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Carta Pastoral 001/2020 

Mensagem Quaresmal 

 

Caríssimos irmãos, 

Benedicite Domini! 

 

O tempo da Quaresma vem, mais uma vez, recordar-nos o caminho de conversão que somos 

chamados a percorrer, em ordem à celebração do mistério central da nossa fé: a paixão, morte e 

ressurreição de Cristo. Um tempo privilegiado de escuta da Palavra de Deus, que a Igreja 

diariamente nos oferece e de acolher as suas propostas assumidas como caminho de conversão. 

Entendamos aqui conversão como um processo individual do conhecimento do homem em toda 

sua totalidade.  

Conhecer-se denota mudanças significativas em toda estrutura do ser e, consequentemente, 

oferece-nos as condições necessárias para interferir na realidade e provocar reações  substanciais 

na vida individual e comunitária. Quando participamos na comunidade eclesial, saímos do nosso 

mundo, e nos colocamos abertos aos outros. Uma religião apenas voltada para o interior de cada 

um, é uma religião condenada pelo próprio Jesus de Nazaré.  

A partilha em comunidade é a grande resposta para a criação de um mundo de irmãos, para a 

construção do Reino de Deus. Na medida em que cada um colocar-se aberto ao outro, tanto ao 

nível espiritual quanto material, começará a nascer uma nova comunidade, nova sociedade. 

Encontramos o nosso “eu” quando estamos com os outros. A proposta deste período litúrgico é 

que nos unamos em torno do mesmo objetivo, que é a vivência do projeto de Deus, da construção 

do seu Reino no aqui e agora. 

Os primeiros cristãos entenderam plenamente essa lição, e por isso estavam sempre reunidos, uns 

apoiando os outros, encorajando, partilhando, a fim de que todos estivessem bem. Na medida em 

que nos responsabilizamos pelo outro, fazemos nossos os seus problemas, começamos a entender 

e a viver a grande é incomparável utopia do Reino. Conosco, toda a criação é chamada a 
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sair «da escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus» (Rm 8, 

21). 

A procura do silêncio exterior e interior, a intensificação da oração, a prática do jejum solidário, 

a esmola e a partilha fraterna constituem referência habitual e critério para avaliar a eficácia do 

caminho de conversão quaresmal, de modo a encarnar de forma mais concreta na vida pessoal, 

familiar e social o mistério pascal de Cristo. 

A capacidade de sofrer por amor, e preencher o vazio do nosso coração; orar, para saber renunciar 

à autossuficiência do nosso eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua 

misericórdia; partilhar bens, para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, 

com a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence. Este caminho de conversão 

proporcionar-nos-á, igualmente, o encontro com a alegria do projeto que Deus colocou na criação 

e no nosso coração: o projeto de o amar a Ele, aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando 

neste amor o verdadeiro sentido da vida e da felicidade.  

Este é o momento de exercitarmos nossa humanidade, a partir de um olhar mais generoso para um 

mundo tão conturbado, perdido e sem esperança. Que sejamos luz e consciência na transformação 

concreta de vidas; na partilha do que somos e temos. Uma partilha feita de coração livre, aberto, 

sem preconceitos ou julgamentos. 

 

Um abençoado período quaresmal. 

 

Vosso,  

 
+Dom Abade José da Santa Cruz 

 


