Quaresma, Tempo de Preparação
A Quaresma é um tempo litúrgico que nos prepara para a Páscoa, a grande
vitória da vida sobre a morte conquistada por Cristo para toda humanidade.
Celebrar a Quaresma é reconhecer a presença de Deus na caminhada, no
trabalho, na luta, no sofrimento e na dor da vida do povo, para que também com Ele
sejamos vencedores no final da jornada e conquistemos a coroa da glória com Cristo e
como Cristo.
Nesse sentido, a Quaresma apresenta-se como um tempo forte de conversão,
de mudança de vida, tempo de assumir melhor os compromissos com Deus e com a
comunidade. Tempo de graça e de salvação.
A espiritualidade da Quaresma é caracterizada por uma atenta, profunda e
prolongada escuta da Palavra de Deus. Esta Palavra ilumina a vida e chama o cristão à
conversão, infundindo na pessoa a confiança na misericórdia de Deus. Por isso a
Quaresma torna-se tempo favorável de avaliação de nossas opções de vida, para
corrigir os erros e aprofundar a vivência da fé, abrindo-nos a Deus e ao próximo,
realizando ações concretas de fraternidade e solidariedade.
Pensando nisso a Igreja do Brasil, durante a Quaresma, apresenta aos fiéis um
modo de prática quaresmal. Tal prática se dá através da oração, da conscientização e
da boa ação em benefício dos menos favorecidos. Trata-se da Campanha da
Fraternidade, esta almeja um cristão mais ativo e mais dinâmico na resposta aos
inúmeros problemas que afetam a sociedade de hoje. É a forma atual de fazer jejum,
penitência e oração.
Neste ano de 2010, a Campanha da Fraternidade tem como tema “Economia e
Vida” e o lema retirado de Mt 6, 24 – “Vocês não podem servir a Deus e ao
dinheiro”. Esta Campanha tem por objetivo “colaborar na promoção de uma economia
a serviço da vida, fundamentada no ideal da paz, a partir do esforço conjunto das
Igrejas Cristãs e de pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na construção
do bem comum em vista de uma sociedade sem exclusão.” (Texto-base CF 2010 n.
16).
Por isso, aproveitemos este tempo da Quaresma, vivendo-o intensamente a
serviço de Deus e do próximo, para que possamos também viver a plenitude da Vida
Nova trazida por Cristo através da Sua Ressurreição.

