
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Oração, mortificação e caridade. 
São as três grandes práticas quaresmais ou meios da penitência cristã (ver MT 6,1-6.16-18). Acima 

de tudo, está a vida de oração, condição indispensável para o encontro com Deus. Na oração, o cristão 
ingressa no diálogo íntimo com o Senhor, deixa que a graça entre em seu coração e, a semelhança de 
Santa Maria, abre-se à oração do Espírito cooperando a ela com sua resposta livre e generosa (ver Lc 
1,38). portanto devemos neste tempo fazer por ter uma vida de oração mais intensa. Além disso, não se 
pode esquecer que a Quaresma é tempo propício para ler e meditar diariamente a Palavra de Deus. 

A mortificação e a renúncia, nas circunstâncias ordinárias da nossa vida, também constituem um 
meio concreto para viver o espírito da Quaresma. Não se trata tanto de criar ocasiões extraordinárias, 
mas sim oferecer aquelas circunstâncias cotidianas que nos são molestas; de aceitar com humildade, 
gozo e alegria, os distintos contratempos que nos apresenta o ritmo da vida diária, fazendo ocasião deles 
para nos unir à cruz do Senhor. Da mesma maneira, o renunciar a certas coisas legítimas ajuda a viver o 
desapego e o desprendimento. Inclusive o fruto dessas renúncias e desprendimentos o podemos traduzir 
em alguma esmola para os pobres. Dentro deste espírito quaresmal estão o jejum e a abstinência. 

A caridade. De entre as distintas práticas quaresmais que nos propõe a Igreja, a vivência da caridade 
ocupa um lugar especial. Assim nos lembra São Leão Magno: “estes dias quaresmais nos convidam de 
maneira premente ao exercício da caridade; se desejamos chegar à Páscoa santificados em nosso 
ser, devemos pôr um interesse especialíssimo na aquisição desta virtude, que contém em si às 
demais e cobre a multidão dos pecados”. Esta vivência da caridade devemos vivê-la de maneira 
especial com aquele a quem temos mais perto, no ambiente concreto no que nos movemos. Desta 
maneira, vamos construindo no outro “o bem mais precioso e efectivo, que é o da coerência com a 
própria vocação cristã” (São João Paulo II). 

“Há maior felicidade em dar que em receber” (Act 20,35). Segundo S. João Paulo II, o chamado 
a dar “não se trata de um simples chamado moral, nem de um mandato que chega ao homem de 
fora”, mas sim “está radicado no mais fundo do coração humano: toda pessoa sente o desejo de 
ficar em contacto com os outros, e se realiza plenamente quando se dá livremente a outros”. “Como 
não ver na Quaresma a ocasião propícia para fazer opções decididas de altruísmo e generosidade? Como 
médios para combater o desmedido apego ao dinheiro, este tempo propõe a prática eficaz do jejum e a 
esmola. Privar-se não só do supérfluo, mas também de algo mais, para distribui-lo a quem vive em 
necessidade, contribui à negação de si mesmo, sem a qual não há autêntica vida cristã. Nutrindo-se com 
uma oração incessante, o baptizado demonstra, além disso, a prioridade efectiva que Deus tem na própria 
vida”. 

Por isso será oportuno discernir, conforme a realidade das nossas comunidades, que campanhas a 
favor dos pobres podem organizar-se durante a Quaresma, e como devemos animar a nossos fiéis à 
caridade pessoal. 

A oração, a mortificação e a caridade, ajudam-nos a viver conversão pascal do fechamento do 
egoísmo (pecado), estas três práticas da quaresma ajudam-nos a viver a dinâmica da abertura a Deus, a 
nós mesmos e a outros. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I – Forma longa    Ex 20, 1-17 
«A lei foi dada por Moisés» (Jo 1, 17) 

 
Leitura do Livro do Êxodo 
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: «Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da 
terra do Egipto, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante Mim. Não farás para ti 
qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus ou cá em baixo na terra 
ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor 
teu Deus, sou um Deus cioso: castigo a ofensa dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração 
daqueles que Me ofendem; mas uso de misericórdia até à milésima geração para com aqueles que 
Me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, 
porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do 
dia de sábado, para o santificares. Durante seis dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas 
tarefas. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem 
o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem 
o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo 
o que eles contêm; mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de 
sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai 
dar. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o 
teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo; não desejarás a mulher do teu próximo, nem o 
seu servo nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL              Salmo 18 (19), 8.9.10.11 (R. Jo 6, 68 c) 
Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna. 
 
LEITURA II        1 Cor 1, 22-25 

«Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens, 
mas sabedoria de Deus para os que são chamados» 

 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos 
Cristo cruficado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios; mas para aqueles que são 
chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de 
Deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO              Jo 2, 13-25 

«Destruí este templo e em três dias o levantarei» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os 
vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um 
chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois; deitou por terra o 
dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam pombas: «Tirai tudo 
isto daqui; não façais da casa de meu Pai casa de comércio». Os discípulos recordaram-se do que 
estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». Então os judeus tomaram a palavra e 
perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?». Jesus respondeu-lhes: 
«Destruí este templo e em três dias o levantarei». Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e 
seis anos para se construir este templo e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava do 
templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do 
que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em 
Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. 
Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que Lhe dessem 
informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na primeira leitura, os mandamentos que dizem respeito à 
relação do homem com Deus sublinham a centralidade que Deus deve 
assumir no coração e na vida do seu Povo. Na vida de todos os dias somos, com 
frequência, seduzidos por outros “deuses” - o dinheiro, o poder, os afectos 
humanos, a realização profissional, o reconhecimento social, os interesses egoístas, 
as ideologias, os valores da moda que se tornam o objectivo supremo, no valor 
último que condiciona os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas 
opções. Com frequência, prescindimos de Deus e instalamo-nos num esquema de 
orgulho e de auto-suficiência que coloca Deus e as suas propostas fora da nossa 
vida. A Palavra de Deus garante-nos: esse não é um caminho que nos conduza em 
direcção à vida definitiva e à liberdade plena. Neste tempo de Quaresma, somos 
convidados a voltarmo-nos para Deus e a redescobrirmos o seu papel fundamental 
na nossa existência. Quais são os “deuses” que nos seduzem mais e que 
condicionam a nossa vida, as nossas tomadas de posição, as nossas opções? Que 
espaço é que reservamos, na nossa vida, para o verdadeiro Deus? 

O texto da segunda leitura convida-nos a descobrir e a interiorizar a lógica 
de Deus, que é bem diferente da lógica dos homens. Os homens sentem-se mais 
seguros e confortáveis diante de líderes vencedores, que se impõem pela força e que 
exibem o seu poder através de gestos espectaculares; e Deus aparece-lhes na figura 
de um obscuro carpinteiro galileu, condenado pelas autoridades constituídas, 
abandonado por amigos e discípulos, escarnecido pelas multidões, e morto numa 
cruz fora dos muros da cidade. Os homens gostam de ser convencidos por projectos 
intelectualmente brilhantes, que apresentem argumentos fortes e uma lógica 
inquestionável; e Deus oferece-lhes um projecto de salvação que passa pela morte 
na cruz, em plena e radical contradição com todos os esquemas mentais e toda a 
lógica humana. O apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus. É 
preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim não está 
numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância, mas está no amor 
total, no dom da vida até às últimas consequências, no serviço simples e humilde 
aos irmãos. 

No Evangelho de hoje qual é o verdadeiro culto que Deus espera? 
Evidentemente, não são os ritos solenes e pomposos, mas vazios, estéreis e balofos. 
O culto que Deus aprecia é uma vida vivida na escuta das suas propostas e 
traduzida em gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humilde 
aos irmãos. Quando somos capazes de sair do nosso comodismo e da nossa auto-
suficiência para ir ao encontro do pobre, do marginalizado, do estrangeiro, do 
doente, estamos a dar a resposta “litúrgica” adequada ao amor e à generosidade de 
Deus para connosco. Ao gesto profético de Jesus, os líderes judaicos respondem 
com incompreensão e arrogância. Consideram-se os donos da verdade e os únicos 
intérpretes autênticos da vontade divina. Instalados nas suas certezas e preconceitos, 
nem sequer admitem que a denúncia que Jesus faz esteja correcta. A sua auto-
suficiência impede-os de ver para além dos seus projectos pessoais e de descobrir 
os projectos de Deus. Trata-se de uma atitude que, mais uma vez, nos questiona... 
Quando nos barricamos atrás de certezas absolutas e de atitudes intransigentes, 
podemos estar a fechar o nosso coração aos desafios e à novidade de Deus. 

 


