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Quaresma, tempo de cura
Do pó à vida

Começamos a Quaresma com a receção das cinzas: «Lembra-te que és pó da terra e à terra hás
de voltar» (cf. Gn 3, 19). O pó sobre a cabeça faz-nos ter os pés assentes na terra: recorda-nos que
viemos da terra e, à terra, voltaremos; isto é, somos débeis, frágeis, mortais. No longo decorrer dos
séculos e milénios, passamos num ai; comparados com a imensidão das galáxias e do espaço, somos
minúsculos; somos um bocado de pó no universo. Mas somos o pó amado por Deus. Amorosamente
o Senhor recolheu nas suas mãos o nosso pó e, nele, insuflou o seu sopro de vida (cf. Gn 2, 7). Por
isso somos um pó precioso, destinado a viver para sempre. Somos a terra sobre a qual Deus estendeu
o seu céu, o pó que contém os seus sonhos. Somos a esperança de Deus, o seu tesouro, a sua glória.

Deste modo, a cinza recorda-nos o percurso da nossa existência: do pó à vida. Somos pó, terra,
barro; mas, se nos deixarmos plasmar pelas mãos de Deus, tornamo-nos uma maravilha. Todavia
muitas vezes, sobretudo nas dificuldades e na solidão, vemos só o nosso pó! Mas o Senhor encoraja-
nos: o pouco que somos, aos olhos d’Ele tem valor infinito. Coragem! Nascemos para ser amados;
nascemos para ser filhos de Deus.

No  início  da  Quaresma,  amados  irmãos  e  irmãs,  consciencializemo-nos  disto.  Porque  a
Quaresma não é o tempo para fazer cair sobre o povo inúteis moralismos, mas para reconhecer que as
nossas míseras cinzas são amadas por Deus. É tempo de graça, para acolher o olhar amoroso de Deus
sobre nós e, assim contemplados, mudar de vida. Estamos no mundo para caminhar da cinza à vida.
Então,  não  pulverizemos  a  esperança,  nem incineremos  o  sonho que  Deus  tem sobre  nós.  Não
cedamos à resignação. Dizes tu: «E como posso ter confiança? O mundo vai mal, o medo alastra, há
tanta  malvadez  e  a  sociedade  está  a  descristianizar-se...»  Mas  tu,  não  acreditas  que  Deus  pode
transformar o nosso pó em glória?

A cinza, que recebemos na testa, abala os pensamentos que temos na cabeça. Lembra-nos que
nós, filhos de Deus, não podemos viver correndo atrás do pó que desaparece. Pode descer da cabeça
ao coração esta pergunta: «Para que vivo eu?» Se vivo para as coisas do mundo que passam, volto ao
pó, renego aquilo que Deus fez em mim. Se vivo só para arrecadar algum dinheiro e divertir-me,
procurar um certo prestígio, fazer carreira, então estou a viver de pó. Se julgo má a vida, só porque
não sou tido suficientemente em consideração, ou não recebo dos outros o que acho merecer, estou
ainda com o olhar no pó.

Não estamos no mundo para isso. Valemos muito mais, vivemos para muito mais: para realizar
o sonho de Deus, para amar. A cinza pousa nas nossas testas, para que, nos corações, se acenda o fogo
do amor. Com efeito, somos cidadãos do céu. E o amor a Deus e ao próximo é o passaporte para o
céu; é o nosso passaporte.  Não poderão valer-nos os bens terrenos que possuímos – são pó que
desaparece! –, mas salvar-nos-á o amor que oferecemos na família, no trabalho, na Igreja, no mundo:
tal amor permanecerá para sempre.

A cinza que recebemos recorda-nos um segundo percurso: o percurso contrário, que vai da vida
ao pó. Olhamos em redor e vemos pó de morte, vidas reduzidas a cinzas: escombros, destruição,
guerra.  Vidas  de  bebés  inocentes  não  acolhidos,  vidas  de  pobres  rejeitados,  vidas  de  idosos
descartados. Continuamos a destruir-nos, a fazer-nos voltar ao pó. E quanto pó existe nas nossas
relações! Vejamos em nossa casa, nas famílias: quantas brigas, quanta incapacidade de neutralizar os
conflitos, quanta dificuldade em pedir desculpa, perdoar, recomeçar, enquanto com tanta facilidade
reclamamos os nossos espaços e direitos! Há tanto pó que suja o amor e embrutece a vida. Mesmo na
Igreja, a casa de Deus, deixamos depositar tanto pó, o pó do mundanismo.
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E olhemo-nos dentro, no coração… Quantas vezes sufocamos o fogo de Deus com a cinza da
hipocrisia! A hipocrisia: é a imundície que hoje, no Evangelho, Jesus pede para remover. De facto, o
Senhor não diz apenas para fazer obras de caridade, rezar e jejuar, mas que tudo isso seja feito sem
fingimento, sem falsidade nem hipocrisia (cf. Mt 6, 2.5.16). E, contudo, quantas vezes fazemos algo
só para ser louvados, para meter figura, para me vangloriar! Quantas vezes nos proclamamos cristãos
e, no coração, cedemos sem problemas às paixões que nos escravizam! Quantas vezes pregamos uma
coisa e fazemos outra! Quantas vezes nos mostramos bons por fora e dentro incubamos rancores!
Quanta duplicidade temos no coração... É pó que suja, cinza que sufoca o fogo do amor.

Precisamos de limpar o pó que se deposita no coração. Como fazer? Ajuda-nos o veemente apelo
de São Paulo na segunda Leitura: «Deixai-vos reconciliar com Deus!» Paulo não o exige; suplica-o:
«Em nome de Cristo suplicamo-vos: deixai-vos reconciliar com Deus!» (2 Cor 5, 20). Nós teríamos
dito:  «Reconciliai-vos  com Deus».  Mas  ele,  não;  usa  o  passivo:  deixai-vos  reconciliar.  Porque a
santidade não é obra nossa; é graça. Sozinhos, não somos capazes de tirar o pó que suja o coração, pois
só Jesus, que conhece e ama o nosso coração, pode curá-lo. A Quaresma é tempo de cura.

Que fazer então? No caminho rumo à Páscoa, podemos efetuar duas passagens: a primeira, do
pó à vida, da nossa humanidade frágil à humanidade de Jesus, que nos cura. Podemos colocar-nos
diante do Crucificado, ficar lá olhando-O e repetindo: «Jesus, Vós me amais; transformai-me! Jesus,
Vós me amais; transformai-me…» E depois de ter acolhido o seu amor, depois de ter chorado à vista
deste amor, a segunda passagem, para não voltar a cair  da vida ao pó: vai-se receber o perdão de
Deus, na Confissão, porque lá o fogo do amor de Deus consome a cinza do nosso pecado. O abraço
do Pai na Confissão renova-nos por dentro, limpa-nos o coração. Deixemo-nos reconciliar, para viver
como filhos amados, pecadores perdoados, doentes curados, viandantes acompanhados. Para amar,
deixemo-nos amar; deixemo-nos erguer, para caminhar rumo à meta – à Páscoa. Teremos a alegria de
descobrir que Deus nos ressuscita das nossas cinzas.

Papa Francisco, Cinzas2020

«Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia»
«Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia» (Santo Agostinho,  In Johannis 33, 5):

assim interpreta Santo Agostinho o final do Evangelho que acabamos de ouvir. Foram-se embora
aqueles que tinham vindo para atirar pedras contra a mulher ou para acusar Jesus a propósito da Lei.
Foram-se embora; nada mais lhes interessava. Mas Jesus continua... E continua, porque lá ficou o que
era precioso a seus olhos: aquela mulher, aquela pessoa. Para Ele, antes do pecado, vem o pecador.
No coração de Deus, eu, tu cada um de nós vem em primeiro lugar; vem antes dos erros, das normas,
dos juízos e das nossas quedas. Peçamos a graça dum olhar semelhante ao de Jesus; peçamos para ter
o enquadramento cristão da vida: nele, antes do pecado, olhamos com amor o pecador; antes do erro,
o transviado; antes do caso, a pessoa.

«Ficaram apenas  eles  dois:  a  mísera  e  a  misericórdia».  Naquela  mulher  surpreendida  em
adultério, Jesus não vê uma alínea da Lei, mas uma situação concreta que O reclama. Por isso, fica ali
com a mulher, mantendo-Se quase todo o tempo em silêncio; entretanto, por duas vezes, efetua um
gesto misterioso: escreve com o dedo por terra (Jo 8, 8). Não sabemos o que terá escrito, e talvez não
seja a coisa mais importante: a atenção do Evangelho centra-se no facto de o Senhor escrever. Vem à
mente o episódio do Sinai, quando Deus escrevera as tábuas da Lei com o seu dedo (cf. Ex 31, 18), tal
como faz agora Jesus. Depois, através dos profetas, Deus prometera que não mais escreveria em
tábuas  de  pedra,  mas  diretamente  nos  corações  (cf.  Jr 31,  33),  nas  tábuas  de carne  dos  nossos
corações (cf. 2 Cor 3, 3). Com Jesus, misericórdia de Deus encarnada, chegou o momento de escrever
no coração do homem, dando uma segura esperança à miséria humana: dar, não tanto leis externas
que muitas vezes deixam Deus e o homem distantes, mas a lei do Espírito, que entra no coração e o
liberta. Assim sucede com aquela mulher, que encontra Jesus e recomeça a viver. Segue a sua estrada,
para não mais pecar (cf. Jo 8, 11). É Jesus, com a força do Espírito Santo, que nos liberta do mal que
temos dentro, do pecado que a Lei podia obstaculizar, mas não remover.
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E ainda assim o mal é forte, tem um poder sedutor: atrai, encandeia. Para desprender-se dele,
não basta o nosso esforço, é preciso um amor maior. Sem Deus, não se pode vencer o mal: só o amor
d’Ele eleva por dentro; só a sua ternura, derramada no coração, é que torna livre. Se queremos a
libertação do mal, temos de dar espaço ao Senhor, que perdoa e cura; e fá-lo sobretudo através  do
Sacramento que estamos prestes a celebrar. A Confissão é a passagem da miséria à misericórdia, é a
escrita de Deus no coração. Sempre que nos abeiramos dela, lemos que somos preciosos aos olhos de
Deus, que Ele é Pai e ama-nos mais de quanto nos amamos a nós mesmos.

«Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia». Só eles… Quantas vezes nos sentimos
sozinhos  e  perdemos  o  encadeamento  da  vida!  Muitas  vezes  já  não  sabemos  como  recomeçar,
cansados de nos aceitarmos. Temos necessidade de começar do princípio, mas não sabemos donde. O
cristão  nasce  pelo  perdão,  que  recebe  no  Batismo;  e  daqui  é  que  sempre  renasce:  do  perdão
arrebatador de Deus, da sua misericórdia que nos restaura. Só como perdoados podemos recomeçar
revigorados, depois de termos experimentado a alegria de ser amados até ao extremo pelo Pai. Só
através do perdão de Deus é que acontecem em nós coisas verdadeiramente novas. Pensemos na frase
que o Senhor nos disse hoje, através do profeta Isaías: «Vou realizar algo de novo» (43, 19). O perdão
proporciona-nos um novo começo, torna-nos criaturas novas, faz-nos palpar a vida nova. O perdão de
Deus não é uma fotocópia que se reproduz idêntica em cada passagem pelo confessionário. Receber o
perdão dos pecados, através do sacerdote, é uma experiência sempre nova, original e inimitável. Da
situação  de  estar  sozinhos  com as  nossas  misérias  e  os  nossos  acusadores,  como  a  mulher  do
Evangelho, faz-nos passar ao estado de erguidos e encorajados pelo Senhor, que nos faz recomeçar.

«Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia». Que fazer para me afeiçoar à misericórdia,
para superar o medo da Confissão? Acolhamos o sucessivo convite de Isaías: «Não o notais?» (43, 19).
Notar, dar-se conta do perdão de Deus. É importante. Seria bom, depois da Confissão, permanecer – como
aquela mulher – com o olhar fixo em Jesus, que acabou de nos libertar: fixo, não mais nas nossas misérias,
mas na sua misericórdia. Fixar o Crucificado e exclamar maravilhados: «Eis aonde foram parar os meus
pecados! Tomaste-los sobre Vós... Não me apontastes o dedo acusador, mas abristes-me os braços e mais
uma vez me perdoastes». É importante recordar o perdão de Deus, lembrar a sua ternura, saborear de novo
a paz e a liberdade que experimentamos. Com efeito, isto é o coração da Confissão: não os pecados que
dizemos, mas o amor divino que recebemos e do qual sempre precisamos. Entretanto há ainda uma dúvida
que nos pode vir: «Não vale a pena confessar-se! Volto sempre aos pecados habituais». Mas o Senhor
conhece-nos,  sabe  que  a  luta  interior  é  difícil,  que  somos  fracos  e  propensos  a  cair  muitas  vezes
reincidentes na prática do mal.  Então propõe-nos começar a ser reincidentes no bem, no pedido de
misericórdia. Será Ele a erguer-nos, fazendo de nós criaturas novas. Recomecemos, pois, da Confissão,
devolvamos a este sacramento o lugar que merece na vida e na pastoral!

«Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia». Também hoje vivemos, na Confissão,
este encontro de salvação: nós, com as nossas misérias e o nosso pecado; o Senhor, que nos conhece,
ama e liberta do mal. Avancemos para este encontro, pedindo a graça de o redescobrir.

Papa Francisco, celebração penitencial 2019

Vivo para o fogo ou para as cinzas?
«Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum» (Jl 2, 15): diz o profeta na primeira Leitura. A

Quaresma abre-se com um som estridente: o som duma trombeta que não afaga os ouvidos, mas
proclama  um jejum.  É  um som intenso,  que  pretende  abrandar  o  ritmo  da  nossa  vida,  sempre
dominada pela pressa, mas muitas vezes não sabe bem para onde vai. É um apelo a deter-se – um
“parar!” para ir ao essencial, a jejuar do supérfluo que distrai. É um despertador da alma.

Ao som deste despertador segue-se a mensagem que o Senhor transmite pela boca do profeta,
uma mensagem breve e veemente: «Voltai para Mim» (2, 15). Voltar. Se devemos voltar, isso quer
dizer que a direção seguida não era justa. A Quaresma é o tempo para reencontrar  a rota da vida.
Com efeito, no caminho da vida – como em todos os caminhos –, aquilo que verdadeiramente conta é
não perder de vista a meta. Pelo contrário, quando o que interessa na viagem é ver a paisagem ou
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parar a comer, não se vai longe. Cada um de nós pode interrogar-se: no caminho da vida, procuro a
rota? Ou contento-me de viver  o dia a  dia,  pensando apenas  em sentir-me bem, resolver  alguns
problemas e divertir-me um pouco? Qual é a rota? Talvez a busca da saúde, que hoje muitos dizem vir
em primeiro lugar, mas mais cedo ou mais tarde faltará? Porventura a riqueza e o bem-estar? Mas não
é para isso que estamos no mundo. Voltai para Mim, diz o Senhor. Para Mim: o Senhor é a meta da
nossa viagem no mundo. A rota deve ser ajustada na direção d’Ele.

Hoje, para encontrar a rota, é-nos oferecido um sinal: cinzas na cabeça. É um sinal que nos faz
pensar  naquilo  que  trazemos  na  cabeça.  Frequentemente,  os  nossos  pensamentos  seguem  coisas
passageiras,  coisas  que  vão e  vêm.  Os grãos  de  cinza  que  receberemos  pretendem dizer-nos,  com
delicadeza  e  verdade:  de  tantas  coisas  que  trazes  na  cabeça,  atrás  das  quais  corres  e  te  afadigas
diariamente, nada restará. Por mais que te afadigues, não levarás contigo qualquer riqueza da vida. As
realidades terrenas dissipam-se como poeira ao vento. Os bens são provisórios, o poder passa, o sucesso
declina. A cultura da aparência, hoje dominante e que induz a viver para as coisas que passam, é um
grande engano. Pois é como uma fogueira: uma vez apagada, ficam apenas cinzas. A Quaresma é o tempo
para nos libertarmos da ilusão de viver correndo atrás de pó. A Quaresma é descobrir que somos feitos
para o fogo que arde sempre, não para a cinza que imediatamente se some; para Deus, não para o mundo;
para a eternidade do Céu, não para o engano da terra; para a liberdade dos filhos, não para a escravidão das
coisas. Hoje podemos interrogar-nos: De que parte estou? Vivo para o fogo ou para as cinzas?

Nesta viagem de regresso ao essencial que é a Quaresma, o Evangelho propõe três etapas, que o
Senhor pede para percorrer sem hipocrisia nem ficção: a esmola, a oração, o jejum. Para que servem? A
esmola, a oração e o jejum reconduzem-nos às únicas três realidades que não se dissipam. A oração
liga-nos a Deus; a caridade, ao próximo; o jejum, a nós mesmos. Deus, os irmãos, a minha vida: tais são
as realidades, que não acabam em nada e sobre as quais é preciso investir. Eis para onde nos convida a
olhar a Quaresma:  para o Alto, com a oração, que liberta duma vida horizontal e rastejante, onde se
encontra tempo para si próprio, mas se esquece Deus. E depois para o outro, com a caridade, que liberta
da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem se para mim correm bem. Por último, convida-nos
a olhar para dentro de nós mesmos, com o jejum, que liberta do apego às coisas, do mundanismo que
anestesia o coração. Oração, caridade, jejum: três investimentos num tesouro que dura.

Jesus disse: «Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração» (Mt 6, 21). O nosso
coração aponta sempre para uma direção: é como uma bússola que sempre procura a orientação.
Podemos também compará-lo a um imã: precisa de se apegar a qualquer coisa. Mas, quando se apega
só às coisas terrenas, mais cedo ou mais tarde torna-se escravo delas: as coisas de que nos servimos
passam a coisas às quais  servimos.  O aspeto exterior,  o dinheiro,  a carreira,  os passatempos:  se
vivermos para eles, tornar-se-ão ídolos que nos usam, sereias que nos encantam e, em seguida, nos
deixam à deriva. Ao contrário, se o coração se apega ao que não passa, encontramo-nos a nós mesmos
e tornamo-nos livres. Quaresma é o tempo de graça para libertar o coração das nulidades; é tempo de
cura de dependências que nos seduzem; é tempo de fixar o olhar naquilo que resta.

Então onde devemos fixar o olhar ao longo do caminho da Quaresma? É simples: no Crucificado. Jesus
na cruz é a bússola da vida, que nos orienta para o Céu. A pobreza do lenho, o silêncio do Senhor, a sua nudez
por amor mostram-nos a necessidade duma vida mais simples, livre da azáfama excessiva pelas coisas. Da
cruz, Jesus ensina-nos a coragem esforçada da renúncia. Pois, carregados com pesos embaraçantes, nunca
iremos para diante. Precisamos de nos libertar dos tentáculos do consumismo e dos laços do egoísmo, de
querer sempre mais, de não nos contentarmos jamais, do coração fechado às necessidades do pobre. Jesus,
abrasado de amor no lenho cruz, chama-nos a uma vida inflamada por Ele, que não se perde entre as cinzas do
mundo; uma vida que arde de caridade, e não se apaga na mediocridade. É difícil viver como Ele pede? Sim, é
difícil, mas conduz à meta. No-lo mostra a Quaresma. Esta começa com as cinzas, mas leva-nos no final ao
fogo da noite da Vigília Pascal, a descobrir que, no sepulcro, a carne de Jesus não se torna cinza, mas ressuscita
gloriosa. O mesmo vale para nós, que somos pó: se voltarmos ao Senhor com as nossas fragilidades, se
tomarmos o caminho do amor, abraçaremos a vida que não tem ocaso. E certamente viveremos na alegria.

Papa Francisco, Cinzas 2019
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Para, olha e regressa!
O tempo de Quaresma é propício para corrigir os acordes dissonantes da nossa vida cristã e

acolher a notícia sempre nova, feliz e esperançosa da Páscoa do Senhor. Na sua sabedoria materna, a
Igreja propõe-nos prestar especial atenção a tudo o que possa arrefecer e oxidar o nosso coração
crente.

Múltiplas são as tentações, a que nos vemos expostos. Cada um de nós conhece as dificuldades
que  deve  enfrentar.  E  é  triste  constatar,  nas  vicissitudes  diárias,  como  se  levantam  vozes  que,
aproveitando-se da amargura e da incerteza, nada mais sabem semear senão desconfiança. E, se o
fruto da fé é a caridade – como gostava de repetir Santa Teresa de Calcutá –, o fruto da desconfiança é
a apatia e a resignação. Desconfiança, apatia e resignação: os demónios que cauterizam e paralisam a
alma do povo crente.

A Quaresma é tempo precioso para desmascarar estas e outras tentações e deixar que o nosso
coração volte a bater segundo as palpitações do coração de Jesus. Toda esta liturgia está impregnada
por este sentir, podendo-se afirmar que o mesmo ecoa em três palavras que nos são oferecidas para
«aquecer o coração crente»: para, olha e regressa.

Para um pouco, deixa esta agitação e este correr sem sentido que enche a alma de amargura
sentindo que nunca se chega a parte alguma. Para, deixa esta obrigação de viver de forma acelerada,
que dispersa, divide e acaba por destruir o tempo da família, o tempo da amizade, o tempo dos filhos,
o tempo dos avós, o tempo da gratuidade... o tempo de Deus.

Para um  pouco  com  essa  necessidade  de  aparecer  e  ser  visto  por  todos,  mostrar-se
constantemente «em vitrina», que faz esquecer o valor da intimidade e do recolhimento.

Para um pouco com o olhar altivo, o comentário ligeiro e desdenhoso que nasce de se ter
esquecido  a  ternura,  a  compaixão  e   o  respeito  pelo  encontro  com os  outros,  especialmente  os
vulneráveis, feridos e até imersos no pecado e no erro.

Para um pouco com essa ânsia de querer controlar tudo, saber tudo, devassar tudo, que nasce de
se ter esquecido a gratidão pelo dom da vida e tanto bem recebido.

Para um pouco com o ruído ensurdecedor que atrofia e atordoa os nossos ouvidos e nos faz
esquecer a força fecunda e criativa do silêncio.

Para um pouco com a atitude de fomentar sentimentos estéreis e infecundos que derivam do
fechamento e da autocomiseração e levam a esquecer de sair ao encontro dos outros para compartilhar
as cargas e os sofrimentos.

Para diante do vazio daquilo que é instantâneo, momentâneo e efémero, que nos priva das
raízes, dos laços, do valor dos percursos e de nos sentirmos sempre a caminho.

Para, para olhar e contemplar!

Olha os sinais que impedem de se apagar a caridade, que mantêm viva a chama da fé e da
esperança. Rostos vivos com a ternura e a bondade de Deus, que age no meio de nós.

Olha o rosto das nossas famílias que continuam a apostar dia após dia, fazendo um grande
esforço para avançar na vida e, entre muitas carências e privações, não descuram tentativa alguma
para fazer da sua casa uma escola de amor.

Olha os rostos interpeladores das nossas crianças e jovens carregados de futuro e de esperança,
carregados de amanhã e de potencialidades que exigem dedicação e salvaguarda. Rebentos vivos do
amor e da vida que sempre conseguem abrir caminho por entre os nossos cálculos mesquinhos e
egoístas.

Olha os  rostos  dos  nossos  idosos,  enrugados  pelo  passar  do  tempo:  rostos  portadores  da
memória viva do nosso povo. Rostos da sabedoria operante de Deus.
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Olha os  rostos  dos  nossos  doentes  e  de  quantos  se  ocupam  deles;  rostos  que,  na  sua
vulnerabilidade e no seu serviço, nos lembram que o valor de cada pessoa não pode jamais reduzir-se
a uma questão de cálculo ou de utilidade.

Olha os rostos arrependidos de muitos que procuram remediar os seus erros e disparates e, a
partir das suas misérias e amarguras, lutam por transformar as situações e continuar para diante.

Olha e contempla o rosto do Amor Crucificado,  que continua hoje,  a partir  da cruz,  a ser
portador de esperança; mão estendida para aqueles que se sentem crucificados, que experimentam na
sua vida o peso dos fracassos, dos desenganos e das desilusões.

Olha e contempla o rosto concreto de Cristo crucificado por amor de todos sem exclusão. De
todos? Sim; de todos. Olhar o seu rosto é o convite cheio de esperança deste tempo de Quaresma para
vencer os demónios da desconfiança, da apatia e da resignação. Rosto que nos convida a exclamar: o
Reino de Deus é possível!

Para, olha e regressa.  Regressa à casa de teu Pai.  Regressa sem medo aos braços ansiosos e
estendidos de teu Pai, rico em misericórdia (cf. Ef 2, 4), que te espera!

Regressa! Sem medo: este é o tempo oportuno para voltar a casa, a casa do «meu Pai e vosso
Pai» (cf. Jo 20, 17). Este é o tempo para se deixar tocar o coração... Permanecer no caminho do mal é
fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida  é outra coisa muito diferente, e bem o sabe o
nosso coração. Deus não Se cansa nem Se cansará de estender a mão (cf. Bula Misericordiae Vultus,
19).

Regressa sem medo para experimentar a ternura sanadora e reconciliadora de Deus! Deixa que
o Senhor cure as feridas do pecado e cumpra a profecia feita a nossos pais: «Dar-vos-ei um coração
novo e introduzirei em vós um espírito novo: arrancarei do vosso peito o coração da pedra e vos darei
um coração de carne» (Ez 36, 26).

Para, olha e regressa!

Papa Francisco, Cinzas 2018
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