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Segunda Semana da Quaresma
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 Um Poema1 

Do Livro Segundo da Noite Escura, 
de São João da Cruz 2 (excerto)

A alma que Deus leva adiante é uma 
pulsação
Frágil. Uma sombra cá fora incan-
descente do cárcere
O discurso, mesmo o interior, é um 
mecanismo 
Engolido pelo amoroso gole. 
Faltam Os mensageiros duráveis - 
não é uma falha
Da noite intensamente tecida. Na 
malha negra vê-se 
Como nos limites raia
A perfeição - uma agulha 
Uma mancha fresca retesada entre 
a raiz absoluta e o mais alto 
Apagamento. A porta
É um batente no principio. Nem 
todos entram 
Da mesma forma. Sim
Que sabemos das aparências? 

Daniel Faria vai expondo neste 
poema, baseado na experiencia de 
noite escura de São João da Cruz, 
intuições importantes sobre o Je-
jum. O Homem é um ser frágil, que 
late, candente, em busca de liber-
tação, em busca de se estender e 
esticar para além da caixa da pró-
pria circunstancia, mais além da per-
feição temporal. Para isso, o lento 
apagamento de si mesmo ajuda a 
entrar nas portas que vão para além 

1  Daniel Faria, Poesia, VN Famalicão: Quasi 
edições, 2006, p.220

das aparências do momento. E o je-
jum é uma das maçanetas mais im-
portantes para entrar.

Um Filme

Koe no Katachi é um filme de ani-
mação japonesa de 2016, baseada na 
obra homónima de Yoshitoki Ōima e 
realizado por Naoko Yamada. 
Tratando de temas muito atuais 

como bullying e discriminação em 
ambiente escolar, é sobretudo a 
história de uma rapariga surda que 
sofre bullying de rapaz, que mais 
tarde parte em busca da própria re-
denção,
Apesar de, em alguns momentos, 

talvez pecar por um excesso de 
dramatismo, consegue-se perceber 
como o jejum de si mesmo, o pôr-
-se no lugar do outro, a compaixão 
e a amizade, estão interconectadas 
irreprimível. O tratamento emocio-
nal das personagens pode parecer 
exaustivo para um espectador que 
padece do racionalismo ocidental, 
mas um olhar mais atento, percebe 
como o caminho para a redenção 
cresce na proporção em que os ou-
tros e o mundo ganham espaço nas 
nossas vidas. Fazendo uma analogia 
com a quaresma, o mesmo se pode 
dizer em relação a Deus.        
Jejuar da nossa própria fome, para 

que surja a fome de Deus. 

Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=nfK6UgLra7g
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Não pode haver qualquer tipo de 
oração ou reflexão sobre o jejum, 
que não se cruze com as palavras 
de Jesus no Evangelho segundo 
São Mateus: 

E, quando jejuardes, não mostreis 
um ar sombrio, como os hipócritas, 
que desfiguram o rosto para que os 
outros vejam que eles jejuam. Em 
verdade vos digo: já receberam a 
sua recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, per-

fuma a cabeça e lava o rosto, para 
que o teu jejum não seja conhecido 
dos homens, mas apenas do teu Pai 
que está presente no oculto; e o teu 
Pai, que vê no oculto, há-de recom-
pensar-te.   
     

   Mt 6, 16-18

O extraordinário exercício do je-
jum está interconectado com a exi-

gente dinámica cristã do auto-do-
minio. Estes tipo de exercícios só 
têm um único objetivo que é tornar 
os cristãos mais preparados e bem 
dispostos  (ou seja, com a disposi-
ção correta), para seguir de modo 
mais perfecto a Jesus, emulando as 
suas própias ações.
O Jejum ajuda à disciplina da auto-

-indulgencia e combate a preguiça 
que nos torna tão relutantes em ser-
vir o Senhor. Por isso, ao longo da 
tradição cristã se tornou um amigo 
intimo dos santos, um auxiliar se-
guro no tortuoso caminho da vida 
espiritual. 
É um exercício de piedade no sen-

tido que é um exercicio de dever 
e relação a Deus e que contraria a 
Adão mesmo, que não soube assu-
mir o dever de respeitar o pedido de 
Deus de não comer do fruto proibi-
do. Neste sentido, o jejum é, em si 
mesmo, um exercício de liberdade. 

Na sagrada escritura deixa-nos 
como herança as extraordinárias pa-
lavras de Isaias, que nos oferecem 
muita matéria de profunda e pro-
longada meditação:

Eis o que diz o senhor Deus: 
Todos os dias me procuram e dese-
jam conhecer os meus caminhos, 
como se fosse um povo que pratica 
a justiça, sem nunca ter abandona-

do a lei do seu Deus.
Pedem-me sentenças justas, que-

rem que Deus esteja perto de si e 
exclamam: 
‘De que nos serve jejuar, se não 
vos importais com isso? De que 
nos serve fazer penitência, se não 
prestais atenção?
Porque nos dias de jejum correis 

para os vossos negócios e oprimis 
todos os vossos servos. 

Jejuais, sim, mas no meio de con-
tendas e discussões e dando pu-
nhadas sem piedade. 
Não são jejuns como os que fazeis 
agora que farão ouvir no alto a vos-
sa voz. será este o jejum que me 
agrada no dia em que o homem se 
mortifica?
Curvar a cabeça como um junco, 

deitar-se sobre saco e cinza: é a 
isto que chamais jejum e dia agra-
dável ao senhor? 
O jejum que me agrada não será 
antes este: 
quebrar as cadeias injustas, desatar 
os laços da servidão, pôr em liber-
dade os oprimidos, destruir todos 
os jugos? Não será repartir o teu 
pão com o faminto, dar pousada 
aos pobres sem abrigo, levar roupa 
aos que não têm que vestir e não 
voltar as costas ao teu semelhante? 
Então a tua luz despontará como a 
aurora e as tuas feridas não tarda-
rão a sarar. 
Preceder-te-á a tua justiça e seguir-
-te-á a glória do senhor. 
Então, se chamares, o senhor res-

ponderá; se O invocares, dir-te-á: 
‘Estou aqui?».
   Is 58, 2-9

Isaias aponta à dimensão exigente 
e interna do jejum, à sua honestida-
de e transparência. 
A rapidez com que desprezamos o 

jejum é proporcional à rapidez com 

que abandonamos o amor para com 
Deus e com o próximo e nos envol-
vemos mais e mais com as nossas 
próprias justificações. 
O jejum é como uma espada afia-

da que golpea mortalmente a nossa 
própria arrogancia espiritual. Apon-
ta-nos um caminho de liberdade e 
de justiça e é digno da mesma ter-
nura com a qual a mãe envolve um 
filho recém-nascido. 
A recusa do pão que amamos é 

amar o próprio pão que recusamos.
Isaias vem ensinar-nos, não a rejei-

tarmos o jejum, mas precisamente a 
valorizar-lo, porque ajuda a florescer 
em nós uma luz, como a da aurora, 
que é a primeira luz do novo dia.

Devemos fazer jejum porque so-
mos puritanos? Não. Devemos je-
juar para permitir que fomes mais 
profundas surjam e tomem lugar de 
destaque na nossa vida. 
Por isso, no final, o jejum é, em si 

mesmo, um convite à mesma espe-
rança a que Deus chamou ao seu 
povo.  

 Nesta quaresma devemos
 fazer a pregunta: 

• O jejum contribui para me fazer 
adquirir a liberdade de coração? 

VERSO VERSO


