
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

O QUE SIGNIFICA A QUARTA - FEIRA DE CINZAS 
A Quarta-feira de Cinzas representa o primeiro dia da Quaresma no calendário gregoriano, podendo 

também ser designada por Dia das Cinzas e é uma data celebrada pela da comunidade cristã. A data é um 
símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira fragilidade da vida 
humana, sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte à terça-feira de Carnaval e é o primeiro dos 40 dias 
(Quaresma) entre essa terça-feira e a sexta-feira (Santa) anterior ao Domingo de Páscoa. 

A origem deste nome é puramente religiosa. Neste dia, é celebrada a tradicional missa das cinzas. 
As cinzas utilizadas neste ritual provêm da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano 
anterior. A estas cinzas mistura-se água benta. De acordo com a tradição, o celebrante desta cerimónia 
utiliza essas cinzas húmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo a frase “Lembra-te 
ao homem que és pó e que ao pó voltarás” ou a frase “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Na Quarta-
feira de Cinzas (e na Sexta-feira Santa) a Igreja Católica aconselha os fiéis a fazerem jejum e a não 
comerem carne. Esta tradição já existe há muitos anos e tem como propósito fazer com que os fiéis 
tomem parte do sacrifício de Jesus. Assim como Jesus Se sacrificou na Cruz, aquele que crê também 
pode fazer um sacrifício, abstendo-se de uma coisa que gosta, neste caso, a carne. 
 

O JEJUM QUE AGRADA A DEUS 
Assim fala o Senhor Deus: “Clama em altos brados sem cessar, ergue a tua voz como trombeta. Faz 

ver ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacob os seus pecados.  Todos os dias Me procuram e desejam 
conhecer os Meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça, sem nunca ter abandonado a 
lei do seu Deus. Pedem-Me sentenças justas, querem que Deus esteja perto deles e exclamam: ‘De que 
nos serve jejuar, se não Vos importais com isso? De que nos serve fazer penitência, se não prestais 
atenção?’  

Porque nos dias de jejum tratais de negócios e obrigais a trabalhar todos os vossos servos. Jejuais, 
sim, mas no meio de contendas e discussões, e aplicando punhadas violentas. Não são jejuns como os 
que fazeis hoje que farão ouvir no alto a vossa voz.  Será este o Jejum que Me agrada no dia em que o 
homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza: é a isto que chamas 
jejum e dia agradável ao Senhor?  

O jejum que Eu quero não será antes este: quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, 
pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos? Não será repartir o teu pão com o faminto, dar 
pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir e não voltar as costas ao teu 
semelhante? Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-
á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá; se O invocares, 
dir-te-á: ‘Aqui estou’. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Lev 13, 1-2.44-46 
«O leproso deverá morar à parte, fora do acampamento» 

 
Leitura do Livro do Levítico 
O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: «Quando um homem tiver na 
sua pele algum tumor, impigem ou mancha esbranquiçada, que possa 
transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou a 
algum dos sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada usará 
vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao bigode e 
gritará: ‘Impuro, impuro!’. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve 
considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do 
acampamento». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL        Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7) 
Sois o meu refúgio, Senhor; dai-me a alegria da vossa salvação. 
 
LEITURA II      1 Cor 10, 31 – 11, 1 

«Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo 
para glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos 
judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo 
procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de 
todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu o sou de 
Cristo. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                  Mc 1, 40-45 

«A lepra deixou-o e ele ficou limpo» 
 
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. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A primeira leitura deste Domingo deu-nos conta da situação 
social e religiosa do leproso... Para a ideologia oficial, o leproso era 
um pecador e um maldito, vítima de um particularmente doloroso castigo de 
Deus. A sua condição excluía-o da comunidade e impedia-o de frequentar a 
assembleia do Povo de Deus. Tinha que viver isolado, apresentar-se andrajoso e 
avisar, aos gritos, o seu estado de impureza, a fim de que ninguém se 
aproximasse dele. Não tinha acesso ao Templo, nem sequer à cidade santa de 
Jerusalém, a fim de não conspurcar, com a sua impureza, o lugar sagrado. O 
leproso era o protótipo do marginalizado, do excluído, do segregado. A sua 
condição afastava-o, não só da comunidade dos homens, mas também do 
próprio Deus. 

Na segunda leitura Paulo refere o exemplo de Cristo, a quem todo o 
cristão a começar por ele próprio deve imitar. Na verdade, Cristo colocou 
sempre como prioridade absoluta os planos de Deus (“Abbá, Pai, tudo Te é 
possível; afasta de Mim este cálice! Mas não se faça o que Eu quero, mas 
sim o que Tu queres” - Mc 14,36); e, apesar de ser “Mestre” e “Senhor”, 
multiplicou os gestos de serviço e fez da sua vida uma entrega total aos 
homens, até à morte. É este mesmo caminho que nos é proposto... Cada cristão 
deve ser capaz de prescindir dos seus interesses e esquemas pessoais, a fim de 
dar prioridade aos projectos de Deus; deve ser capaz de ultrapassar o egoísmo e 
o comodismo, a fim de fazer da sua própria vida um serviço e um dom de amor 
aos irmãos. 

Este Evangelho coloca Jesus frente a um leproso, isto é, um homem 
doente, marginalizado da comunidade santa do Povo de Deus, considerado 
pecador e maldito vem “ter com Jesus”. A pregação de Jesus tinha-lhe aberto 
um horizonte de esperança. 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 seu desespero mostra a sua decisão em mudar a sua triste 
situação. Uma vez diante de Jesus, o leproso é humilde, mas insistente 
(“prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe” - vers. 40), pois o encontro com Jesus 
é uma oportunidade de libertação que ele não pode desperdiçar. O que ele 
pretende de Jesus não é apenas ser curado, mas ser “purificado” dessa 
enfermidade que o torna impuro e indigno de pertencer à comunidade de Deus e 
à comunidade dos homens («se quiseres podes “purificar-me”» 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 estranha, pelo 
menos de acordo com os padrões judaicos. Em lugar de se afastar do leproso e 
de o acusar de infringir a Lei, Jesus olha-o “compadecido”, estende a mão e 
toca-lhe (vers. 41). O verbo “compadecer-se” é aplicado, na literatura neo-
testamentária, só a Deus e a Jesus. É usado em contextos onde se refere a 
ternura de Deus pelos homens. Jesus é apresentado, assim, como o Deus com 
um coração cheio de amor pelos seus filhos, que Se “compadece” face à miséria 
e sofrimento dos homens. Depois, o amor de Deus tornado-SE presente em 
Jesus vai manifestar-se num gesto concreto para com o leproso... Jesus estende 
a mão e toca-o, ao tocar o leproso, Jesus está a infringir a Lei. Dessa forma, Ele 
denuncia uma Lei que criava marginalização e exclusão. 


