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Quarta-feira de Cinzas 

26 . II . 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem revertéris.”  

(Gn 3, 19) 

“Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó hás de voltar” 

 

In nomine Patris.... 

Ave Maria... 

 

Caros Filhos, 

Lembrando o que refletimos nos três domingos passados, a Santa Madre “Igreja 

sabiamente nos foi introduzindo neste tempo que ora iniciamos, o tempo da Quaresma. 

Três Domingos que soaram como um grande introito que nos preparam para o tempo 

quaresmal. Ou seja, aos poucos vamos sendo introduzidos nas reflexões de austeridade e 

caráter penitencial”. 

 

No evangelho do domingo da Septuagésima, o dono da vinha convidava 

trabalhadores para trabalharem em sua messe. E chamou a vários, durante todo o dia, 

pagando a todos o mesmo valor. Deus Nosso Senhor nos quer todos seus e nos garante 

grande prêmio, se, de fato, nos esforçarmos no trabalho para o qual fomos chamados: o 

trabalho espiritual. 
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Os textos da sexagésima nos chamam à atenção de, mesmo na fraqueza, nos 

colocarmos ao serviço de Deus. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, reconhece sua 

pequenez e, por isso, a necessidade de viver pela graça de Deus. No Santo Evangelho, a 

bela e instigante parábola do semeador.  

 

No domingo da Quinquagésima, Jesus anuncia o seu sofrimento e morte. Em 

seguida, cura um cego, que nos representa em nossa cegueira ao fecharmos os olhos para o 

que Deus nos pede. 

 

O tempo da Septuagésima, esses três domingos passados, nos fez refletir acerca da 

necessidade de nos unirmos a Deus por meio do sacrifício e espírito de penitência à obra 

redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Santo Tomás de Aquino nos diz que: “Pelo pecado, o espírito do homem se afastou 

de sua subjeção a Deus, seguiu-se que as partes mais baixas de sua alma deixaram de estar 

totalmente subjugadas à razão. Disso se seguiu tamanha rebelião das inclinações corporais 

contra a razão que o corpo não era mais totalmente subjugado à alma”. Sim, caros filhos, 

isso deve ser algo que nos traga preocupação: Nós nos afastamos de Deus Nosso Senhor. 

Sobre essa questão, surge ainda outro sinal para o qual devemos ter atenção: Nossa alma 

espiritual é imortal. E continua o Doutor Angélico: “Alma racional é, por natureza imortal; 

portanto, a morte não é natural para o homem, uma vez que o homem possui uma alma. 

Ela é natural para o seu corpo, porque o corpo, já que é formado por coisas que na 

natureza são contrárias entre si, é necessariamente passível de corrupção, e é nesse sentido 

que a morte é natural para o homem”. 

 

Caros Católicos, a eternidade nos espera: ‘a salvação ou a condenação’. A morte é 

certa. Nosso Senhor Jesus, conhecendo a mansão dos mortos, não permaneceu ali 

eternamente. Mas, ressuscitou! Nós também conheceremos as profundezas. Nosso Senhor 

Jesus Cristo, verdadeiro homem e Deus, elevou-se à glória celeste. Nós, por nossa vez, 



Arquidiocese de Olinda e Recife 
Oratório Nossa Senhora do Rosário 

 

 Oratório Nossa Senhora do Rosário                                                                  Rua da Conceição, 168                                                                                           
    E-mail: oratorionsr@gmail.com                                                                     Boa Vista | Recife - PE 
Celular: (81) 98555-6549 (WhatsApp)                                                                     CEP.: 50060-130 
       CNPJ: 34.683.317/0001-91 
 

precisamos do auxílio divino, contudo sem nos esquecermos da nossa 

responsabilidade. É preciso fazer esforço! É preciso combater! É preciso travar uma 

batalha espiritual! 

 

São Clemente I, Papa, em seus grandiosos escritos nos lembra: “Obedeçamos, 

portanto, à sua excelsa e gloriosa vontade. Imploremos humildemente sua misericórdia e 

benignidade. Convertamo-nos sinceramente ao seu amor. Abandonemos as obras más, a 

discórdia e a inveja que nos conduzem à morte”. A Quaresma é o tempo propício a tudo 

isso. Não existe Quaresma sem esforço pessoal. 

 

Não façamos como os hipócritas que colocam nas redes sociais fotos dos pratos 

paupérrimos de suas refeições, dizendo: “Eu faço Jejum. E você?”. 

Não façamos como os hipócritas que colocam nas redes sociais fotos das marcas de 

correntes apertadas no pulso ou na cintura, dizendo: “Eu sofro penitências. E você?”. 

Não façamos como os hipócritas que colocam nas redes sociais frases nos status, 

dizendo: “Eu deixei de tomar refrigerante por quarenta dias ou comer chocolates pelo 

mesmo tempo. E você?”. 

 

Quanta infantilidade espiritual!!! 

 

E não esperemos grandes pregações de um orador sacro, que aqui não existe! 

Evangelizemos com a nossa própria vida!  

Sê tu capaz de provar que queres trilhar um caminho de conversão. 

Sê tu um pregador para mim! A fim de que eu veja que queres ser verdadeiro cristão 

e me sinta constrangido por meus fiéis a buscar ser também eu um padre digno do meu 

ministério! 

Sê tu um pregador para mim a fim de que eu sinta que, aquilo eu digo, tu acolhes 

em teu seio e me constranja a fazer sempre mais o que devo. 

Sê tu um pregador para mim a fim de que eu saiba que as sementes que eu lanço 

estão caindo em terra boa! 
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Sê tu um pregador para mim a fim de que eu me sinta aliviado sabendo uma 

alma será conquistada para Deus. 

 

Somos pó... somos cinza... matéria sem valor, que acaba, que perece, que apodrece. 

A Santa Mãe Igreja nos lembra disso a cada ano. Cuidemos, portanto, daquilo que é eterno. 

Não nos abandonemos as nós mesmos de nós mesmos! Por isso, ouçamos o que nos diz, 

nossa mãe querida, Maria Santíssima: “Quodcumque díxerit vobis, fácite!” – Fazei o que Ele vos 

disser! 

 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 

Assistente Eclesiástico para a FERR 


