
 

 

QUARESMA: “Voltai pra mim vossos corações” (Jl 2,12) 

Por Pe. Sergio Rodrigues 

 

Irmãos e Irmãs, estamos no tempo forte da Quaresma, tempo litúrgico penitencial durante o qual a 

Igreja se prepara para a celebração jubilosa da Páscoa. Neste tempo a Palavra de Deus  ilumina a 

vida e chama à conversão, infundindo confiança na misericórdia de Deus. Celebrar a quaresma é 

reconhecer a presença de Deus na vida do povo. É celebrar o Deus da libertação que libertou o 

povo de Israel no Egito e continua hoje a libertar a humanidade de suas prisões: “É para a liberdade 

que Cristo nos libertou” (Gl 5,1). Nos 40 dias de quaresma os cristãos se unem intimamente aos 

sofrimentos de Cristo, afim de ressuscitarem com Ele para uma vida nova, na solenidade da Páscoa. 

O Papa São Leão Magno diz sobre este período: “A sabedoria divina estabeleceu este tempo 

propício de quarenta dias, a fim de que as nossas almas se pudessem purificar, e por meio de boas 

obras e jejuns, expiassem as faltas de outros tempos. Inúteis seriam, porém os nossos jejuns, se 

neste tempo os nossos corações se não desapegassem do pecado”. A quaresma é o grande retiro 

anual de toda a família cristã, sob a direção maternal e segundo o método da Igreja. Este retiro 

terminará com a confissão e comunhão de todos os seus filhos, associados assim, a Ressurreição 

de Cristo. Na Quarta- Feira de Cinzas abrimos a quaresma, onde a igreja convida a fazer penitência 

e nos relembra que somos pecadores e nos faz recordar a palavra de Deus dirigida a Adão: “Você 

é pó, e ao pó voltará” (Gen 3,19). Este período relembra-nos os quarenta anos que o povo de Israel 

levou para atravessar o deserto em direção à Terra Prometida; os 40 dias que Jesus ficou no deserto 

entre jejum e orações, sendo tentado pelo demônio e se preparando para a sua missão de anunciar 

o Reino de Deus. A quaresma tem inicio com a celebração na quarta-feira de Cinzas e vai até a 

celebração vespertina da quinta-feira Santa. A liturgia neste tempo, tem sua dinâmica própria: não 

se diz o “Glória” e o “Aleluia”. Fica proibido, como sinal penitencial, adornar o presbitério e o altar 



com flores, e os instrumentos musicais são permitidos apenas para sustentar o canto – exceto o 

domingo laetare (alegria) – 3º domingo.  A cor litúrgica é o roxo. Assim como as leituras, os cânticos 

para a quaresma também são apropriados e não devem ser substituídos por quaisquer cantos. As 

práticas quaresmais e evangélicas da esmola, oração e jejum devem ser observadas no sentido de 

um crescimento espiritual mais profundo e de verdadeiros gestos de compaixão para com o irmão 

mais necessitado. Que neste tempo propício de penitência e conversão, procuremos meditar sobre 

o amor misericordioso de Jesus que com sua Paixão vence todos os males da humanidade e nos 

oferece por sua Páscoa redentora uma vida nova. Ouçamos as palavras do Profeta Joel: “Voltai 

para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos; rasgai o coração, e não as 

vestes; e voltai para o Senhor, vosso Deus; ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de 

misericórdia, inclinado a perdoar o castigo” (Jl 2,12-13). 


