
 

Tempo Litúrgico 
Ano B: Quaresma e seu caráter cristrocêntrico. 

 
De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido 

Tempo Tempo Tempo Tempo 
E eu espalhe benefícios  

Tempo Tempo Tempo Tempo 

 
Jesus anunciou o “ano da graça do Senhor” na sinagoga de 
Nazaré (Lc 4, 19). Tempo de salvação inaugurado por sua 
encarnação e que se prolonga, graças à sua ressurreição, até 
o fim dos tempos. 
 
Assim, a Igreja celebra o Mistério Pascal de Cristo (Vida, 
paixão, morte e ressurreição) ao longo do Ano Litúrgico que é 
dividido em ano A, B e C. Um tempo de salvação atual e 
permanente no qual o povo de Deus celebra seu próprio 
caminho de libertação fecundado de promessa e esperança, 
de presença libertadora do Deus da história. 

 
 

“A liturgia sustenta o compromisso com a promoção humana, ao mesmo tempo que orienta os crentes 
a tomar sua responsabilidade na construção do Reino, ‘para que se torne manifesto que os fiéis 

cristãos, sem serem deste mundo, são a luz do mundo’. A celebração não pode ser algo separado da 
vida ou paralelo a ela” (DSD 35). 

 
Contudo, em cada ano, durante a Quaresma, são acentuados aspectos teológicos-litúrgicos-
pastorais, a partir dos textos bíblicos que proclamamos e rezamos. Mesmo lendo nos dois 
primeiros domingos da Quaresma, todos os anos, os textos das tentações do deserto e da 
transfiguração de Jesus, o Lecionário Dominical nos propõe três caminhos quaresmais: um 
caminho batismal (ciclo A), um caminho cristocêntrico-pascal (ciclo B) e um caminho 
penitencial (ciclo C). 
 
Vale ressaltar que a Quaresma faz memória do Cristo em seus 40 dias pelo deserto, revivendo, 
na própria experiência, os 40 anos do povo de Deus também no deserto. Com ele subimos a 
Jerusalém, percorremos o caminho da cruz, passamos pela morte até chegarmos à nova vida, 
dom do Pai, pelo Espírito. 
 
Os temas do ano B sobre os quais refletimos durante o período quaresmal deste ano chamam 
a nossa atenção para a Páscoa de Cristo. Nos dois primeiros domingos, as leituras do 
Evangelho trazem o tema das tentações de Jesus e da transfiguração na visão de Marcos.  
 



A finalidade deste ano do evangelista Marcos é ressaltar o tema da aliança reconstruída. A 
maneira como o Pai reconstrói a aliança rompida pelo pecado do paraíso. Portanto, a Nova 
Aliança, em Cristo, com o novo povo de Deus. No Espírito da Nova Aliança, as leituras orientam 
a reflexão litúrgica da Quaresma. 
 
Seguimos o itinerário quaresmal, onde se sobressai o mistério da renovação da pessoa 
humana em Cristo e por Cristo, através da penitência. Seguindo Cristo no mistério da cruz, o 
cristão participará de sua ressurreição. Através da liturgia da Palavra vamos celebrando e 
refletindo sobre nossa caminhada enquanto cristãos.  
 
No primeiro domingo refletimos sobre a importância da restauração do ser humano em Cristo; 
no segundo domingo a Igreja é levada a viver o mistério da vida que passa pela morte; no 
terceiro domingo somos convidados a viver a restauração do ser humano em Cristo através do 
símbolo do templo (o corpo de Cristo). Já no quarto domingo, somos desafiados a crer em 
Cristo, o que significa segui-lo e imitá-lo, viver nele e por Ele em Deus. E, por fim, no quinto 
domingo a comunidade eclesial é colocada nos átrios da glorificação de Jesus mostrando-nos 
qual o caminho que devemos percorrer para alcançarmos a glória de vê-lo. As leituras 
apresentam tópicos da aliança de Deus com seu povo. 
 
Durante a Quaresma somos convidados a percorrer um itinerário pedagógico e catequético 
que nos faz penetrar nos grandes eventos da história da salvação. Durante as cinco semanas 
da Quaresma, na liturgia da Palavra, escutamos a atualizamos os textos bíblicos. 
 
Na Quaresma, portanto, somos convidados a fazer uma verdadeira experiência na participação 
do mistério pascal de Jesus Cristo. Sofremos com Cristo para participar de sua glória (cf. 
Romanos 8,17). 
 
A Quaresma tem caráter essencialmente batismal, sobre o qual se baseia o caráter penitencial. 

Na verdade, a Igreja é comunidade 
pascal porque é batismal. Isso deve 
ser afirmado não só no sentido de 
que nela entramos mediante o 
batismo, mas principalmente no 
sentido de que a Igreja é chamada 
a exprimir com vida de contínua 
conversão o sacramento que gera. 
Daí também o caráter eclesial da 

Quaresma. Ela é o tempo de grande convocação de todo o povo de Deus, para que se deixe 
purificar e santificar pelo seu Salvador e Senhor. 
 
Que este período quaresmal nos ajude a renovar em nós o ardor de sermos um só corpo em 
Cristo fazendo com que nossas atitudes, escolhas e ações nos levem a dizer como o apóstolo 
Paulo: “Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim”, vivenciando assim o ano da 
graça em toda a sua plenitude em nossas vidas. 

 
Perpétuos saberes 
É impossível vivenciar toda a espiritualidade da Quaresma sem conhecer a liturgia deste 
tempo. A liturgia da Quaresma está dividida em três ciclos, cada ano um ciclo. Daí chamamos 
de Ano A, B e C. O ano A segue o Evangelho de Mateus que tem como característica o tema do 
Batismo (A Samaritana junto ao poço no Terceiro Domingo João 4,5-42, O Cego de nascença no 
Quarto Domingo João 9,1-41 e A Ressurreição de Lázaro no Quinto Domingo João 11 1-45). O 



Ano B segue o Evangelho de Marcos ressaltando o tema da Aliança e recai sobre a pessoa de 
Jesus (A Expulsão dos vendilhões do Templo de Jerusalém no Terceiro Domingo João 2,13-25, 
O Encontro com Nicodemos no Quarto Domingo João 3,14-21 e O Grão de trigo caído na terra 
no quinto domingo João 12,20-33). O Ano C apresenta o tema da Penitência e da Conversão 
bem evidenciados (A parábola da “Figueira estéril” no Terceiro Domingo Lucas 13,1-9, A 
parábola do “Filho pródigo” no Quarto Domingo Lucas 15, 1-3.11-32 e o episódio da “Mulher 
pecadora” no Quinto Domingo João 8,1-11). 
 
 


