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Quaresma – Meditações do Papa Francisco 

A Quaresma é o tempo para voltar a respirar 

Quarta-feira de cinzas, 1° de março de 2017 

«Convertei-vos a Mim de todo o coração, (...) convertei-vos ao Senhor» (Jl 2, 12.13): é o grito 

com que o profeta Joel se dirige ao povo em nome do Senhor; ninguém podia sentir-se excluído: 

«Juntai os anciãos, congregai os pequeninos e os meninos de peito, (…) o esposo (…) e a esposa» (Jl 

2, 16). Todo o povo fiel é convocado para se pôr a caminho e adorar o seu Deus, «porque Ele é 

clemente e compassivo, paciente e rico em misericórdia» (Jl 2, 13). 

Queremos também nós fazer ecoar este apelo, queremos voltar ao coração misericordioso do Pai. 

Neste tempo de graça que hoje iniciamos, fixemos uma vez mais o nosso olhar na sua misericórdia. A 

Quaresma é um caminho: conduz-nos à vitória da misericórdia sobre tudo o que procura esmagar-nos 

ou reduzir-nos a outra coisa qualquer que não corresponda à dignidade de filhos de Deus. A Quaresma é 

a estrada da escravidão à liberdade, do sofrimento à alegria, da morte à vida. O gesto das cinzas, com 

que nos colocamos a caminho, lembra-nos a nossa condição original: fomos tirados da terra, somos 

feitos de pó. Sim, mas pó nas mãos amorosas de Deus, que soprou o seu espírito de vida sobre cada um 

de nós e quer continuar a fazê-lo; quer continuar a dar-nos aquele sopro de vida que nos salva de outros 

tipos de sopro: a asfixia sufocante causada pelos nossos egoísmos, asfixia sufocante gerada por 

ambições mesquinhas e silenciosas indiferenças; asfixia que sufoca o espírito, estreita o horizonte e 

anestesia o palpitar do coração. O sopro da vida de Deus salva-nos desta asfixia que apaga a nossa fé, 

resfria a nossa caridade e cancela a nossa esperança. Viver a Quaresma é ansiar por este sopro de vida 
que o nosso Pai não cessa de nos oferecer na lama da nossa história. 

O sopro da vida de Deus liberta-nos daquela asfixia de que muitas vezes nem estamos 

conscientes, habituando-nos até a «olhá-la como normal», apesar dos seus efeitos que se fazem sentir; 

parece-nos «normal», porque nos habituamos a respirar um ar em que a esperança é rarefeita, ar de 

tristeza e resignação, ar sufocante de pânico e hostilidade. 

A Quaresma é o tempo para dizer não. Não à asfixia do espírito pela poluição causada pela 

indiferença, pela negligência de pensar que a vida do outro não me diz respeito; por toda a tentativa de 

banalizar a vida, especialmente a daqueles que carregam na sua própria carne o peso de tanta 

superficialidade. A Quaresma significa não à poluição intoxicante das palavras vazias e sem sentido, da 

crítica grosseira e superficial, das análises simplistas que não conseguem abraçar a complexidade dos 

problemas humanos, especialmente os problemas de quem mais sofre. A Quaresma é o tempo de dizer 

não; não à asfixia duma oração que nos tranquilize a consciência, duma esmola que nos deixe 

satisfeitos, dum jejum que nos faça sentir bem. A Quaresma é o tempo de dizer não à asfixia que nasce 

de intimismos que excluem, que querem chegar a Deus esquivando-se das chagas de Cristo presentes 
nas chagas dos seus irmãos: espiritualidades que reduzem a fé a culturas de gueto e exclusão. 

A Quaresma é tempo de memória, é o tempo para pensar perguntando-nos: Que seria de nós se 

Deus nos tivesse fechado as portas? Que seria de nós sem a sua misericórdia, que não se cansou de 

perdoar-nos e sempre nos deu uma oportunidade para começar de novo? A Quaresma é o tempo para 

nos perguntarmos: Onde estaríamos nós sem a ajuda de tantos rostos silenciosos que nos estenderam a 

mão de mil modos e, com ações muito concretas, nos devolveram a esperança e ajudaram a 

recomeçar? 

A Quaresma é o tempo para voltar a respirar, é o tempo para abrir o coração ao sopro do Único 

capaz de transformar o nosso pó em humanidade. É o tempo não tanto para rasgar as vestes frente ao 

mal que nos rodeia, como sobretudo para dar espaço na nossa vida a todo o bem que possamos 

realizar, despojando-nos daquilo que nos isola, fecha e paralisa. A Quaresma é o tempo da compaixão 

para dizer com o salmista: «Dai-nos [, Senhor,] a alegria da vossa salvação, sustentai-nos com um 

espírito generoso», a fim de proclamarmos com a nossa vida o vosso louvor (cf. Sal 51/50, 14), e que 

o nosso pó – pela força do vosso sopro de vida – se transforme em «pó enamorado». 
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No início do caminho quaresmal, dois convites 

Quarta-feira de Cinzas, 10 de Fevereiro de 2016 

No início do caminho quaresmal, a Palavra de Deus dirige à Igreja e a cada um de nós dois 
convites.  

O primeiro é o de são Paulo: «Reconciliai-vos com Deus!» (2 Cor 5, 20). Não é simplesmente 

um bom conselho paternal, nem sequer apenas uma sugestão; trata-se de uma verdadeira súplica em 

nome de Cristo: «Em nome de Cristo, vos rogamos: reconciliai-vos com Deus!» (ibidem). Por que 

motivo um apelo tão solene e urgente? Porque Cristo sabe quanto somos frágeis e pecadores, conhece 

a debilidade do nosso coração; vê-o ferido pelo mal que cometemos e padecemos; sabe quanta 

necessidade temos do perdão, sabe que temos necessidade de nos sentirmos amados para fazer o bem. 

Sozinhos, não somos capazes: por isso, o Apóstolo não nos pede para fazer algo, mas para nos 

reconciliarmos com Deus, para lhe permitir que nos perdoe, com confiança, porque «Deus é maior do 

que o nosso coração» (1 Jo 3, 20). Ele vence o pecado e tira-nos das misérias, quando lhas confiamos. 

Depende de nós, se nos reconhecemos necessitados de misericórdia: é o primeiro passo do caminho 

cristão; trata-se de entrar através da porta aberta que é Cristo, onde Ele mesmo, o Salvador, nos espera 

e nos oferece uma vida nova e jubilosa.  

Pode haver alguns obstáculos, que fecham as portas do coração. Há a tentação de blindar as 

portas, ou seja, de conviver com o próprio pecado, minimizando-o, justificando-se sempre, pensando 

que não somos piores do que os outros; mas assim fecham-se as trancas da alma e permanecemos 

fechados dentro, prisioneiros do mal. Outro obstáculo é a vergonha de abrir a porta secreta do coração. 

Na realidade, a vergonha é um bom sintoma, porque indica que desejamos separar-nos do mal; no 

entanto, nunca deve transformar-se em receio ou medo. E existe uma terceira insídia, a de nos 

afastarmos da porta: isto acontece quando nos escondemos nas nossas misérias, quando cogitamos 

continuamente, unindo entre si os aspectos negativos, a ponto de nos afundarmos nos meandros mais 

obscuros da alma. Então, tornamo-nos até familiares com a tristeza que não queremos, desanimamos e 

tornamo-nos mais frágeis diante das tentações. Isto acontece porque permanecemos sozinhos connosco 

mesmos, fechando-nos e evitando a luz; entretanto, só a graça do Senhor nos liberta. Então, deixemo-

nos reconciliar, ouçamos Jesus que, a quantos se sentem cansados e oprimidos, diz «vinde a mim» (Mt 

11, 28). Não permaneçamos em nós mesmos, mas vamos ter com Ele! Ali há alívio e paz.  (…) 

Há um segundo convite de Deus que, por intermédio do profeta Joel, diz: «Voltai a mim com 

todo o vosso coração» (2, 12). Se devemos voltar, é porque nos afastamos. É o mistério do pecado: 

afastamo-nos de Deus, dos outros, de nós mesmos. Não é difícil dar-nos conta disto: todos nós vemos 

como temos dificuldade de confiar verdadeiramente e sem medo em Deus; como é árduo amar o 

próximo, em vez de pensar mal dele; quanto nos custa agir para o nosso verdadeiro bem, enquanto 

somos atraídos e seduzidos por muitas realidades materiais, que esvaecem e no final nos empobrecem. 

Ao lado desta história de pecado, Jesus inaugurou uma história de salvação. O Evangelho que 

inaugura a Quaresma convida-nos a ser os seus protagonistas, abrangendo três recursos, três remédios 

que curam do pecado (cf. Mt 6, 1-6.16-18).  

Em primeiro lugar, a oração, expressão de abertura e de confiança no Senhor: é o encontro 

pessoal com Ele, que abrevia as distâncias criadas pelo pecado. Rezar significa dizer: «Não sou auto-

suficiente, tenho necessidade de ti, Tu és a minha vida e a minha salvação». Em segundo lugar, a 

caridade, para superar a estraneidade em relação aos outros. Com efeito, o verdadeiro amor não é um 

gesto exterior, não é oferecer algo de modo paternalista para sossegar a consciência, mas acolher 

quantos têm necessidade do nosso tempo, da nossa amizade e da nossa ajuda. É viver o serviço, 

vencendo a tentação de nos satisfazermos. Em terceiro lugar, o jejum, a penitência, para nos 

libertarmos das dependências daquilo que passa e para procurarmos ser mais sensíveis e 

misericordiosos. Trata-se de um convite à simplicidade e à partilha: tirar algo da nossa mesa e dos 
nossos bens, para voltar a encontrar o verdadeiro bem da liberdade.  

«Voltai a mim — diz o Senhor — voltar com todo o vosso coração»: não somente com alguns 

gestos externos, mas do fundo de nós mesmos. Com efeito, Jesus chama-nos a viver a oração, a 
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caridade e a penitência com coerência e autenticidade, superando a hipocrisia. Que a Quaresma seja 

um tempo de benéfica «poda» da falsidade, da mundanidade e da indiferença: para não pensarmos 

que tudo está bem se eu estou bem; para compreendemos que o que conta não é a aprovação, a busca 

do sucesso ou do consenso, mas a purificação do coração e da vida; para voltarmos a encontrar a 

identidade cristã, ou seja o amor que serve, não o egoísmo que se serve. Coloquemo-nos a caminho 

juntos, como Igreja, recebendo as Cinzas — também nós voltaremos a ser cinzas — mantendo fixo o 

olhar no Crucificado. Amando-nos, Ele convida-nos a deixar-nos reconciliar com Deus e a voltarmos 
a Ele, para nos reencontrarmos a nós mesmos. 

Pedir o dom das lágrimas 

Quarta-feira, 18 de Fevereiro de 2015 

Como povo de Deus, começamos o caminho da Quaresma, tempo em que procuramos unir-nos 
mais intimamente 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 necessário 

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 sacerdotes, 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 acção, 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 
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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 significa deixar-se reconciliar. A reconciliação 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, acompanhando-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. 

A Quaresma desperta-nos do torpor e do risco da inércia 

Quarta-feira, 3 de Março de 2014 

«Dilacerai os vossos corações e não as vossas vestes» (Jl 2, 13). 

Com estas palavras penetrantes do profeta Joel, a liturgia introduz-nos hoje na Quaresma, 

indicando na conversão do coração a característica deste tempo de graça. O apelo profético constitui 

um desafio para todos nós, sem excluir ninguém, e recorda-nos que a conversão não se reduz a formas 

externas nem a propósitos indefinidos, mas compromete e transforma a existência inteira a partir do 

centro da pessoa, da sua consciência. Estamos convidados a empreender um caminho no qual, 

desafiando a rotina, nos devemos esforçar por abrir os olhos e os ouvidos, mas sobretudo o coração, 
para irmos além do nosso «pequeno horto». 

Abrir-se a Deus e aos irmãos. Sabemos que este mundo cada vez mais artificial nos faz viver 

numa cultura do «fazer», do «útil», onde sem nos darmos conta excluímos Deus do nosso horizonte. 

Mas assim excluímos também o próprio horizonte! A Quaresma convida-nos a «despertar», a 

recordar-nos que somos criaturas, simplesmente que nós não somos Deus. Quando observo, no 

pequeno ambiente quotidiano, algumas lutas de poder para ocupar espaços, penso comigo mesmo: 

estas pessoas brincam de Deus Criador. Ainda não compreenderam que elas não são Deus! 

E também em relação ao próximo, corremos o risco de nos fecharmos, de o esquecermos. 

Todavia, somente quando as dificuldades e os sofrimentos dos nossos irmãos nos interpelam, só então 

podemos encetar o nosso caminho de conversão rumo à Páscoa. Trata-se de um itinerário que abrange 

a cruz e a renúncia. O Evangelho de hoje indica os elementos deste percurso espiritual: a oração, o 

jejum e a esmola (cf. Mt 6, 1-6.16-18). Estes três elementos exigem a necessidade de não nos 

deixarmos dominar pelas aparências: o que conta não é a aparência; o valor da vida não depende da 

aprovação dos outros nem do sucesso, mas daquilo que temos dentro de nós. 

O primeiro elemento é a oração. A oração é a força do cristão e de cada pessoa crente. Na 

debilidade e fragilidade da nossa vida, podemos dirigir-nos a Deus com confiança filial e entrar em 

comunhão com Ele. Diante de tantas feridas que nos angustiam e que poderiam tornar o nosso 

coração insensível, somos chamados a mergulhar no mar da oração, que é o oceano do Amor 
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ilimitado de Deus, para saborear a sua ternura. A Quaresma é tempo de oração, de uma prece mais 

intensa, mais prolongada, mais assídua e mais capaz de nos tornar responsáveis pelas necessidades 

dos irmãos; prece de intercessão, a fim de rogar a Deus por tantas situações de pobreza e de 
sofrimento. 

O segundo elemento qualificador do caminho quaresmal é o jejum. Devemos estar atentos a não 

praticar um jejum formal, ou que na verdade nos «sacia» porque nos faz sentir bons. O jejum só tem 

sentido se incide deveras sobre a nossa segurança, mas também se beneficiar o nosso próximo, se nos 

ajudar a cultivar o estilo do bom Samaritano, que se inclina sobre o irmão em dificuldade cuida dele. 

O jejum comporta a escolha de uma vida sóbria, segundo o seu estilo; uma existência que não 

desperdiça, uma vida que não «descarta». Jejuar ajuda-nos a treinar o coração para a essencialidade e 

a partilha. É um sinal de tomada de consciência e de responsabilidade perante as injustiças e os 

abusos, especialmente em relação aos pobres e aos mais pequeninos; é sinal da confiança que 
depositamos em Deus e na sua Providência. 

Terceiro elemento, a esmola: ela indica a gratuidade, porque na esmola damos a alguém de 

quem nada esperamos receber em troca. A gratuidade deveria ser uma das características do cristão 

que, consciente de ter recebido tudo de Deus gratuitamente, ou seja, sem qualquer mérito, aprende 

também a doar aos outros de modo gratuito. Hoje muitas vezes a gratuidade não faz parte da vida 

diária, onde tudo se vende e tudo se compra. Tudo é cálculo e medida. A esmola ajuda-nos a viver a 

gratuidade do dom, que é liberdade da opressão da posse, do medo de perder aquilo que possuímos, 
da tristeza de quem não quer compartilhar o seu bem-estar com o próximo. 

Com os seus convites à conversão, providencialmente, a Quaresma desperta-nos, acorda-nos do 

torpor e do risco de irmos em frente por inércia. A exortação que o Senhor nos dirige através do 

profeta Joel é vigorosa e clara: «Voltai para mim com todo o vosso coração» (Jl 2, 12). Por que 

motivo devemos voltar para Deus? Porque algo não funciona em nós, na sociedade e na Igreja, e 

porque temos necessidade de mudar, de fazer uma transformação. E isto chama-se precisar de 

conversão! Mais uma vez, a Quaresma vem dirigir-nos o seu apelo profético, para nos recordar que é 

possível realizar algo de novo em nós mesmos ao nosso redor, simplesmente porque Deus é fiel, 

sempre fiel, porque não pode renegar-se a si mesmo, continua a ser rico de generosidade e de 

misericórdia, sempre pronto para perdoar e recomeçar de zero. Ponhamo-nos a caminho com esta 

confiança filial! 

 


