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ME N S A G E M  D O  P A PA  P AR A A  QU AR E S M A  
Na sua mensagem para a Quaresma 2021, o Papa Francisco apela a uma atenção 

particular a quem sofre por causa da pandemia, destacando o 

contexto de “grande incerteza” que marca a preparação da 

próxima Páscoa.  
“Viver uma Quaresma de caridade significa cuidar de quem 

se encontra em condições de sofrimento, abandono ou 
angústia por causa da pandemia de Covid-19”, refere Francisco, 

num texto intitulado «Vamos subir a Jerusalém…» (Mt 20, 18) .  

A Quaresma é um tempo propício “para renovar a fé, a esperança e a caridade”. 

A Quaresma é um tempo de 40 dias que se inicia com a celebração das Cinzas, 

marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência , que serve de preparação para a 

Páscoa, a principal festa do calendário cristão, este ano a 4 de Abril. 

Na mensagem, o Papa aborda várias das práticas tradicionais deste período, que 

apresenta como “condições” para uma conversão pessoal . 

Francisco recomenda um jejum que combata também a “saturação de 
informações  – verdadeiras ou falsas – e produtos de consumo”, para permitir uma 

vida marcada pela “simplicidade de coração”. 

“O caminho da pobreza e da privação  (o jejum), a atenção e os gestos de amor 
pelo Homem ferido (a esmola) e o diálogo filial com o Pai (a oração) permitem-nos 

encarnar uma fé sincera, uma esperança viva e uma caridade operosa ”, afirma. 

A mensagem anual assinala o actual “contexto de grande incerteza  quanto ao 

futuro”, no qual se pede aso católicos “uma palavra de confiança” que se manifesta na 

“atenção e compaixão por cada pessoa”. 

“No contexto de preocupação em que vivemos actualmente , onde tudo parece frágil e 
incerto , falar de esperança poderia parecer uma provocação”, admite o Papa, para quem 

este é o momento de se confiar a Deus . 

Francisco recomenda que os católicos procurem o sacramento da Penitência , 

procurando a reconciliação para que se possam tornar, depois, “propagadores do 
perdão”. 

“O perdão de Deus, através também das nossas palavras e gestos, po ssibilita 
viver uma Páscoa de fraternidade”, esclarece o Santo Padre. 

“Que este apelo a viver a Quaresma como percurso de conversão, oração e partilha  

dos nossos bens, nos ajude a repassar , na nossa memória comunitária e pessoal, a fé que 
vem de Cristo vivo, a esperança animada pelo sopro do Espírito  e o amor cuja 
fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai ”, conclui o Papa.  In  Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. 

Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: 

«Se quiseres, podes curar-me». 

Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: 

«Quero: fica limpo». 

No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. 

Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: 

«Não digas nada a ninguém,  

mas vai mostrar-te ao sacerdote 

e oferece pela tua cura  

o que Moisés ordenou, 

para lhes servir de testemunho». 

Ele, porém, logo que partiu,  

começou a apregoar  

e a divulgar o que acontecera, 

e assim, Jesus já não podia entrar  

abertamente  

em nenhuma cidade. 

Ficava fora,  

em lugares desertos, 

e vinham ter com Ele  

de toda a parte. 

  

1ª Leitura | Lev 13, 1-2.44-46 

«O leproso deverá morar à parte, fora do acampamento.» 

Salmo Responsorial | Sl 31 (32) 

Sois o meu refúgio, Senhor; dai-me a alegria da vossa salvação. 

2ª Leitura | 1 Cor 10, 31 – 11, 1 

«Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo.» 

Evangelho | Mc 1, 40-45 

«A lepra deixou-o e ele ficou limpo.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 6º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos um Deus cheio de 

amor, de bondade e de ternura, que convida todos os homens e todas as mulheres a 

integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Ele não exclui ninguém nem aceita 

que, em seu nome, se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos 

irmãos. 

A primeira leitura apresenta-nos a legislação que definia a forma de tratar com os leprosos. 
Impressiona como, a partir de uma imagem deturpada de Deus, os homens são capazes de 
inventar mecanismos de discriminação e de rejeição em nome de Deus. Para a mentalidade do 
povo bíblico, Deus distribuía as suas recompensas e os seus castigos de acordo com o 
comportamento do homem. A doença era sempre um castigo de Deus pelos pecados e 
infidelidades do homem. Ora, uma doença tão assustadora e repugnante como a “lepra” era 
tida como um castigo terrível. O “leproso” era considerado um pecador, especialmente 
amaldiçoado por Deus, indigno de pertencer à comunidade do Povo de Deus e que não podia 
ser admitido às assembleias onde Israel celebrava o culto na presença do Deus santo. 

A segunda leitura convida os cristãos a terem como prioridade a glória de Deus e o serviço 
dos irmãos. O exemplo supremo deve ser o de Cristo, que viveu na obediência incondicional 
aos projectos do Pai e fez da sua vida um dom de amor, ao serviço da libertação dos homens. A 
lei do amor deve sobrepor-se a tudo o resto, inclusive aos “direitos” de cada um; e o amor 
pode exigir que não sejamos, em nenhum caso, um obstáculo nem para a glória de Deus, nem 
para a salvação dos irmãos. 

O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao encontro dos seus filhos vítimas da 
rejeição e da exclusão, compadece-Se da sua miséria, estende-lhes a mão com amor, liberta-os 
dos seus sofrimentos, convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua com a 
discriminação e denuncia como contrários aos seus projectos todos os mecanismos de 
opressão dos irmãos. 

Um leproso, isto é, um homem doente, marginalizado da comunidade santa do Povo de 
Deus, considerado pecador e maldito, vem “ter com Jesus”. O desejo de sair da situação de 
miséria e de marginalidade em que estava mergulhado vence o medo de infringir a Lei e ele 
aproxima-se de Jesus, sem respeitar as distâncias que um leproso devia manter das pessoas 
sãs. O pormenor dá conta do seu desespero e mostra a sua decisão em mudar a sua triste 
situação. O que ele pretende de Jesus não é apenas ser curado, mas ser “purificado” dessa 
enfermidade que o torna impuro. Ele confia no poder de Jesus, sabe que só Jesus pode ajudá-
lo a superar a sua triste situação de miséria, de isolamento e de indignidade. A reacção de 
Jesus é diferente da mentalidade judaica. Em lugar de se afastar do leproso e de o acusar de 
infringir a Lei, Jesus olha-o “compadecido”, estende a mão e toca-o com amor. 

Para a glória de Deus… em família. Que tudo sirva para a glória de 
Deus! E se, em família, tirássemos tempo para dar glória a Deus? Por 
exemplo, sobretudo se há filhos jovens, pode-se fazer um “poster para a 
glória de Deus”: um poster bonito (desenhos, fotos, …) que mostre tudo o 
que, juntos em família, vemos de belo e que é motivo para dar glória a Deus.  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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