
 

Em sua mensagem para a Quaresma, papa afirma que jejum, oração e esmola 

nos levam a uma fé sincera 

 

Por Julio Nogueira 

 

“O jejum, a oração e a esmola – tal como são apresentados por Jesus na sua 

pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são as condições para a nossa conversão e sua expressão. 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.” 

Com esta belíssima reflexão, em sua mensagem para a Quaresma de 2021, o papa 

Francisco nos chama para a compreensão do verdadeiro sentido dos três exercícios 

quaresmais. 

Ao colocá-los em prática, não somente durante este período de preparação para a 

Páscoa, mas em qualquer momento da vida, não devemos ter o foco somente no 

cumprimento de um preceito, de uma obrigação ou, menos ainda, como um comportamento 

piedoso de quem necessita mostrar ao outros que “faz penitência na Quaresma”. 

Que sejam exercícios de conversão para, como diz o papa, uma fé sincera e uma 

“caridade operosa”, ou seja, o amor que resulta em ação. E na perspectiva desta reflexão 

papal, o sentido final dos exercícios quaresmais deve incluir os irmãos que sofrem – sem 

eles, a fé não é plena. 

A indiferença para com os menos favorecidos é incompatível com um Cristianismo 

autêntico. Cristo não foi (e não é) insensível aos excluídos. 

Portanto, que o resultado de nosso jejum nos leve a aliviar o sofrimento dos que 

padecem pela falta de alimento ou qualquer outra coisa essencial à sobrevivência. 



Que a prática da esmola console os feridos pelas mais diversas privações da vida. 

Por fim, que nossa oração seja mais que o cumprimento de um dever diário e pontual, 

e sim uma ampla, autêntica e permanente conexão com Deus. E não só por palavras, mas 

em cada ato de amor, gentileza, mansidão e gratidão para com a vida e todos que nos 

cercam. 

Aproveite a Quaresma para colocar tudo isso no lugar. 


