
 
 

ESTAÇÕES QUARESMAIS 2021 
Caríssimos irmãos, padres, diáconos e leigos, 

 

Tenho Sede! 

 
 

“Jejuando quarenta dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas 
do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade” (Prefácio do Primeiro Domingo da 

Quaresma).  
Estamos no limiar do nosso Jubileu de Prata: “e Deus nos visitou!” Antes disto, aproxima-se o tempo 

da Quaresma, tempo este de conversão, de graça e de salvação. Deus nos visitou e nos salvou na Cruz de Jesus.  

A Quaresma deste ano será novamente marcada pela pandemia do coronavírus, a Covid-19, que atingiu 

o mundo inteiro e provocou profundas crises humanitária, sanitária, social, econômica, cultural e eclesial. A 

crise não seria a palavra-chave para vivermos a Quaresma? Gosto muito da definição de crise: “aquele típico 
trabalho de peneiração que limpa o grão de trigo após a colheita”. O Papa Francisco define a Igreja como um 

“Corpo em crise perene”, onde a novidade “brota do antigo e o torna sempre fecundo”. “O tempo de crise é 
o tempo do Espírito, e o próprio Evangelho nos coloca em crise” (Padre Antonio Spadaro). Gosto muito 

também da definição de conversão como troca de comando: converter-se é colocar ou recolocar Jesus no 

comando da nossa vida.  

O tempo da Quaresma é propício para trilharmos os caminhos da misericórdia, da compaixão e da 

conversão. Tenho o costume de realizar, mediante agendamentos, durante a Quaresma, as Estações 

Quaresmais. No Missal Romano, na página 174, há uma rubrica que incentiva a realização de tais práticas, tão 

antigas, quanto novas. Este ano estão agendadas 17 Estações Quaresmais.  

Como missionário da misericórdia divina, gostaria de orientar as Comunidades que irão viver e celebrar 

comigo estas Estações Quaresmais, em espírito jubilar, para que não as transformem em “celebrações comuns 

ou rotineiras”, mas que sejam tempos de profundos mergulhos no espírito quaresmal de penitência e de 

conversão, de sacrifício e de mortificação, de oração, jejum e de caridade. 

Este ano destacarei, nas Estações Quaresmais a Campanha da fraternidade 2021: “Fraternidade e 

diálogo: compromisso de amor” – “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a), o 

Pecado Ecológico (Documento Final do Sínodo para a Amazônia, nº 82) e a Conversão Ecológica.  

Tudo o que em nós há de mal, de contraditório, de fraco e de frágil, nos faz lembrar a necessidade de 

morrermos a este modo de ser, de agir e de viver que não refletem as luzes do Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo.  

Preparemo-nos todos para vivermos plenamente, em nossas vidas e em nossas Comunidades Eclesiais, 

as Estações Quaresmais 2021. 

Com Jesus no coração e os pés na missão! 

 

Dom Pedro Brito Guimarães 

Arcebispo de Palmas – TO 


