“Rogai ao Dono da messe...”
QUARESMA: UM NOVO COMEÇO
A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um
destino seguro: a Páscoa da Ressurreição, a vitória de Cristo
sobre a morte. E este tempo não cessa de nos dirigir um forte
convite à conversão: o cristão é chamado a voltar para Deus «de
todo o coração» (Jl 2, 12), não se contentando com uma vida
medíocre, mas crescendo na amizade do Senhor. Jesus é o amigo
fiel que nunca nos abandona, pois, mesmo quando pecamos,
espera pacientemente pelo nosso regresso a Ele e, com esta
espera, manifesta a sua vontade de perdão.
A Quaresma é o momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através dos meios santos que a
Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a esmola. Na base de tudo isto, porém, está a Palavra de Deus, que
somos convidados a ouvir e meditar com maior assiduidade neste tempo. Aqui queria deter-me, em particular,
na parábola do homem rico e do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31). Deixemo-nos inspirar por esta página tão
significativa, que nos dá a chave para compreender como temos de agir para alcançarmos a verdadeira
felicidade e a vida eterna, incitando-nos a uma sincera conversão.
O Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a prepararmo-nos bem para a Páscoa que se aproxima. A
liturgia de Quarta-Feira de Cinzas convida-nos a viver uma experiência semelhante à que faz de forma tão
dramática o rico. Quando impõe as cinzas sobre a cabeça, o sacerdote repete estas palavras: «Lembra-te,
homem, que és pó da terra e à terra hás-de voltar». De facto, tanto o rico como o pobre morrem, e a parte
principal da parábola desenrola-se no Além. Dum momento para o outro, os dois personagens descobrem que
nós «nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele» (1 Tm 6, 7).
A Quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos, encontrando Cristo vivo na sua Palavra, nos
Sacramentos e no próximo. O Senhor – que, nos quarenta dias passados no deserto, venceu as ciladas do
Tentador – indica-nos o caminho a seguir. (Cf. Mensagem do Papa Francisco para a quaresma 2017)
ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
- Texto Bíblico: Lc 16,19-25
“Havia um homem rico que se vestia de púrpura e
linho fino e fazia todos os dias esplêndidos
banquetes. Um pobre chamado Lázaro, jazia ao
seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele
saciar-se com o que caía da mesa do rico; mas
eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas.
Ora o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao
seio de Abraão. Morreu também o rico e foi
sepultado. Na morada dos mortos, achando-se em
tormentas, ergueu os olhos e viu de longe, Abraão
e também Lázaro no seu seio. Então ergueu a voz
e disse: “Pai Abraão, tem misericórdia de mim e
envia Lázaro para molhar em água a ponta de um
dedo e refrescar-me a língua, porque estou
atormentado nestas chamas”. Abraão respondeulhe: “Filho, lembra-te de que recebeste os teus
bens em vida, enquanto Lázaro recebeu somente
males. Agora, ele é consolado, enquanto tu és
atormentado”.

- Passos para a lectio divina
1. Leitura e compreensão do texto: Leva-nos a
perguntar sobre o conhecimento autêntico
do seu conteúdo: Que diz o texto bíblico em
si? Que diz a Palavra?
2. Meditação: Sentido do texto hoje para mim:
Que me diz, que nos diz hoje o Senhor
através deste texto bíblico? Deixo que o
texto ilumine a minha vida, a vida da
comunidade ou da minha família, a vida da
Igreja neste momento.
3. Oração: Orar o texto supõe outra pergunta:
Que digo eu ao Senhor como resposta à sua
Palavra? O coração abre-se ao louvor de
Deus, à gratidão, implora e pede a sua ajuda,
abre-se à conversão e ao perdão, etc.
4. Contemplação, compromisso: O coração
centra-se em Deus. Com o seu mesma olhar
contemplo e julgo a minha própria vida e a
realidade e pergunto: Quem és, Senhor?
Que queres que eu faça?
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- Comentário
A parábola inicia com a apresentação dos dois personagens principais, mas quem aparece descrito de forma mais
detalhada é o pobre: encontra-se numa condição desesperada e sem forças para se levantar, jaz à porta do rico na
esperança de comer as migalhas que caem da mesa dele, tem o corpo coberto de chagas, que os cães vêm lamber
(Lc 16, 20-21). Enfim, o quadro é sombrio, com o homem degradado e humilhado.
A cena revela-se ainda mais dramática, quando se considera que o pobre se chama Lázaro, um nome muito
promissor pois significa, literalmente, «Deus ajuda». Não se trata duma pessoa anónima; antes, tem traços muito
concretos e aparece como um indivíduo a quem podemos atribuir uma história pessoal. Enquanto Lázaro é como
que invisível para o rico, a nossos olhos aparece como um ser conhecido e quase de família, torna-se um rosto; e,
como tal, é um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido, amado, recordado por Deus, apesar da sua condição
concreta ser a duma escória humana (cf. Homilia na Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas consiste em reconhecer, com gratidão, o
seu valor. O próprio pobre à porta do rico não é um empecilho fastidioso, mas um apelo a converter-se e mudar de
vida. O primeiro convite que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada
pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido.
A Quaresma é um tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de Cristo. Cada
um de nós encontra-o no próprio caminho. Cada vida que se cruza connosco é um dom e merece aceitação,
respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é
frágil. Mas, para se poder fazer isto, é necessário tomar a sério também aquilo que o Evangelho nos revela a
propósito do homem rico.
Este personagem, ao contrário do pobre Lázaro, não tem um nome, é qualificado apenas como «rico. Entrevê-se
nele, dramaticamente, a corrupção do pecado, que se realiza em três momentos sucessivos: o amor ao dinheiro, a
vaidade e a soberba. A parábola mostra-nos como a ganância do rico fá-lo vaidoso. A sua personalidade vive de
aparência, fazendo ver aos outros aquilo que se pode permitir. Mas a aparência esconde um grande vazio interior.
A sua vida é prisioneira da exterioridade, da dimensão mais superficial e efémera da existência. O fruto do apego
ao dinheiro é uma espécie de cegueira: o rico não vê o pobre faminto, chagado e prostrado na sua humilhação. O
rico só reconhece a Lázaro no meio dos tormentos da outra vida, e quer que seja o pobre quem lhe alivie o seu
sofrimento com um pouco de água. Os gestos que se pedem a Lázaro são semelhantes aos que o rico poderia ter
feito mas que nunca o fez. No mais além, restabelece-se uma certa equidade e os males da vida equilibram-se com
os bens. A parábola prolonga-se, e desta maneira a sua mensagem dirige-se a todos os cristãos. Fechar o coração ao
dom de Deus que fala tem como efeito fechar o coração ao dom do irmão.
Que o Espírito Santo nos guie na realização dum verdadeiro caminho de conversão, para redescobrirmos o dom da
Palavra de Deus, sermos purificados do pecado que nos cega e servirmos a Cristo presente nos irmãos necessitados.
(Cf. Mensagem do Papa Francisco para a quaresma 2017)

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES “AMOR DE DEUS”
Pai Bom, Jesus disse-nos: “A messe é grande e os trabalhadores são
poucos. Rogai ao Dono da messe para que envie trabalhadores aos seus
campos”. E também afirmou: “Tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome,
Ele vo-lo concederá”. Confiados nesta palavra de Jesus e na Vossa
bondade, Vos pedimos vocações para a Igreja e para a Família “Amor de
Deus”, que se entreguem à construção do Reino como nova civilização do
amor. Santa Maria, Virgem Imaculada, protegei com a Vossa maternal intercessão as famílias e as
comunidades cristãs para que animem a vida das crianças e ajudem os jovens a responder com
generosidade ao chamamento de Jesus, para manifestar o amor gratuito de Deus aos homens.
Amém.

"Que belo é servir aos pobres e servi-los somente por Amor a Deus.”
(P. Usera)
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