dias? 

Sabemos todos que uma semana 

tem 7 dias, que o Domingo é o 

primeiro dia da semana e que o 

Sábado é o sétimo e o último dia da 

semana.  

Ora, se o Tempo da Quaresma, 

são 6 semanas x 7 dias, corresponde 

a 42 dias. Se lhe juntarmos agora o 

dia de 4.ª Feira de Cinzas (início da 

Quaresma), mais os 3 dias que se lhe 

seguem (quinta e sexta-feira, mais o 

Sábado) até ao 1.º Domingo da 

Quaresma, são mais 4 dias, passando 

a totalizar assim 46 dias.  

     Afinal em que ficamos: a Quaresma 

são 40 ou 46 dias? 

     Ora bem: A Quaresma são apenas 

40 dias e 40 dias de esforço, como 

atrás se explicou. São, portanto, os 40 

dias, mas dias de semana (dias 

feriais).  

O Domingo, não é dia de esforço. 

É o dia de descanso do cristão. É o 

Dia da Ressurreição do Senhor e, 

portanto, é dia de Festa, dia de 

Alegria. Ao Domingo não se jejua, não 

se pratica a abstinência. É a Páscoa 

semanal, é dia festivo, dia de Alegria. 

     Portanto, se agora aos 46 dias de 

calendário, acima encontrados, retirar-

mos 6 dias de Festa, que são os 6 

Domingos da Quaresma, encontramos 

como resultado o número 40 que são 

os dias da Quaresma. 

A Páscoa, uma Festa 

em data móvel 

    A Páscoa é uma festa móvel, ao 

contrário do Natal que é uma festa fixa 

(25 de dezembro).  

A data anual da festa da Páscoa, é 

calculada da seguinte forma: cai 

sempre no primeiro Domingo, depois 

da Lua Cheia a seguir à entrada da 

Primavera. 

Exemplo para este ano de 2021: a 

Primavera entra no dia 20 de março, a 

primeira Lua Cheia entra no dia 28 de 

março (um domingo) e a Páscoa está 

marcada para o Domingo seguinte, dia 

4 de abril (de 2021).  

     A partir da Festa da Páscoa depen- 
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dem as datas para as Festas da 

Ascensão do Senhor (40 dias), da 

Festa do Pentecostes (50 dias) depois 

da Páscoa. No domingo seguinte será 

a Festa da Santíssima Trindade e, na 

quinta-feira seguinte, será a Festa do 

Corpo de Deus. Estas festas são em 

data móvel, dependendo sempre da 

data da Páscoa. 

Finalmente  

Ninguém pode viver a quaresma, 

sem que o objetivo seja alcançar a 

Páscoa e ninguém pode alcançar a 

Páscoa, sem que antes tenha vivido a 

Quaresma. 

Em termos práticos: o objetivo da 

nossa vida neste mundo é cumprir 

fielmente e com esforço o projeto que 

Deus nos confia (Quaresma), para 

alcançarmos a plenitude em Deus, o 

Céu (Páscoa). 

 
 
 

 

 

Lei do Jejum e 

Abstinência 
      

Na Quaresma são dias de 

Abstinência e Jejum, a Quarta-feira 

de Cinzas e a Sexta-Feira Santa.  

São dias só Abstinência, todas as 

Sextas-Feiras do ano inteiro, exceto 

nas que caiem em dia de festa de 

preceito. 

A Abstinência fora da Quaresma 

poderá ser substituída por uma destas 

obras:  

–Participação na Santa Missa; 

– Via Sacra;  

– Leitura da Bíblia (cerca de 30 

minutos);  

– Recitação do Rosário (meditando 

nos 15 mistérios);  

As obras devem ser feitas no 

próprio dia em que é obrigatória a 

Abstinência. 

A Abstinência obriga desde os 18 

anos completos. O Jejum desde os 21 

anos completos, até à entrada dos 60 

anos. 

Estas determinações sobre o jejum 

e abstinência apenas se aplicam em 

condições normais de saúde, estando 

os doentes, por conseguinte, dispen-

sados da sua observância. 

 
 
 

 

Sabias que… 

As quaresmas 

 

O número 40 significava para 

Israel um tempo de preparação para 

chegar a um tempo novo, uma vida 

nova.  

Quarenta dias esteve a chover 

sobre a Arca de Noé, ao fim dos quais 

apareceu uma nova criação sobre a 

terra. O arco-íris anunciou o tempo 

novo.  

Quarenta anos caminhou Israel 

pelo deserto antes de entrar na Terra 

Prometida.  

Quarenta dias esteve Moisés a 

preparar-se para receber a Lei. Os 

evangelistas, fazendo-se eco deste 

simbolismo, situam Jesus 40 dias no 

deserto da Judeia… É o seu tempo de 

preparação antes de iniciar a 

pregação do Reino. 

 
 
 

 

Descomplica (50) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 

Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Quarto verbo: “Esperar” 

 
Há dias em que dás de cara com a 

solidão, com a exaustão, com uma 

parte de ti que insiste em dizer «não». 

Nesses dias, sentes-te partida, sentes-

-te perdida. À força, tentas colar todas 

as peças do teu coração. Esqueces 

que só o tempo (e um Amor de «A» 

maiúsculo) pode acalmar o que hoje 

não consegues explicar.  

Por muito que doa, aquilo que hoje 

achas que não queres perder amanhã 

só vais querer esquecer. Por muito 

que hoje custe a aceitar, há coisas e 

pessoas que não são mesmo para ser. 

Porque já estive nesse lugar, 

espero que consigas encontrar em ti a 

força de que precisas para manter 

bem perto este lema de vida: não há 

ninguém no mundo capaz de te 

impedir de ser feliz.  

— Compete-te a ti mostrar ao 

mundo como ele te deve tratar. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 
 

 

Oração 

 
Senhor, quando me fecho no meu 

egoísmo, não existe nada: nem beleza 

do céu azul, nem o canto da água, 

nem a voz dos meus amigos, nem a 

ternura da minha família, nem existes 

Tu, nem existo eu… Tudo se converte 

em cinzas tristes e cinzentas. 

Senhor, quero fazer desta 

Quaresma uma mão aberta ao 

acolhimento, uma oração sincera, uma 

palavra de bênção, uma solidariedade 

generosa, e um abraço de perdão. 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Geada na lama, 

 neve na cama 

(noite fria). 

2 

Vento soão (quente e seco), 

 água na mão. 

3 

Ruim é o maio, 

 que não rompe uma croça 

(capa de palha). 

4 

janeiro geadeiro, 

 nem boa meda nem bom palheiro. 

5 

Dias de maio dias de amargura, 

 mal amanhece logo noite escura 

(entre namoros). 

6 

Ao meio dia, 

 ou carrega ou alivia  

(o tempo). 

 
 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Os aniversariantes coincidentes no 

dia de hoje, já constam no jornal 

anterior, edição 671, que compreende 

o período que vai do dia 14 ao dia 20 

de fevereiro. 

  
 
 

 

 

Tu, porém, quando rezares,  

entra no teu quarto, fecha a porta  

e ora a teu Pai em segredo  

(Mt 6, 6) 
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Humor 

 

Invertem-se 
 

Entre amigos: 

– Corajoso, é o meu primo! Chega 

bêbado a casa às cinco da manhã, e 

vendo a mulher com a vassoura na 

mão, diz-lhe: 

– São horas para andar a varrer? 

 

Bêbado 
 

Um bêbado subiu acima de um 

poste, fica cantarolando lá em cima, 

até que aparece um Guarda que lhe 

diz: 

– Desça já daí. 

O bêbado, demoradamente, lá vai 

descendo, descendo e, quando acaba 

de descer, o Guarda pergunta-lhe: 

– Quem é o senhor? 

– Não se lembra de mim? Sou o 

mesmo de lá de cima! 

 

Conversa entre homens 
 

– Esse vírus do Covid-19 só pode 

ter sido criado por uma mulher! 

– Como, assim? 

– Repara: Conseguiu cancelar o 

futebol, conseguiu fechar os bares e 

conseguiu confinar, mantendo os 

maridos em casa! 

 

Ter influência 
 

O jovenzinho, Paulinho, foi detido 

pela polícia. Chegado à esquadra, 

disse: 

– É melhor libertarem-me, ou então 

mando chamar o meu irmão que é da 

Assembleia, chamo a minha irmã que 

é Promotora e chamo o meu pai que é 

Procurador. 

Perante tantas influências anun-

ciadas, o Paulinho foi solto. 

Já na saída da esquadra, o polícia 

pergunta-lhe: 

– Quer explicar-me melhor quem 

são esses seus parentes tão 

importantes?  

Responde o Paulinho: 

– Sim, é simples: o meu irmão é 

Pastor da Assembleia Evangélica de 

Deus; a minha irmã é promotora da 

Avon e o meu pai é procurador de 

emprego…!  

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

17-02-2021 – Cinzas 
 

D E S A T I V A D A 

 
 
 

 

Ainda os 40 dias 

da Quaresma 
 

Como atrás referimos, o tempo 

Litúrgico da quaresma está 

intimamente ligado ao número 40 

(quadragésima dies).  

Este número 40 aparece na Bíblia 

com vários significados, mas a sua 

origem e dimensão significativa é pré-      

-bíblica e, como tal, universal em 

todas as culturas. A simbólica 

universal do número 40 tem a ver 

com a maturidade da vida. Uma 

pessoa com 40 anos é uma pessoa 

amadurecida que, culturas antigas, em 

que a longevidade de vida era muito 

mais curta, já estava geralmente 

rodeada de filhos e netos. É por isso 

que lemos no Génesis 7, 4: “daqui a 

sete dias, vou fazer com que a chuva 

caia durante 40 dias e 40 noites e 

destruirei todos os seres que criei 

neste mundo”. É também por isso que 

Moisés subiu ao Monte Sinai e ali 

permaneceu 40 dias e 40 noites (Ex 

24, 18), que Golias desafiava os 

Israelitas durante 40 dias (1 Sm 17, 

16) e Jonas caminhava pela grande 

cidade de Nínive e proclamava em voz 

alta: Dentro de 40 dias, Nínive vai ser 

destruída” (Jon 3, 4; cf Dt 254, 3). 

Assim sendo, o número 40 tem a ver 

com a idade duma geração (Ex 16, 35; 

Nm 14, 33) ou com a idade dum 

reinado (1 Rs 11, 42). 

No Novo Testamento, as 40 

chicotadas menos uma, de que fala 

São Paulo, significa o tal número 40 

como quantidade máxima e absoluta 

que não pode ser ultrapassada (2 Cor 

11, 24; Dt 25, 3), ou, então, uma 

quantidade de pessoas mais que 

suficiente para uma operação (Act 23, 

13.21). É ainda dentro desta simbólica 

que Jesus aparece durante 40 dias 

aos seus discípulos (Act 1, 3), que 

Israel vive errante pelo deserto 

durante 40 anos (Act 7, 42; 13, 18) e a 

vida de Moisés é balizada em 

períodos alternados de 40 anos (Act 

7, 23.30.36). 

E é assim que se compreende que 

o número 40 entre na simbólica da 

quaresma como tempo de preparação 

espiritual para a grande festa da 

Páscoa. 
 

Pe. Joaquim Carreira das Neves, 

Franciscano (Biblista). 

 
 
 

 

 

A imposição das 

cinzas 
 
 

 

 

O sacerdote impõe as cinzas, 

dizendo: 

– Arrependei-vos e acreditai no 

Evangelho. 

Ou: 

– Lembra-te, homem, que és pó 

da terra e à terra hás de voltar. 

 
 
 

 

A Fechar 

“Não sobrecarregues os teus dias 

com preocupações desnecessárias, a 

fim de que não percas a oportunidade 

de viver com alegria.” 

(André Luiz) 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ESTE JORNAL FOI CONCLUÍDO 

EM 16 DE JANEIRO 
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