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VERSO VERSO

À medida que o Homem foi per-
dendo a noção do Tempo, desa-
prendeu a viver como Homem, 
porque o Espirito, que tanto deve 
ao Tempo, se foi tornando uma 
memória cada vez mais vaga. E 
com isto a própria palavra pro-
cesso se foi tornando cada vez 
mais alheia e difuso. Neste sen-
tido, para este Homem, falar de 
Quaresma é falar de quase nada. 
Ao cristão de hoje, ser-lhe-à pe-
dido um esforço suplementar 
para que esta questão volte a fa-
zer sentido.
A perspectiva de cada quaresma 
deve trazer a questão: que quero 
eu com isto?

SENHOR, dá-me 
a conhecer o meu fim
e o número dos meus dias,
para que veja como sou 
efémero.
De poucos palmos 
fizeste os meus dias;
diante de ti a minha existência 
é como nada;
o homem não é mais do 
que um sopro!
  Salmo 39, 5-6

Durante milénios o Homem sou-
be reconhecer nestas palavras 
do Salmo 39 uma sabedoria su-
perior que penetra mais além da 
espessura dos seus dias e que 
o convidava a viver inclinado 
diante da vida e da morte, numa 
atitude quase litúrgica, porque 
Deus estava presente em todos 
os gestos, em todos os pensa-
mentos, num modo de viver e de 
respirar quase até ao sangue.

Agora, nós, cristãos do século 
XXI, poderíamos perguntar com 
Dietrich Bonhoeffer: conhecendo 
a sede do nosso próprio corpo 
quando não há água, a sede de 
uma vida de éxitos e conquistas, 
a sede por uma vida despreocu-
pada, conhecemos ainda a sede 
da alma por Deus? 
Esta sede, ancorada no Tem-
po como uma corrente que não 
pára e é definitiva, é essencial 
para viver a quaresma.

Esta proposta para viver a qua-
resma terá como linha de fundo 
esta mesma de ideia de recupe-
rar a quaresma como um tempo 
sagrado, que não é um tempo 
de recolhimento, mas a busca de 
um tempo perdido, como diria 
Proust, a noção de que o Deus 
de Jesus Cristo se vive, no tem-
po real, como substrato fundante 
da nossa imaginação como seres 

Em Deus está a minha salvação 
e a minha glória,
Ele é o meu rochedo seguro 
e o meu refúgio.
Confiai nele, ó povos, 
em todo o tempo,
desafogai nele o vosso coração.
Deus é o nosso refúgio.
 

Salmo 62, 8-9

O Homem vivia com sede e an-
dava em busca de Deus, por 
isso as palavras do Salmo 62 
ressoavam nas paredes do seu 
coração e enchiam os canais do 
seus desejos, das suas ações e 
da sua imaginação como uma 
chuva tropical enche o leito seco 
de um rio.
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