
Texto do evangelho 
leitura do evangelho segundo  
são Marcos 1:12-15

Nessa altura, o Espírito conduziu Jesus 
para o deserto.

Permaneceu no deserto durante qua-
renta dias, tentado por Satanás; viveu 
com os animais selvagens, e os anjos 
alimentaram-no.

Depois de João ter sido preso, Jesus foi 
para a Galileia para proclamar o evan-
gelho de Deus, dizendo: 

- “O tempo está cumprido, e o reino de 
Deus está próximo; arrependei-vos e 
acreditai no evangelho”.
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Uma chamada  
à conversão!
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Quarenta dias para sair 
da tua zona de conforto.
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[TRANSFORMAR A 
MINHA VIDA, PARA 
RENOVAR A MISSÃO]



Meditação & texto de São 
Paulo da Cruz   
(do diário espiritual)

Ser o Filho de Deus não isenta Jesus da sua 
condição humana. É por isso que o mesmo 
Espírito que recebeu do Pai no baptismo é 
aquele que O conduz durante quarenta dias 
ao deserto, um lugar de prova e de tomada 
de decisões. Tal como Moisés (Ex 34,28), Elias 
(1 Reis 19,8) e o Servo do Senhor (Is 53,3-5), o 
Messias não se afasta do caminho da provação 
e do sofrimento, mas a partir dele, prepara-se 
e discerne para ser o “Deus connosco”.

Qual seguir: o plano do Pai ou a oferta do malig-
no? No deserto, Jesus escolhe mostrar-se quem é: 
o Filho de Deus. A sua convivência com os animais 
selvagens e o serviço que recebe dos anjos são os 
sinais proféticos que indicam que Deus inaugura, 
através do seu Messias, o tempo definitivo da sal-
vação (Is 11,6-9; Salmo 91,10-13).

Ao contrário de Israel no deserto que, assim que 
deixaram o Egipto a caminho da Terra Prometi-
da, se tornaram idólatras, o Messias - devido ao 
seu amor e obediência a Deus - não sucumbe à 
tentação de Satanás, tornando assim a vitória de 
Deus sobre o mal e a opressão uma realidade, e 
tornando-se para todos nós, seus seguidores, um 
motivo de esperança.

Quando o Baptista foi preso e silenciado, Jesus 
vai para a Galileia e faz ouvir a sua voz, anun-
ciando com paixão um acontecimento central 
que já não pode esperar mais: o Reino de Deus 
chegou. É a vida como Deus a quer para nós, 
que não nos quer deixar sozinhos face aos 
nossos problemas, conflitos e sofrimentos. 
Quando Deus reina no mundo, a humanidade 
progride em justiça, vida, amor, verdade, san-
tidade, solidariedade, compaixão, fraternida-
de, paz... E antes que este Reino chegue, o que 
temos de fazer é converter-nos e acreditar na 
Boa Nova de Jesus; mudar a nossa maneira de 
pensar e de agir. Deus não pode mudar o mun-
do sem que nós nos mudemos a nós próprios.

Converter-se é começar a pensar, a rever o foco 
que estamos a dar à nossa vida e vocação nas di-
ferentes relações que mantemos: connosco pró-
prios, com os outros, com Deus e com o mundo 
em que vivemos. É mudar o coração, adoptar uma 
nova atitude e perspectiva sobre a vida, tomar 
uma direcção mais saudável do que aquela que 
estamos a seguir e reajustar o necessário para vi-
ver uma existência mais plena e gratificante para 
mim e para todos, na qual Deus reina. Isto é bom 
e saudável, faz-nos bem, dispõe-nos a entrar e a 
colaborar no plano de Deus.

Nesta Quaresma/Jubileu, procuremos a verdade 
do que estamos a viver, não tentemos esconder 
o que somos e em parecer o que não somos. Não 
tenhamos medo de estar sozinhos connosco pró-
prios para nos colocarmos com sinceridade as 
questões importantes da vida: Quem sou eu? O 
que estou a fazer com a minha vida e vocação? 
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Como tem sido e que 
valor dás à experiência de 
encontro contigo mesmo, 
ao rezares a tua vida e 
interrogar-te sobre a tua 
identidade?

Estás convencido, e 
porquê, de que todos 
nós precisamos de uma 
conversão/formação 
contínua ao longo da vida?

O que precisas de converter 
ou renovar agora na tua 
vida e missão?

O que está a bloquear a minha vida? De que me-
dos, egoísmos e escravatura, que me impedem 
de crescer de uma forma saudável e harmoniosa, 
será que preciso de me libertar? Será esta a única 
coisa de que quero viver? Quais são as minhas ex-
pectativas para o presente e o futuro?

É claro que nem tudo é mau em nós. Dentro de 
cada um de nós há sempre uma força em acção 
que nos atrai e nos impele para o que é positi-
vo, nobre e justo: é Deus, que quer uma vida mais 
digna, plena e feliz para todos. O que é que é po-
sitivo, nobre e justo em mim (em nós)?

São Paulo da Cruz foi sempre atraído pela 
solidão-deserto. No retiro de quarenta dias, 
que foi como o seu retiro espiritual prepa-
ratório para a sua missão como Fundador, 
realizado na pequena sala adjacente à sa-
cristia da Igreja de São Carlos em Castellazzo 
(23/11/1720- 1/1/1721), viveu um tempo inten-
so e significativo de solidão, oração, pobreza 
e penitência, onde pôde rezar a sua vida e a 
sua história e clarificar a sua identidade pes-
soal. Esta experiência mística, uma história 
passada aos olhos de Deus, ele registou-a a 
pedido do seu bispo no seu diário espiritual. 
O diário conserva a linguagem da literatura 
espiritual da época e tem para nós um valor 
testemunhal.

No dia 28 de Dezembro de 1720 desse diário, en-
contramos como Paulo se encontra consigo mes-
mo, com a sua própria realidade pessoal (pen-
samentos, sentimentos, omissões, aspirações...), 
por vezes, para ele, não agradável; avança no co-
nhecimento de si mesmo e na procura do sentido 
da sua vida a partir da bondade e misericórdia de 
Deus, que o enchem de confiança, porque perce-
be-se a si mesmo como um dom que lhe vem de 
Alguém, de Deus; tudo em Paulo é pura graça.“De 
manhã estava seco e tinha a cabeça pesada... 
até chegar a ansiada hora da Sagrada Comu-
nhão, depois da qual fui movido pela Infinita 
Bondade a um grande e altíssimo recolhimento, 
a um grande afecto amoroso, e a colóquios com 
o nosso amado Esposo... À tarde tive uma dor/
tristeza particular pelos meus pecados, defei-
tos e inúmeras faltas, sabendo-me um abismo 
de ingratidão. Eu tive um conhecimento ainda 
mais particular de mim mesmo durante o dia... 
Digo ao meu Divino Salvador que não posso 
chamar-me outra coisa senão um milagre da 
sua infinita misericórdia...”....
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OraçãoOração
Esta Quaresma,Esta Quaresma,
caminhacaminha  olhandoolhando para Cristo, para Cristo,
por favor, não te distraias,por favor, não te distraias,
para poderes evitar os tropeços.para poderes evitar os tropeços.

Esta Quaresma, Esta Quaresma, 
Caminha Caminha escutandoescutando Cristo, Cristo,
para interiorizares a sua Palavrapara interiorizares a sua Palavra
faz, em ti, muito silêncio.faz, em ti, muito silêncio.

Esta Quaresma,Esta Quaresma,
CaminhaCaminha, , imitandoimitando Cristo; Cristo;
os seus passos, os seus modos e estilos,os seus passos, os seus modos e estilos,
os seus gestos e até a sua respiração.os seus gestos e até a sua respiração.

Esta Quaresma,Esta Quaresma,
CaminhaCaminha, , comendocomendo Cristo, Cristo,
longo e duro é o caminho,longo e duro é o caminho,
necessitas do seu alimento.necessitas do seu alimento.

Esta Quaresma,Esta Quaresma,
CaminhaCaminha, , apreendendoapreendendo Cristo, Cristo,
que o Espírito te ensineque o Espírito te ensine
a profundidade do seu mistério.a profundidade do seu mistério.

Esta Quaresma,Esta Quaresma,
CaminhaCaminha, , ajudandoajudando Cristo, Cristo,
pois ele próprio também se cansapois ele próprio também se cansa
nos seus pobres e pequenos.nos seus pobres e pequenos.

E esta Quaresma,E esta Quaresma,
CaminhaCaminha, , amandoamando Cristo, Cristo,
Entra no seu coração,Entra no seu coração,
e o teu, com o dele, batendo.e o teu, com o dele, batendo.

GestoGesto    
[cuidadopessoal][cuidadopessoal]

Preparar três recipientes vazios e Preparar três recipientes vazios e 
transparentes (garrafas ou copos de transparentes (garrafas ou copos de 
vidro) prontos para serem colocados vidro) prontos para serem colocados 

no centro da assembleia. Em cada no centro da assembleia. Em cada 
uma delas devem estar as seguintes uma delas devem estar as seguintes 

mensagens:  mensagens:  NADA TER, NADA NADA TER, NADA 
PODER, NADA SABERPODER, NADA SABER. . 

Contempla, observa-te e reconhece:Contempla, observa-te e reconhece:
1.- O que tenho e não preciso? 1.- O que tenho e não preciso? 

2.- O que estou disposto a deixar ir?2.- O que estou disposto a deixar ir?
3. - O que quero ‘desaprender’?3. - O que quero ‘desaprender’?
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