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PALAVRA DO ARCEBISPO

NO CAMINHO
DA CRUZ

C

risto abre um caminho e nos convida. Ao longo da história, a vida
da graça em Cristo foi apresentada por meio de imagens diferentes: “escola de Deus”, “família de Deus”
etc. A forma que o próprio Cristo sugere
no Evangelho é aquela do seu seguimento. Deixa as suas pegadas por primeiro
e nos indica onde colocar os pés: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
mesmo, tome a sua cruz cada dia e sigaArcebispo Metropolitano de Goiânia
-me” (Lc 9,23). Esse caminho se compõe
de vários capítulos, sintetizáveis na cruz,
no ato de abraçar a cruz e no seguimento dos passos de Jesus. O
caminho de “toda a vida de Jesus foi cruz e martírio” (Imitação de
Cristo, Livro 2, cap. 12, n. 3).

Editorial
Na edição 389 do Jornal Encontro Semanal, trazemos na matéria de capa um
panorama de como foi o Conselho Episcopal Regional, Conser, que reuniu os
bispos das dioceses que compõem o Regional Centro-Oeste da CNBB. Na Palavra do Arcebispo trazemos um trecho da
Carta Pastoral “O Espírito Santo, a Igreja
e a Liturgia”, na qual Dom Washington
reﬂete sobre o caminho da cruz. Essa carta pode ser lida, na íntegra, no site da Arquidiocese de Goiânia. O padre Vilmar
Barreto continua suas reﬂexões sobre a
fé. Desta vez, ele nos fala que é preciso
crer e conﬁar. Em Arquidiocese em Movimento você vai ler sobre a Santa Missa
que o bispo auxiliar de Goiânia presidiu
no Cemitério Santana no Dia dos Fiéis

Defuntos e também uma matéria especial da comemoração do Jubileu de Ouro
do Instituto San Damiano. A nossa matéria especial desta edição é sobre os 85
anos da Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia. E, na página 7, o padre Heverton Rodrigues nos fala sobre a Solenidade de Todos os Santos, que celebramos
neste domingo.
Leia sempre o nosso Jornal no site da
Arquidiocese e ﬁque de olho em nossos
conteúdos nas redes sociais e também no
Programa Encontro Semanal TV, que vai
ao ar todos os sábados, às 8h30, na PUC
TV Goiás.
Esteja sempre conosco!
#somosum

Reflexões sobre a Fé
É preciso crer e conﬁar

Se alguém quer vir após
mim, renuncie a si mesmo, tome a
sua cruz cada dia e siga-me
(Lc 9,23)
A cruz é a renúncia de si mesmo, obediência, humildade, generosidade, implica em carregar os fardos do irmão e na luta espiritual contra a carne, o demônio e o mundo, buscando a santiﬁcação das diversas circunstâncias da vida. A cruz atravessa toda a
vida e sua conclusão é a morte. Para Jesus foi o sinal do seu amor
obediente ao Pai. Para nós é a síntese da nossa ﬁdelidade e identiﬁcação com Ele. Como proclamou São Paulo, nada nos gloria “a
não ser da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor: ele é a nossa salvação, vida e ressurreição. Por meio dele fomos salvos e libertos” (Gl
6,14). Vive-se a cruz. Ela nos transforma a partir das consciências,
na solidão de um leito de enfermo ou ancião, na fadiga daquele
que dedica a sua jornada à família, na diﬁculdade daqueles que
puseram a sua vida a serviço da Igreja. A cruz abre-nos às riquezas
de Cristo e a porta do céu. Nós, discípulos do Senhor, queremos
descobrir sempre mais o valor da cruz.
O Evangelho propõe-nos seguir Cristo com sentimentos ﬁliais
para com o Pai, aceitando e suportando a cruz como regra de vida,
com o coração cheio de caridade. O seguimento de Cristo, em suas
linhas mestras, está contido nas bem-aventuranças. Ali encontra-se
o mais sublime enunciado da vida, motivação e programa da própria vida de Cristo. O batizado, seguindo Cristo, Caminho, Verdade
e Vida, alcança, assim, a fonte da sua felicidade mais íntima e total.

Trecho da Carta Pastoral “O Espírito Santo,
a Igreja e a Liturgia”, de Dom Washington Cruz.
A carta pode ser lida, na íntegra, em nosso
site: www.arquidiocesedegoiania.org.br
Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Fernanda Freitas, Gabriela Rodrigues,
Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
Suzany Marques e Talita Salgado

Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

PE. VILMAR BARRETO

N

a reflexão anterior sobre a fé, abordei, de forma espiritual e
teológica, sua relação com a obediência e a comunhão. Hoje
irei falar dessa realidade, fé como um ato de crer e confiar
em Deus.
Para o católico, crer em Deus é uma verdade existencial. Mas não
podemos compreender o termo “crer” com base em significados que
nos apontam os dicionários, correndo o risco de reduzir simplesmente
a sinônimos como “acreditar, julgar, supor, dar créditos”. Não podemos
substancializar o ato de crer como um mero folclore ou somente creditar, descreditar ou, ainda, desacreditar. O ato de crer vai além daquilo que é humano, pois é preciso lembrar que “também os demônios
creem” (Tg 2,19) em Deus, mas já não são mais capazes de obedecer,
pois não estão em mera ou plena comunhão.
A Igreja, mestra e perita em humanidade, instrui-nos, a partir de
Santo Agostinho, que “crer, nada mais é senão pensar consentindo [...].
Todo o que crê, pensa; crendo pensa, e pensando crê [...]. A fé, se não
for pensada, nada é” (De prædestinatione Sanctorum) e que “se se tira o
assentimento, tira-se a fé, pois, sem o assentimento, realmente não se
crê” (De fide, spe et caritate). Por isso, é necessário crer, mas com a inteligência da fé e no uso da razão, isto é, com a compreensão de que crer já
pressupõe atos cristãos de obediência e comunhão em Deus.
A fé tem sinais claros e, de forma especial, por meio de testemunhos
de fidelidade, de pessoas que confiam, sem medidas, em Deus, criador
do céu e da terra. Judite, personagem bíblica, é umas das mulheres que
confiou na supremacia de Deus, como aquele que ouve e pode intervir,
com sua misericórdia, na vida do seu povo. É na boca dela que o escritor sagrado coloca um grande sinal de confiança: “Deus do céu, criador
das águas e senhor de toda a criação, ouvi uma pobre suplicante que
só confia em vossa misericórdia” (Jt 9,17). Cantará também o salmista:
“confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e ele agirá” (Sl 36,5); ou ainda
a citação do autor de Lamentações ao expressar que “o Senhor é bom
para quem nele confia, para a alma que o procura” (Lm 3,25).
O ato de confiar interpela e convida o homem a compreender que
a confiança não pode partir dos méritos ou capacidades humanas. Só
podemos depositar confiança se primeiramente Alguém (Deus) nos
deu a graça de confiar. O poder de confiar é uma “capacidade que vem
de Deus” (2Cor 3,4-6), de forma que somos integrantes nesse mistério
de amor. Por isso, o salmista diz que “alguns confiam em carros e outros
em cavalos (isto é, na força do exército), mas nós confiamos no nome
do Senhor, o nosso Deus” (Sl 20,7).
Só consegue confiar aquele que reconhece, entre tantas outras virtudes, a necessidade livre da obediência, que insere o homem na comunhão com a Igreja e o orienta na verdade para crer com inteligência. Como fim último, cabe ao cristão se entregar totalmente à vontade
de Deus. Viver profundamente a comunhão com obediência, crendo e
confiando na misericórdia de Deus, fruto do amor sublime da Trindade
é, sem dúvidas, experenciar a doação, o “Ágape”, o amor de Cristo.
Na próxima e última reflexão sobre a fé, vou abordar sobre a necessidade de estarmos sintonizados com a Verdade em Jesus Cristo e o ato
de se entregar livremente à vontade de Deus.
Que Deus o abençoe!
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Arquidiocese de Goiânia
comemora Dia dos Fiéis Defuntos
SUZANY MARQUES

N

a última terça-feira, 2 de novembro, celebramos o Dia dos Fiéis
Defuntos, data em que rezamos por aqueles entes queridos que
não estão mais entre nós. A Arquidiocese promove, todos os
anos, nos cemitérios, a Missão Finados, em que um grupo de
leigos e leigas oferece amparo e a Palavra para aqueles que visitam os
túmulos. Além disso, os voluntários preparam as missas que são realizadas nesses locais durante todo o dia. Neste ano, devido à pandemia, o
trabalho realizado foi um pouco diferente. Com um grupo reduzido, os
leigos atuaram apenas na preparação das santas celebrações.
Dom Levi Bonatto esteve presente no Cemitério Santana, localizado
no Setor dos Funcionários, em Goiânia, para presidir uma celebração.
A missa recebeu alguns ﬁéis, respeitando os protocolos de combate à
covid-19. Em sua homilia, o bispo auxiliar reforçou a importância de se
visitar o cemitério e rezar pelas almas dos entes queridos. Além disso, ele
falou sobre o purgatório e as almas que se encontram lá e sobre como as
orações ajudam essas almas.
Dom Levi também explicou um pouco sobre a Indulgência Plenária
concedida, nesse dia, pela Igreja. A indulgência é a anulação das penas
devidas pelos pecados cometidos. Este ano, em especial, a Penitenciaria
Apostólica emitiu um decreto que ampliou a indulgência para todo o
mês de novembro.

Fotos: Rudger Remígio

Instituto San Damiano comemora 50 anos de existência

Na noite da sexta-feira (29/10), foi realizada, no Instituto San Damiano,
no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia, uma celebração em ação
de graças pelos 50 anos de fundação da instituição de ensino. A missa foi
presidida pelo padre Carlos Gomes, pároco da Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora − Catedral Metropolitana em Goiânia.
O instituto foi fundado pelas Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada,
oriundas dos Estados Unidos. A irmã Ruth Berry, uma das fundadoras,
contou que a ideia inicial de quando receberam a área era a construção de
um convento. Porém, ao saírem em missão, receberam da população local
muitos pedidos relacionados à educação. Assim, os planos mudaram e elas
iniciaram a construção de uma escola.
Houve muitas lutas e diﬁculdades no local. A Ir. Ruth sempre acompanhou tudo de perto e falou sobre o sentimento de hoje poder celebrar o

ACONTECE

Jubileu de Ouro do instituto. “É difícil até de pensar como isso tudo cresceu
desde sua inauguração. É uma bênção muito grande.” Ao ser questionada
se ao ver o instituto como está hoje gera uma sensação de dever cumprido,
a irmã é direta: “Creio que o dever nunca está cumprido totalmente. Há
muitas coisas que conseguimos, mas há muita coisa ainda para conquistar”.
A coordenadora regional da congregação Franciscana de Maria Imaculada, Ir. Maria Aparecida, falou um pouco do sentimento de se comemorar o
cinquentenário da escola. “Muita alegria, muita gratidão a Deus, gratidão à
história por chegar até aqui. Como nós tivemos a oportunidade de celebrar
50 anos, que nós possamos continuar nessa missão tão importante, aprendendo e ensinando, ensinando para a vida”.
Acompanhe a matéria completa no programa Encontro Semanal, neste
sábado, às 8h30, pela PUC TV. (Suzany Marques)

Arquidiocese de Goiânia realiza
primeira Reunião Mensal de Pastoral
de forma presencial
SUZANY MARQUES

No dia 13 de novembro, será realizada, na Cidade da Comunhão (CPDF), a
primeira Reunião Mensal de Pastoral presencial deste ano. O tema será “Fala
com sabedoria, ensina com amor”. A reunião será assessorada pelo Pe. Luiz
Henrique Brandão de Figueiredo, reitor do Seminário Menor Arquidiocesano
São João Paulo II e diretor do Colégio Família de Nazaré. O encontro começa
às 8h30 e a inscrição pode ser feita pelo link linktr.ee/arquidiocesedegoiania
até o dia 12 de novembro.
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Santa Casa de Misericórdia
comemora 85 anos de
fundação
GABRIELA RODRIGUES

N

a tarde de quinta-feira, 4 de novembro, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (SCMG) celebrou 85 anos de fundação. Dom Levi
Bonatto, vice-presidente da instituição e bispo auxiliar de Goiânia,
celebrou Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário da entidade. Na ocasião, a superintendente geral, Dra. Irani Ribeiro de Moura,
agradeceu aos colaboradores a dedicação para tornar a Santa Casa uma
referência em assistência médica hospitalar.
Fotos: Rudger Remígio
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O hospital foi criado em 1936, três anos depois da fundação de Goiânia.
São oito décadas e meia ajudando goianos e pessoas de várias regiões do
Brasil. O primeiro prédio da Santa Casa foi instalado na região central de
Goiânia, atualmente, Centro de Convenções. Em 1985, a sede da Santa Casa
de Misericórdia (SCMG) foi transferida para a Rua Campinas, na Vila Americano do Brasil, onde funciona até hoje.
A comemoração foi um momento de muita alegria. Dom Levi explicou
que o hospital é uma das instituições mais antigas da cidade de Goiânia.
“Essa misericórdia vem pela generosidade das pessoas, com muito dinamismo e com muita garra. O que nós pedimos a Deus, hoje, nessa ação de
graças, é que esse atendimento continue, que não pare por aqui. Que seja
por toda a eternidade esse trabalho da Santa Casa, ajudando as pessoas”,
aﬁrma o bispo auxiliar.
De acordo com a assessoria da instituição, o complexo hospitalar conta
com cerca de 300 leitos, centros cirúrgicos, alas de Unidade de Terapia Intensiva, mais de 800 colaboradores, mais de 200 médicos e 60 residentes,
oferecendo praticamente todas as especialidades médicas. Esse complexo
hospitalar confere à Santa Casa a condição de maior hospital de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Centro-Oeste.
A Santa Casa de Misericórdia atua como prestadora de serviço no campo da assistência médica hospitalar, ambulatorial e laboratorial, além de
ser um hospital-escola conveniado com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A entidade é credenciada junto ao Ministério da Saúde como
hospital de ensino tipo 2 e já estão pleiteando alcançar a categoria tipo 3.
“É muito boa essa parceria da Santa Casa com a Pontifícia Universidade
Católica de Goiás porque nos fortalece no ensino e na pesquisa. Isso é muito
importante para a qualidade da assistência à população”, aﬁrma Dra. Irani
Ribeiro de Moura.
Um balanço feito pela Santa Casa apurou que, em 2020, o hospital, que
é uma instituição ﬁlantrópica, realizou cerca de 50 mil internações, mais de
4 mil cirurgias, mais de 300 mil exames laboratoriais. Desses atendimentos,
96% da assistência é feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem custo
para o paciente.
A gestão de Irani Ribeiro de Moura na superintendência geral foi prorrogada por mais quatro anos. A doutora estará à frente da Santa Casa durante o período de 2021 a 2025. “Por esses quatro anos que passamos aqui,
encontramos a Santa Casa praticamente fechada. Hoje, a Santa Casa está
cheia, graças a Deus. Passamos a pandemia com todos os colaboradores
unidos, tratando das pessoas”, aﬁrma a superintendente.
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Bispos do Regional Centro-Oeste voltam
a se encontrar de forma presencial,
respeitando as normas sanitárias
MARCOS PAULO MOTA

A

conteceu, entre os dias 25 e 28 de outubro, a reunião do Conselho
Episcopal Regional (Conser), que reuniu bispos das 12 dioceses
que compõem o Regional Centro-Oeste da CNBB (Goiás e Distrito Federal). O encontro foi realizado na Cidade da Comunhão
− CPDF. No ﬁm da missa de abertura, presidida por Dom Giovani Carlos, bispo da Diocese de Uruaçu, o presidente do Regional Centro-Oeste
e bispo da Diocese de Luziânia, Dom Waldemar Passini Dalbelo, falou da
importância de se voltar a fazer a reunião de forma presencial. “A volta
do encontro dos bispos de modo presencial signiﬁca um discernimento de
que as condições do momento da pandemia já possibilitam encontros como
esse, desde que sejam seguidas todas as normas sanitárias, assim como vem
acontecendo com outras dimensões da vida, como é o caso das escolas, reuniões diversas e encontros.
Dentro da programação do encontro, os bispos tiveram algumas formações. A primeira foi com o tema “Experiências administrativas e cuidado
dos Presbíteros”, com a assessoria do padre José Luiz, da Diocese de Catanduva (SP). Outro momento de trabalho foi sobre “A dimensão pastoral
missionária na formação inicial dos presbíteros”. O bispo da Diocese de
Anápolis, Dom João Wilk, conduziu um momento de diálogo sobre colegialidade. Outra parte importante aconteceu durante a tarde do dia 29 e a
manhã do dia 30, em que os bispos se juntaram com os coordenadores de
pastoral das dioceses e também com os coordenadores das pastorais e movimentos do regional para uma formação sobre “A Pastoral e as consequências da pandemia – à luz das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil-DGAE”, que teve como assessor Dom Joel Portella, secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O presidente do regional, Dom Waldemar Passini, falou sobre o Conser
e destacou três momentos importantes. “A reunião dos bispos do Regional
Centro-Oeste foi, em primeiro lugar, uma feliz ocasião de reencontro, convivência e oração. A pauta de um Conselho Episcopal é sempre exigente,

longa. São muitos os temas comuns e de grande relevância para a missão
evangelizadora nas Arquidioceses. Mas três temas tiveram maior destaque:
o cuidado e as condições de vida dos sacerdotes na terceira idade, a dimensão pastoral-missionária na formação inicial dos presbíteros e a colegialidade episcopal com suas consequências na vida de cada bispo. Outro momento muito signiﬁcativo é o da exposição de cada um dos bispos sobre as áreas
pastorais que acompanham como referenciais no Centro-Oeste. Observa-se
que o momento é de retomada das atividades, trazendo a consciência de
que em alguns casos será necessária uma reconquista das lideranças, com
paciência e muita dedicação.
Dom Waldemar explicou ainda sobre o trabalho das pastorais e movimentos do regional neste tempo de pandemia. “Houve um envolvimento
muito intenso das pastorais e serviços neste tempo de pandemia, em alguns casos com grande visibilidade, em outros casos uma entrega mais
discreta. Mas toda semente de atenção, de proximidade, de compreensão
e ajuda há de dar muito fruto. As pastorais se comportaram de maneira
distinta. A Pascom se revigorou, com transmissões de celebrações, com
as reuniões à distância em salas virtuais, entre outras iniciativas. A catequese passou por um tempo de muita formação dos catequistas, ou ao
menos de coordenações de catequese e de Iniciação à Vida Cristã, mas
também inovou com os encontros on-line e com o retorno, em alguns
casos, da catequese familiar. Outro exemplo forte em nosso Regional foi
o engajamento de numerosas famílias em acampamentos que corriam
risco de serem retiradas das terras onde se encontram há vários anos, e
que as instâncias competentes da Justiça do Estado de Goiás foram sensíveis aos encaminhamentos realizados pela CPT. Isso para dar alguns
exemplos. Também os movimentos de espiritualidade tiveram posturas
apropriadas, encontrando caminhos de cuidado entre seus membros e
de forte engajamento nas iniciativas de solidariedade promovidas pelas
paróquias e Arqui/dioceses.”

Eleito novo secretário do
Regional Centro-Oeste
Em eleição realizada pelo Conser, Dom Francisco Agamenilton, bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, foi eleito secretário do Regional Centro-Oeste. Antes esse cargo era ocupado por Dom Moacir
Silva Arantes e estava vacante, desde a sua nomeação como bispo de
Barreiras-BA. Com a eleição, a presidência do Regional Centro-Oeste
ficou completa.
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Caminhar segundo
o Espírito
Estimados irmãos e irmãs!

N

o excerto da Carta aos Gálatas, São Paulo exorta os cristãos a caminhar segundo o Espírito Santo (cf. 5,16-25). Há um estilo: caminhar
segundo o Espírito Santo. Com efeito, crer em Jesus signiﬁca segui-lo,
ir atrás d’Ele no seu caminho, como ﬁzeram os primeiros discípulos. E signiﬁca, ao mesmo tempo, evitar o caminho oposto, o do egoísmo, de
procurar o próprio interesse, ao qual o Apóstolo chama “desejo da carne”
(v. 16). O Espírito é o guia neste caminho pela vereda de Cristo, um caminho maravilhoso, mas também cansativo, que começa no Batismo e dura a
vida inteira. Pensemos numa longa excursão nas montanhas: é fascinante, a
meta atrai-nos, mas requer muito esforço e tenacidade.
Esta imagem pode ser-nos útil para entrar no mérito das palavras do
Apóstolo: “Caminhar segundo o Espírito”, “deixar-se guiar” por Ele. São
expressões que indicam uma ação, um movimento, um dinamismo que impede de parar nas primeiras diﬁculdades, mas provoca a conﬁar na “força
que vem do alto” (O Pastor de Hermas, 43, 21). Percorrendo esse caminho,
o cristão adquire uma visão positiva da vida. Isto não signiﬁca que o mal
presente no mundo tenha desaparecido, ou que faltem os impulsos negativos do egoísmo e do orgulho; signiﬁca, antes, acreditar que Deus é sempre
mais forte do que a nossa resistência e maior do que os nossos pecados. E
isso é importante!
Ao exortar os Gálatas a seguir este caminho, o Apóstolo coloca-se ao seu
nível. Abandona o verbo no imperativo – “caminhai” (v. 16) – e usa o “nós”
no indicativo: “caminhamos segundo o Espírito” (v. 25). Como que para
dizer: caminhamos na mesma sintonia e somos guiados pelo Espírito Santo.
É uma exortação, um modo exortativo. São Paulo sente que essa exortação
é necessária também para si mesmo. Embora sabendo que Cristo vive nele
(cf. 2,20), está convencido também de que ainda não atingiu a meta, o cume
da montanha (cf. Fl 3,12). O Apóstolo não se coloca acima da sua comunidade, não diz: “Sou o líder, vós sois os outros; alcancei o cume da montanha e
vós estais a caminho” – não diz isto – mas põe-se no meio, a caminho com
todos, para dar exemplo concreto do modo como é necessário obedecer a
Deus, correspondendo cada vez mais e melhor à guia do Espírito. E como
é bom quando encontramos pastores que caminham com o seu povo e que
não se afastam dele. Isto é muito bonito; faz bem à alma!
Este “caminhar segundo o Espírito” não é apenas uma ação individual:
diz respeito igualmente à comunidade como um todo. Com efeito, construir
a comunidade seguindo o caminho indicado pelo Apóstolo é entusiasmante, mas desaﬁante. Os “desejos da carne”, as “tentações” – por assim dizer –
que todos nós temos, ou seja, inveja, preconceito, hipocrisia, ressentimentos
continuam a fazer-se sentir, e o recurso a um preceito rígido pode ser uma

tentação fácil, mas ao fazê-lo desviar-nos-íamos do caminho da liberdade
e, em vez de subir ao cume, voltaríamos para baixo. Seguir o caminho do
Espírito requer, antes de mais, dar lugar à graça e à caridade. Dar espaço à
graça de Deus, sem receio. Depois de ter feito ouvir a sua voz de modo severo, Paulo convida os Gálatas a ocupar-se das diﬁculdades uns dos outros
e, se alguém cometer um erro, a usar mansidão (cf. 5,22). Ouçamos as suas
palavras: “Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois
animados pelo Espírito, admoestai-o com espírito de mansidão; e tu, tem
cuidado ti mesmo, para não caíres também tu em tentação. Carregai os fardos uns dos outros” (6,1-2). Uma atitude muito diferente da tagarelice; não,
isto não é segundo o Espírito! Segundo o Espírito, é ter esta doçura com o
irmão para o corrigir e vigiar sobre nós mesmos com humildade, para que
nós não caiamos naqueles pecados.
Com efeito, quando somos tentados a julgar mal os outros, como frequentemente acontece, devemos primeiro reﬂetir sobre a nossa fragilidade. Como é fácil criticar os outros! Mas há pessoas que parecem ter uma
licenciatura em tagarelice. Todos os dias criticam os outros. Mas olha para
ti mesmo! É bom perguntar-nos o que nos motiva a corrigir um irmão
ou uma irmã, e se não somos, de alguma forma, corresponsáveis pelo
seu erro. O Espírito Santo, além de nos doar a mansidão, convida-nos à
solidariedade, a carregar os fardos dos outros. Quantos fardos há na vida
de uma pessoa: a doença, a falta de trabalho, a solidão, a dor... E quantas
outras provas que exigem a proximidade e o amor dos irmãos! Podem-nos ajudar as palavras de Santo Agostinho, quando comenta este mesmo
excerto: “Portanto, irmãos, se alguém for apanhado nalguma falha [...]
corrigi-o desta maneira, com mansidão. E se tu levantares a voz, ama interiormente. Se encorajares, se te mostrares paterno, se repreenderes, se
fores severo, ama!” (Sermões 163/B 3). Amai sempre! A regra suprema da
correção fraterna é o amor: querer o bem dos nossos irmãos e irmãs. Trata-se de tolerar os problemas dos outros, os defeitos dos outros em silêncio
na oração, e depois encontrar o modo correto de os ajudar a corrigir-se. E
isso não é fácil! A maneira mais fácil é a tagarelice. Esfolar a outra pessoa
como se eu fosse perfeito. E isso não deve ser feito. Mansidão. Paciência.
Oração. Proximidade!
Percorramos com alegria e paciência este caminho, deixando-nos guiar
pelo Espírito Santo!

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 3 de novembro de 2021

Novembro de 2021

Arquidiocese de Goiânia

7

VIDA CRISTÃ

Todos os santos e santas
de Deus numa só festa
PE. HEVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CSSR
Colaborador no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno.
Professor de “História da Igreja” no Instituto de Filosofia
e Teologia de Goiás (Ifiteg)

ciliares nos relembraram o que era a
realidade no início do cristianismo,
em que todos os membros da comunidade eram chamados de “santos”,
como saúda São Paulo à comunidade de Corinto: “àqueles que foram
santiﬁcados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que
em qualquer lugar invocam o nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor
deles e nosso” (1Cor 1,2).

-aventurado, como uma pessoa feliz
por viver na intimidade com Deus.
Esses homens e mulheres reconhecidos pela Igreja como santos, como
modelos propostos a toda a comunidade, viveram felizes não porque
não tiveram diﬁculdades ou problemas. Ao contrário, os santos e santas
experimentaram os mais diferentes
sofrimentos: doenças, perseguições,
abandono, maledicências, calúnias,

A celebração da Solenidade de
Todos os Santos é um convite a toda
a Igreja para contemplar o exemplo
dos santos e santas, para provocar em
toda a comunidade de batizados o desejo de ser santo, de viver como bem-

solidão e tantas outras cruzes, mas
souberam perseverar na fé e testemunharam o Evangelho nestes momentos difíceis, “são os que vieram da
grande tribulação” (Ap 7, 14). O que
levou São Gregório Magno a expres-

Foto: Internet

I

niciamos o mês de novembro
com a Solenidade de Todos os
Santos. Levantamos nosso olhar
para a Igreja Celeste, para uma
multidão de homens e mulheres que
procuraram viver com amor e ﬁdelidade o Evangelho de Jesus Cristo.
Nesta multidão de batizados e batizadas, estão não somente os que
foram oﬁcialmente reconhecidos,
através do processo de canonização,
mas todos aqueles e aquelas que,
mesmo não conhecendo seus nomes
e histórias, estão inscritos na glória
de Deus, pelo testemunho de fé. É
desta multidão que nos fala o livro
do Apocalipse (Ap 7,9) “uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que
ninguém podia contar”.
Se por longos séculos os santos e
santas vieram em sua grande maioria das ﬁleiras da vida religiosa ou
presbiteral, o Concílio Vaticano II
(1962-1965) lembrou que o chamado
à santidade é para todo batizado e
batizada, é a vocação de todo cristão
e de toda cristã. Os documentos con-

sar que “todos os santos foram mártires ou pela espada ou pela paciência”.
Quando lemos sobre a vida dos
santos ou sobre os relatos de milagres realizados por eles em vida ou
pós-morte, encontramos homens e
mulheres que, no ordinário da vida,
souberam viver o extraordinário de
Deus. Encontramos cristãos e cristãs
que responderam ao chamado de Jesus, que o seguiram mesmo diante
das cruzes, das diﬁculdades do caminho do discipulado. Cada jeito de ser
santo foi moldado na cruz de Cristo.
Ao celebrarmos numa só festa todos os santos e santas de Deus, voltemos nosso coração para a vocação batismal, para o chamado à santidade.
Possamos meditar sobre a vida de um
santo ou uma santa a quem temos um
carinho e uma devoção especial, não
procurando o extraordinário, o grandioso, mas, sim, o pequeno, o frágil,
o que há de mais humano neste santo ou nesta santa que se assemelha
a mim e que me ajudará a percorrer
também um itinerário de santidade.
Em meio a uma lista imensa de
santos e santas, encontramos a Virgem Maria, Rainha de Todos os
Santos. A Mãe dos discípulos e das
discípulas de Jesus, a Mãe da Igreja,
com sua maternal proteção e intercessão, tem sustentado o caminhar
de todos aqueles e aquelas que desejam abraçar a santidade. Conﬁemo-nos sob sua proteção e peçamos à
Rainha de Todos os Santos que nunca falte na Igreja esses faróis, esses
luzeiros que indicam com alegria o
caminho do céu.
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LEITURA ORANTE

“Alegrai-vos e exultai, porque será grande
a vossa recompensa nos céus” (Mt 5,12a)

A

Texto para a oração: Mt 5, 1-12a (página 1350 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
num local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do Espírito Santo.

DIÁCONO WALISSON RODRIGUES FREITAS
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

santidade é a vivência plena do amor,
ou seja, “como eu vos amei, amai-vos
uns aos outros”, disse Jesus, e amou-nos até o ﬁm (cf. Jo 13,1-34). Conﬁgurar-se a Jesus Cristo é a única forma de ser santo, tendo o mesmo sentimento dele (Fl 2,5-11),
porque em Jesus Cristo fomos predestinados à
adoção ﬁlial (Ef 1,4-5). Isto é, agora, podemos
clamar Deus de “Abba Pai” – “Papai ou Paizinho”. Celebrar os santos é reconhecer a vida
que eles tiveram aqui como uma total doação
ao amor de Deus, que agora pode receber a
recompensa da vida gloriosa divina.
“Para ser santo, não é necessário ser bispo,
sacerdote, religiosa ou religioso. […] Todos
somos chamados a ser santos, vivendo com
amor e oferecendo o próprio testemunho
nas ocupações de cada dia, onde cada um se

Siga os passos para a leitura orante:

encontra” (Gaudete et Exsultate, n. 14). A vivência plena do amor (1Cor 13 – caracteriza
o amor) corresponde a obediência aos mandamentos (Ex 20,1-21; Dt 5,6-22) e a prática
das bem-aventuranças (Mt 5,1-12). Às vezes,
uma vivência heroica, porque não é simples e
requer dedicação e esforço até o sangue (Hb
12,4), leva muitas vezes ao martírio. Tudo
isso concretizada na vocação especíﬁca de
cada ser humano, ou seja, no matrimônio ou
na vida consagrada.
Em síntese, santidade é a vivência plena
do amor de Cristo que gera a comunhão com
Deus (Uno e Trino), com os irmãos e consigo
mesmo, na vocação especíﬁca de cada um.
Que Deus nos ajude a sermos santos!
Fonte: PV da Diocese de Itumbiara

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6. 3ª-f.: Dedicação da Basílica do Latrão (Catedral de
Roma), festa. Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22. 4ª-f.: Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 17,11-19.
5ª-f.: Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25. 6ª-f.: Sb 13,1-9; Sl 18(19A); Lc 17,26-37. Sábado: 18,14-16;19,6-9; Sl
104(105); Lc 18,1-8. Domingo: 33º Domingo do Tempo Comum – Dn 12,1-3; Sl 15(16); Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32.

2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez; familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada Escritura se comunique com a autonomia que é própria da Palavra
de Deus. Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua
vida. Deixe que Deus fale com suas palavras, apenas escute.
4. Contemplação: “Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura
que acabais de ouvir” (Lc 4,20). Contemple a Trindade que
se revela para você.
5. Oração: a Palavra está com você agora, leia o Evangelho várias vezes, reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração,
deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os
frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É
hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer
de você hoje. Jesus Cristo lhe mostrará as ações concretas que
você deve realizar depois de um intenso momento de oração.
Solenidade de Todos os Santos – Ano B. Liturgia da Palavra:
Ap 7,2-4.9-14; Sl 23 (24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6); 1Jo 3,1-3; Mt 5,
1-12a (Bem-aventuranças).

