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MENSAGEM PARA A QUARESMA - 2017 

 

Aos Presbíteros, Diáconos e Seminaristas 

Aos fieis atuantes nos Ministérios, Movimentos, Pastorais e Serviços 

Aos leigos e leigas 

Aos Consagrados e Consagradas 

Da Diocese de Porto Nacional-TO 

 
“No início da Quaresma é importante preparar o nosso espírito para receber em abundância o 

dom da misericórdia divina. A palavra de Deus exorta-nos a converter-nos e a crer no 

Evangelho, e a Igreja indica-nos na oração, na penitência e no jejum, assim como na generosa 

ajuda aos irmãos os meios, através dos quais podemos entrar no clima da autêntica renovação 

interior e comunitária.” (São João Paulo II) 

 

No último dia 1.º de março, celebrando a Quarta-Feira de Cinzas, iniciamos o Tempo Litúrgico da 

Quaresma do ano de 2017. Este tempo é muito forte para nós, e a voz do Senhor deve ressoar em nossos 

corações: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. 

 

Em minha visita recente ao Vaticano, no dia 07 de fevereiro, após a audiência geral com o Santo 

Padre, durante nossa conversa pessoal, ele enviou à nossa Diocese sua bênção apostólica e nos exortou a 

sermos corajosos: “Sejam corajosos! A Igreja do Brasil é esperança para toda a América Latina”. 

 

Precisamos assumir nossos postos, confirmando essa esperança entre nós. O primeiro passo é 

trabalhar a nossa humanidade e, a partir daí, nos abrir para uma nova realidade, livre de todo o egoísmo, 

aceitando o amor do Cristo sofredor, morto e vitorioso ressuscitado. 

 

A Quaresma é tempo propício para isso. Com o jejum, a esmola e a oração, temos a oportunidade 

de repensar nossas vidas e vivermos aquela dinâmica de retorno à Casa Paterna, através de uma revisão de 

vida sincera, assumindo a importância da conversão, conforme nos pede o Senhor, com o espírito confiante 

e preparado para receber abundantemente a graça da misericórdia divina. 

 

No último sábado, dia 04 de março, na Capela Imaculada Conceição de Porto Nacional, 

oficialmente fizemos a solene abertura da Campanha da Fraternidade de 2017, cujo tema é “Fraternidade: 

biomas brasileiros e a defesa da vida.” É necessário, meus caros, que a nossa consciência nos leve a 

respeitar a natureza, especialmente os biomas brasileiros, que devem ser preservados com nossa 

colaboração. 

 

Tenhamos todos uma santa quaresma, pedindo a especial intercessão e proteção de Nossa Senhora 

das Mercês, Padroeira de nossa Diocese, para que possamos progredir nessa caminhada diocesana. 

 

Com minha bênção, 

 

Porto Nacional, 05 de março de 2017. 

1.º Domingo do Tempo da Quaresma. 

 

Dom Romualdo Matias Kujawski 

Bispo Diocesano 


