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Imediatamente o Espírito o levou a ir para o deserto, e lá 

ele foi tentado por Satanás por quarenta dias. Eu estava 

entre as bestas, e os anjos eles o serviram. " Marcos 1: 12-

13 
 

 

Depois de ler o evangelho, considere: 

Onde está meu deserto? 

Como isso pode se tornar um lugar de autodescoberta? 

Tenho coragem de deixar o Espírito trabalhar para me transformar? 
 

 

“O Espírito que vive em nós está nos 

transformando internamente. 

A sua graça permite-nos eliminar 

gradualmente os obstáculos à sua ação ”. 
 

 

Thomas Merton reflete: 
 

"No centro do nosso ser existe um ponto de nada, que não foi tocado pelo pecado ou 

por ilusão, um ponto de verdade. Uma ponta ou faísca que pertence inteiramente a 

Deus, que nunca é à nossa disposição, que Deus dispõe na nossa vida, que é 

inacessível às fantasias de nossa própria mente ou às brutalidades de nossa própria 

vontade. 

Este pequeno ponto de nada e de pobreza absoluta é a pura glória de Deus em nós. 

É como um diamante puro, brilhando com a luz invisível do céu. Está em todos; e, se 

pudéssemos ver, poderíamos perceber esses bilhões de pontos de luz que vêm juntos 

no rosto e no brilho de um SOL que fará toda a escuridão e a crueldade da vida 

desaparecer completamente. 

Não tenho programa para este relógio. Simplesmente acontece. Mas a porta do céu 

está em toda parte ”. 
 

 



Em um documento JPIC - “Sejam artesãos de esperança em nosso mundo 

abençoado e quebrado”, lemos: 
 

A transformação por meio de uma ÉTICA DO CUIDADO implica nossa 

participação na transformação, a nível pessoal, local e global. 

Desde a base, nossa convicção é que a Justiça, Paz e Integridade da Criação está 

enraizada na experiência da Compaixão de Deus, que evoca uma resposta 

afetuosa em todos os níveis, sempre guiados pelo Espírito. (p. 14) 
 

Considera: 

Onde estão as possibilidades de transformação em minha vida? 
 

Papa Francisco, em Fratelli Tutti, diz: 

 

“São Paulo mencionou um fruto do Espírito Santo (Ga 5,22)… 

A pessoa que possui esta qualidade ajuda os outros a fazerem a sua existência 

mais suportável, especialmente quando carregam o peso de seus  

problemas, urgências e angústias. " (# 223) 

 

Considera: 

O que o Espírito está me chamando a fazer para viver minha vida em um 

mais autêntico? 

O que vou me comprometer a focar durante este tempo 

da Quaresma? 
 

 

 

"Não nos convertemos de uma vez na vida, mas 

muitas vezes; e esta série infinita de conversões e rebeliões 

internas levam à nossa transformação." (Thomas Merton) 
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