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A Coresma no Ano da Fe 
 
 

Queridos diocesanos: 
A Igrexa na Coresma chámanos á auténtica conversión que conforma 

con Cristo, reconciliador do home con Deus (cf. 2Cor 5,19), “que se entregou 
por nós coma ofrenda e vítima a Deus de recendo agradable (Ef 5,2), 
invitándonos a espirnos do home vello cos seus malos feitos, e a revestirnos do 
Home Novo, Cristo (cf. Col 3,10-11). “Trátase dun itinerario marcado pola 
oración e compartir, polo silencio e o xaxún, en espera de vivir a alegría 
pascual”1. 

 
Redención e reconciliación 
O misterio de Cristo non se pode reducir a unha mera mensaxe 

activista para o compromiso humano ou para unha motivación meramente ética 
da conduta privada ou pública. O home, “única criatura que Deus quixo por se 
mesmo”2, necesita ser redimido e reconciliado por Deus en Cristo. Esta 
conciencia ha de levalo a dialogar con Deus, testemuñando que El é a orixe, a 
causa e a meta das súas aspiracións, asumindo os criterios de Cristo no seu 
comportamento e sendo coherente entre o que cre, di e fai na súa vida. Segue 
sendo actual a mensaxe que o apóstolo San Paulo dirixía aos efesios cando 
escribía: “Dígovos, por tanto, e recoméndovos en nome do Señor que non 
vivades máis coma os pagáns, coa mente baleira, coa intelixencia entebrecida , 
alleos á vida de Deus, pola ignorancia que hai neles, debido á cegueira do seu 
corazón. Os tales volvéronse insensibles, entregáronse ao vicio ata practicaren 
insaciablemente toda clase de inmoralidades. Vós, sen embargo, non foi así 
como coñecestes a Cristo. Supoño que vos falaron del e que vos ensinaron o que 
responde a verdade en Xesús, isto é, que vos ispades do home vello da vida 
interior, que vai esmorecendo, seducido polos seus anceios: que cambiedes a 
vosa actitude mental, e que vistades o home ovo, creado a imaxe de Deus, na 
xustiza e na relixiosidade auténtica. Por iso rexeitade a mentira e dígalle 
cadaquén a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 

                                                 
1 BIEITO XVI, Mensaxe para a Coresma 2012. 
2 Gaudium et spes, 24. 
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Anoxádevos,pero non cheguedes a pecar: que o solpor non vos colla no voso 
incomodo, nin lle deades entrada ao demo” (Ef 4, 17-27). 

 
Conversión e fe 
Na imposición da cinza recórdasenos: “Convertédevos e crede no 

Evanxeo”. Como nos di o Papa: “O Ano da fe é un convite a unha auténtica e 
renovada conversión ao Señor, único Salvador do mundo. Deus, no misterio da 
súa morte e resurrección, revelou en plenitude o Amor que salva e chama aos 
homes á conversión de vida...”3. A vivencia da fe configúranos con Cristo que 
nos ofrece a súa visión de Deus, do home e do mundo expresada no Evanxeo. O 
cristián ha de fundamentar a súa existencia nos Mandamentos de Deus e no 
espírito das Benaventuranzas, deixando que a fe ilumine a intelixencia, 
denuncie o pecado e ensine a mirar ao mundo e ao home dende Deus. Por iso é 
imprescindible celebrar con gozo a Palabra de Deus, confesando e 
testemuñando a nosa fe. “Unha fe viva pode proporcionar impulso para 
cambiar os esquemas de autovaloración negativos xa convertidos en habituais 
para prestar maior atención ás súas propiedades e calidades positivas, na 
medida que o crente adquire conciencia desta tarefa e da súa conexión co 
precepto do amor a se mesmo, aos demais e a Deus. É máis, a fe viva no perdón 
de Deus pode facilitar a confesión e a aceptación da culpa moral que afecta ás 
veces sensiblemente ao sentimento de autoestima, porque o asegura ao afectado 
que a pesar da súa culpa, é aceptado por Deus”4. 

 
Actitude coherente 
Non debemos deixarnos mediatizar polas aparencias senón pola 

actitude coherente ante a mirada de Deus. A Coresma ofrécenos a oportunidade 
dun exame sobre as nosas relacións con Deus, cos demais e connosco mesmos, e 
invítanos á oración, ao exercicio da esmola e ao xaxún, refacendo a nosa imaxe 
de Deus segundo a revelación de Cristo, dirixindo nosa mirada aos demais nas 
distintas situacións en que se encontran, e decatándonos de que o xaxún non é 
para estar fisicamente en forma senón para encontrarnos en profundidade 
connosco mesmos, asumindo o compromiso de vivir coherentemente a nosa 
vida cristiá. “A nosa existencia está relacionada coa dos demais, tanto no ben 
coma no mal; tanto o pecado coma as obras de caridade teñen tamén unha 
dimensión social. A atención aos demais na reciprocidade é tamén recoñecer o 
ben que o Señor realiza neles e agradecer con eles os prodixios de graza que o 
Deus bo e todopoderoso segue realizando nos seus fillos. Cando un cristián se 
decata da acción do Espírito Santo no outro, non pode por menos que alegrarse 

                                                 
3 BIEITO XVI, Porta fidei, 6. 
4 A. BERNARD, Teología afectiva, Torino 1985, 195-196. 
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e glorificar o Pai que está nos ceos (cf. Mt 5,16)”5. En todo este proceso é 
fundamental a fe grazas á cal “esa vida nova plasma toda a existencia humana 
na novidade radical da resurrección. Na medida da súa dispoñibilidade libre, 
os pensamentos e os afectos, a mentalidade e o comportamento do home 
purifícanse e transforman lentamente”6. 

 
No camiño cara á Pascua, saúdavos con todo afecto e bendice no 

Señor, 
 

 
 
 
 
  

  
+ Julián Barrio Barrio, 

Arcebispo de Santiago de Compostela 

                                                 
5 Ibid. 
6 BIEITO XVI, Porta fiedi, 6. 


