
 
 
 

 
 

A Coresma, unha chamada á renovación 

espiritual 

A Coresma é un tempo litúrxico moi importante na vida da Igrexa. Nela os 

cristiáns preparámonos para a celebración solemne da Pascua. Como todos os anos, 

o Papa Francisco dirixiunos unha mensaxe para animarnos e orientarnos neste 

camiño  coresmal que agora iniciamos. Esta mensaxe leva un significativo  

encabezamento: «Vede que subimos a Xerusalén (Mt 20, 18). Coresma: un tempo para 

renovar a fe, a esperanza e a caridade». Neste tempo de conversión, o Papa pídenos 

que renovemos a nosa fe, que saciemos a nosa sede coa auga viva da esperanza e que 

abramos o noso corazón ao amor de Deus que nos converte en irmáns e irmás en 

Cristo. 

A mensaxe do Papa Francisco para esta Coresma lémbranos tamén que o 

xaxún, a oración e a esmola, tal como os presenta Xesús na súa predicación, son as 

condicións e a expresión da nosa conversión. O xaxún como camiño da pobreza e da 

privación, a esmola como xesto de amor cara á persoa ferida e a oración como diálogo 

filial co Pai axúdannos a encarnar nas nosas vidas unha fe sincera, unha esperanza 

viva e unha caridade comprometida. 

Renovar a nosa fe significa acoller e vivir con nova intensidade a Verdade que 

se manifestou en Cristo. Neste tempo de Coresma, isto supón deixarnos alcanzar pola 

Palabra de Deus, proclamada nas nosas celebracións e rezada nas nosas parroquias e 

familias. Na Palabra de Deus é Cristo mesmo quen nos fala e quen reza connosco. 

Aproveitemos este tempo de graza para abrirnos á Palabra de Deus na que Cristo virá 

ao noso encontro. 

Vivimos nun tempo fráxil e incerto no que falar de esperanza parece unha 

provocación. O tempo de Coresma está feito para volver a mirada á paciencia de Deus 

que nos abre o camiño á esperanza. Deus espéranos, acóllenos e perdóanos. Recibir e 

acoller o perdón de Deus convértenos en difusores da misericordia do Pai para 

aqueles que se atopan feridos á nosa beira. Só así poderemos vivir unha Pascua de 

fraternidade.  

Vivir unha Coresma de caridade quere dicir coidar a quen se atopa en 

momentos de sufrimento, de abandono e de angustia. A caridade dá sentido á nosa 

vida porque é un impulso do corazón que nos fai saír de nós mesmos para ir ao 

encontro dos irmáns necesitados, illados, enfermos, desprezados. No medio desta 

dolorosa pandemia do Covid-19 ofrezamos coa nosa caridade unha palabra de 



 
 
 

 
 

confianza a todos os que están a ser golpeados pola dor e descubramos que hai outras 

persoas que necesitan hoxe da nosa axuda e da nosa esmola. 

Pido a todas as Parroquias e Comunidades de relixiosos e relixiosas, a todos 

os consagrados, así como a todos os fieis diocesanos que nesta Coresma 

intensifiquemos a nosa vida de oración, sentíndonos cada día máis chamados á 

conversión persoal e comunitaria para que o Señor nos bendiga con froitos de fe, de  

esperanza e de amor  fraterno. 

O tempo de Coresma é moi adecuado para propoñer e levar a cabo 

experiencias pastorais creativas e enriquecedoras. Neste sentido, a Vigairía de 

Pastoral, coa colaboración da Delegación de Medios de Comunicación, preparou un 

podcast cunha proposta de lectura e reflexión da Encíclica do Papa Francisco Fratelli 

Tutti. Ademais, seguen traballando en novos materiais de espiritualidade  que nos 

axudarán a prepararnos con maior intensidade para a Pascua. Convídovos a acollelos 

e compartilos con ilusión. 

Tratemos todos de vivir esta Coresma como camiño de conversión e de 

oración, compartindo os nosos bens persoais coa fe que vén de Cristo vivo, coa 

esperanza que anima o sopro do Espírito e desde o amor, que ten a súa fonte no 

corazón  misericordioso do Pai. 

Que a Santísima Virxe, Nai do Salvador e nai nosa, nos acompañe neste 

camiño cara á luz  pascual. 

Unidos na oración no camiño da Pascua. 

 

+ Luís Quinteiro Fiuza. 

Bispo de Tui-Vigo. 
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