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“A Quaresma é tempo de reflexão. Antes  
da solene Sexta-feira Santa e a glória da 
ressurreição no dia da Páscoa, os cristãos tem 
a oportunidade de lembrar que Cristo se 
retirou para o deserto por quarenta dias.

Este é um tempo para reavaliar, um  
momento em que podemos afastar-se dos 
luxos e distrações da vida cotidiana e  
enfrentar a Deus. Ao fazê-lo, enfrentamos  
luz, amor e vida.”

Arcebispo Justin Welby, Reflexões para a Quaresma 2020: 
#LiveLent: Care for God’s Creation A 40 day Challenge



A Quaresma na vida do Cristão 
deve ser um estado de profunda 
comunhão com Deus e com a no-
ção do processo de Salvação que 
Cristo nos proporciona através dos 
seus padecimentos. A Quaresma 
não é um estado de exaltação nem 
de triunfalismos, mas de reencontro 
com a nossa humanidade nas suas 
condições mais básicas e simultane-
amente mais extraordinárias. Para 
o Cristão a Quaresma deve ser um 
tempo contra-tempo, especialmen-
te nos nossos dias, em que o sucesso 
é fácil mas passageiro, em que tudo 
se consegue e tudo se perde, se é 
rico num momento e terrivelmente 
pobre no segundo seguinte, em que 
não há paciência para esperar seja 
pelo que for. A Quaresma vem colo-
car em ordem esta desordem. Lem-
bra-nos as realidades da vida mor-
tal, lembra-nos que em Cristo nada 
aconteceu por acaso. Ele que pode-
ria ter ido diretamente da vida para a 
morte, e novamente da morte para 
a vida num segundo à maneira mo-

derna e como quem pressiona um 
botão, Ele submeteu-se à lentidão 
do sofrimento, porque o sofrimento 
“dilata” o tempo. Como o Adven-
to só é lembrado antes do Natal, 
também a Quaresma só é lembrada 
antes da Páscoa, e é pena… porque 
um e outra são a pedagogia de Deus 
para nos ensinar a esperar, e esperar 
é essencial na vida da fé e do dia-
-a-dia do Cristão. Na realidade vi-
vemos todo o ano entre o Advento 
e a Quaresma, a nossa vida é toda 
ela feita de espera, em que só ainda 
está por realizar em nós a plenitude 
da grande Esperança: a Ressurreição 
e o alcance da Vida Eterna. Como 
Paulo disse: “Cristo as primícias de 
todos os que dormem, depois nós!”. 
Assim, desta forma, não estamos 
condenados a esperar, somos con-
vidados a esperar. O Cristão é o que 
aceita o convite! A Quaresma não 
apela ao mórbido, mas à necessida-
de e tranquilidade de saber percorrer 
o CAMINHO que conduz à VERDADE 
e que  no fim se realiza na VIDA. 

JM Cerqueira

A Quaresma



Todos os Domingos (11:00) – Celebração Eucarística e Escola Dominical para crianças
Todas as Quartas: Encontros Quaresmais de Reflexão do Arciprestado Norte, na 
Paróquia do Redentor, a partir das 19:00 (com Jantar simples)
8 de Março: Culto celebrativo dos 140 anos do primeiro Sínodo Constitutivo da Igreja 
Lusitana Católica Apostólica Evangélica; tem início a campanha "Um Dia de Salário 
em Ação de Graças pela Igreja".

Na passada quarta-feira de cinzas 
fomos desafiados a olhar para den-
tro. Para dentro de nós. Pensei ime-
diatamente que neste apelo estava 
encerrado um grande desafio - mas 
ainda maior para nós, jovens de hoje. 
Como diz a Oração Litúrgica pelos 
jovens “Ó Pai de Eterna Misericórdia, 
os teus filhos crescem num mundo 
de incerteza e confusão (...)”.  E como 
podemos pedir silêncio no meio do 
turbilhão? Como podemos esperar 
tranquilidade no meio da azáfama? 
Realmente, sinto que é este o de-
safio que nós, jovens, vivemos hoje: 
desligar; desconectar e silenciar o 
nosso interior. O apelo deixado nas 
Cinzas é, assim, uma interpelação 
difícil mas urgente, que deixamos 
aos jovens e que devemos procurar 
cuidar e acompanhar. Oramos para 
que Deus nos dê o silêncio interior 
que precisamos para podermos se-
guir o apelo que as Cinzas nos dei-

xaram para este tempo: “a observar 
a santa Quaresma com exame de 
consciência”. Que assim seja.

Mariana Sá Couto (Coordenadora do Secreta-
riado Juvenil da Igreja Lusitana - SJIL e membro da 

Paróquia)

O desafio das Cinzas 
para os Jovens
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Pároco: 
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)

Junta Paroquial:
Presidente: Rev. Diácono Engº Jaime Dias 
Tlm: 915601983.
 
Igreja aberta todos os dias das 12h30 às 
13h00 e sexta todo o dia.

Para visitas Domiciliárias por favor contactar 
o Pároco ou algum membro da Junta .

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org 
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