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A centralidade do Mistério Pascal para nós cristãos não é apenas uma referência 
nuclear, mas perpassa todos os aspectos e dimensões que constituem a nossa 
experiência de fé como adesão a Jesus, seguindo seus passos e abraçando também seu 
destino de morte e ressurreição, pois Ele é a nossa esperança; Ele é a nossa paz! 
Portanto, sem essa certeza, “seríamos os mais dignos de compaixão de todas as 
pessoas” (1Cor 15,19).  
O tempo da Quaresma nos favorece um itinerário pessoal e comunitário de conversão, 
iluminado pela Palavra de Deus, revigorado pela graça dos sacramentos, 
especialmente a Eucaristia e a Penitência, e, por conseguinte, um maior impulso para a 
prática da caridade efetiva como expressão incontestável de real mudança. Como não 
reconhecer a dimensão vocacional de tal proposta para esse tempo forte?! 
A vocação compreendida na sua natureza mais universal e totalizante é sempre um 
chamado de Deus dirigido ao ser humano para que encontre o verdadeiro caminho 
que conduza à plena realização. Antes de optar por um estado específico de vida, a 
pessoa consciente do seu chamado, é atraída pela verdade de que há um caminho a 
ser palmilhado, ainda que na liberdade de escolha, mas cuja necessidade é inegável. 
Em Jesus, o Deus que se fez um de nós, encontramos a resposta vocacional mais 
completa, pois é Ele quem disse sim de forma absoluta à vontade do Pai, que o 
chamou e enviou como Salvador da humanidade, para fazer do que era dividido uma 
unidade (cf. Ef 2,14: CFE-2021). A resposta de Jesus não se deu apenas por palavras, 
mas pela sua atitude obediente: “Tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, 
formaste-me um corpo... Por isso eu digo: ‘eu vim o’ Deus, para fazer a tua vontade” 
(Hb 10,5.7).  
Neste tempo de preparação para a celebração da Páscoa anual, somos chamados a 
trilhar essa estrada vocacional cujo guia é o próprio Senhor que nos abre a estrada e 
torna-se o nosso caminho através de suas atitudes, ensinamentos e, sobretudo, pela 
sua entrega generosa na cruz. Deixemo-nos orientar pela própria liturgia quaresmal 
com a sua riqueza bíblico-teológica e propostas concretas para a vivência de uma real 
conversão. Sendo a Quaresma momento ímpar para, seguindo o Cristo, 
redescobrirmos e aprofundarmos o que significa e quais as implicações de ser seu 
autêntico discípulo, a conversão deve ser compreendida como o grande apelo 
vocacional. Não buscamos uma mudança de vida construindo a nossa própria estrada, 
elaborando as nossas próprias estratégias de mudança, nem muito menos sendo o 
critério absoluto de autoavaliação. Mas é o Cristo quem nos chama e convida a 
empreendermos um itinerário permanente e profícuo de conversão, seguindo seus 
passos. 
A liturgia quaresmal do Ano B (ciclo dominical), de perspectiva Cristocêntrica, nos 
conduz nesse caminho vocacional propondo uma série de textos centrados no mistério 
da cruz gloriosa de Cristo segundo o evangelho de João (3º ao 5º domingos). Vale 
salientar que o IV Evangelho inicia justamente na perspectiva vocacional e 
testemunhal com a narração do chamado dos primeiros discípulos, entre eles, o 
próprio discípulo amado (cf. Jo 1, 35-40); e se conclui com a renovação do chamado de 



Simão Pedro (Jo 21), portanto, todo o evangelho tem uma moldura vocacional 
ajudando assim a ser lido, na sua totalidade, também em chave vocacional. Contudo, 
não podemos esquece que fazem parte também desse itinerário quaresmal-vocacional 
os dois primeiros domingos do tempo quaresmal (as tentações de Jesus e a 
transfiguração).  
Sem dúvida, ao vencer as tentações, Jesus testemunha que, de fato, a sua obediência 
ao chamado do Pai se realizou plenamente, uma vez que não se deixou seduzir por 
outros alimentos, nem cedeu à tentação de tomar caminhos mais fáceis, sem a cruz, 
para a realização da sua missão. Vencer as propostas do Diabo não foi para Jesus um 
momento pontual, mas o desafio permanente nesse processo de discernir a vontade 
do Pai que se manifestava de muitos modos, através de constantes chamados. Assim, 
também acontece no itinerário vocacional de cada um de nós: há tanto a possibilidade 
de respondermos ao chamado com fidelidade e perseverança no mesmo caminho do 
Mestre, como também sermos chamados e tentados a tomar atalhos fáceis que talvez 
garantam satisfações imediatas, mas não a realização plena.  
No segundo domingo, a contemplação da Transfiguração de Jesus evidencia elementos 
fundamentais do processo vocacional (chamado e resposta): a voz do Pai é sempre um 
apelo de conversão: “Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz” (Mc 9,7). Nestas 
palavras encontramos a síntese da experiência vocacional: chamados por Deus para 
escutar o seu Filho, que, por sua vez, nos chama a seguir seus passos, confiando-nos 
uma missão.  
A missão, por sua vez, é o transbordamento da experiência do chamado e, por isso, 
expressão concreta de quem encontrou Aquele que é a verdadeira paz e cuja missão 
se realiza na tarefa da construção da fraternidade que exige diálogo verdadeiro e 
capacidade de empenhar-se no amor. Este ano de 2021 a Campanha da Fraternidade 
nos ajuda a aprofundar a experiência vocacional que supõe um diálogo permanente e 
construtor de verdadeira fraternidade, sem a qual a reconciliação tão anunciada e 
desejada nesse tempo quaresmal não encontrará espaço; dialogar é a indispensável 
tarefa para quem quer responder aos apelos vocacionais. Que esse tempo de graça 
nos favoreça momentos e experiências de encontro com o Cristo que é a nossa paz, e 
que nos chama para com Ele fazer do que é dividido uma unidade. 


