semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Foto: Arquivo
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A oração do

PAI-NOSSO

C

omo nasceu o Pai-Nosso? Essa
oração se integra na união
amorosa que havia entre o Pai,
no céu, e o Filho, presente em
nosso mundo. É um corolário do diálogo divino entre o Pai e o Filho: Jesus
dialoga com o Pai e nos insere no diálogo. “Um dia, Jesus estava rezando em
certo lugar. Quando terminou, um dos
discípulos pediu: ‘Senhor, ensina-nos
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
a rezar, como também João ensinou
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
os discípulos dele’. Jesus respondeu:
‘Quando vocês rezarem, digam: Pai, santiﬁcado seja teu nome.
Venha o teu Reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos
aqueles que nos devem; e não nos deixes cair em tentação” (Lc
11,1-4).
No Evangelho de Mateus (6,8-13), Jesus dá algumas indicações sobre a oração. Em primeiro lugar, não é necessário ser tagarelas, “como os pagãos”, pois “o Pai de vocês sabe do que é que
vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido”. E, então,
para que rezar? Porque a oração é, antes de tudo, um diálogo de
amor entre o pai e o ﬁlho. Para que muitas palavras? Entre eles,
um olhar vale mais do que mil palavras, vale a intensidade do
afeto. Por isso, poucas palavras. No Evangelho de Mateus, dois
pedidos a mais: “Pai Nosso... seja feita a tua vontade, assim na
terra como no céu... livrai-nos do mal”.
UMA ORAÇÃO UNIVERSAL
O Pai-Nosso não é uma oração individual endereçada ao
“meu” Pai: é rezada em nome de todos, também dos que não
rezam. Por isso, ‘Pai Nosso querido, Abbá’. Por sermos irmãos,
temos consciência que, ao rezar o Pai-Nosso, rezamos por todos
os homens e mulheres do mundo. É oração “católica”, isto é, universal por excelência; quando a rezamos, representamos toda a
humanidade diante do Pai, aquela humanidade à qual deve ser
anunciada a Boa-Nova do Reino de Deus, reino de paz e justiça.
Aos discípulos é dada uma ordem: “Vão pelo mundo inteiro e
anunciem a Boa Notícia a toda a humanidade” (Mc 16,15), porque “toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra.
Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus
discípulos” (Mt 28,19), se tornem amigos e irmãos de Jesus.
No Pai-Nosso não há teodiceia – discussões e argumentações
para demonstrar que Deus existe e o que ele faz –; não há uma
propedêutica introdutória a doutrinas. Há um ﬁlho que se dirige
ao Pai pedindo a instalação da vida familiar, o Reino anunciado por Jesus, e o pedido para que a vida dos ﬁlhos seja protegida. Além disso, pedimos força e coragem para acolher a todos,
sendo misericordiosos como o Pai é misericordioso, Ele que não
afasta o pecador por causa do pecado.

Trecho da Carta Pastoral “Creio em Deus Pai – Meditação
sobre o amor paterno de Deus”, 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

Editorial
No próximo dia 24 de outubro,
Goiânia completa 88 anos e, nesta edição, vamos trazer uma matéria especial para comemorar a data. Falamos
sobre a Igreja, a fundação de Goiânia
e o motivo de Nossa Senhora Auxiliadora ser a padroeira da cidade. Na
Palavra do Arcebispo, trouxemos um
trecho da Carta Pastoral “Creio em
Deus Pai”, em que Dom Washington
explica a oração do Pai-Nosso.
Na seção Vida Cristã, Monsenhor
Daniel Lagni fala sobre a origem e
história do Dia Mundial das Missões, comemorado no dia 24 deste
mês. Na página 3, você acompanha o

movimento em nossa Arquidiocese,
como a missa de 100 anos da chegada das irmãs fundadoras do Colégio
Santa Clara, em Goiânia. E também
confere uma matéria especial sobre
a juventude na página 4.
Você pode ler todo o conteúdo
do Jornal Encontro no site da Arquidiocese. Acompanhe também nossos diversos conteúdos pelas redes
sociais ou pelo Programa Encontro
Semanal TV, na PUC TV, todos os
sábados, às 8h30.
Boa leitura. Esteja conectado conosco!
#somos um

Série Oração do Cristão
Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria
Uma oração de conﬁança

PE. DIÊMERSOM BENTO

U

ma grande oração dirigida a Nossa Senhora, bastante conhecida e invocada por muitos católicos e santos da Igreja é a oração “Lembrai-vos”. Ela
é uma prece antiga e com fama de milagrosa.
Temos, portanto, alguns testemunhos sobre essa oração. “São Francisco
de Sales rezava essa oração diariamente, e Santa Teresa de Calcutá ensinava os
outros a dizê-la quando eles mais precisavam de ajuda. Madre Teresa recorria a
essa oração sempre que estava diante de uma situação de emergência e precisava de um milagre. A prece nunca falhou com ela e provou seu caráter milagroso
ao longo dos anos através de milhares de testemunhos” (Kosloki, Aleteia, 2020).
Esta oração é também conhecida como “Memorare”, em latim, ou como “Oração de São Bernardo”, a quem é atribuída a autoria. No século XVI, Pe. Claude Bernard divulgou extraordinariamente a piedosíssima oração e acreditava que a sua
recitação era a causa de sua cura milagrosa. Ele imprimiu mais de 200 mil folhetos
com a oração em diferentes idiomas para distribuir onde quer que conseguisse.

Oração

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que tenha recorrido à Vossa proteção,
implorado a Vossa assistência e reclamado o Vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós, Virgem entre todas
singular, como a Mãe recorro, de Vós me valho, e, gemendo
sob o peso dos meus pecados, e prostro aos Vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus
humanado, mas dignai- Vos de as ouvir propícia e de me
alcançar o que Vos rogo. Amém.
Na lindíssima oração do “Lembrai-vos” cada palavra tem sua aplicação. Mas não
temos aqui condição de explicar cada palavra, pelo limite de espaço. Contudo, de
um modo sintético essa oração expressa que, em nenhuma época do mundo, a
Virgem Maria deixou de atender àqueles que pedem a ela. Em nenhum caso, em
nenhuma circunstância, eles deixaram de ser atendidos.
E sendo Mãe de todos os homens, é também minha Mãe! Eu serei o último
dos homens, mas Vós sois a mais alta e a mais excelsa de todas as mães. E vossa
compaixão vale mais do que merecem todos os nossos pecados. Se nossos pecados são um abismo, a vossa compaixão é uma montanha muito maior do que
esse abismo. O coração da mãe está sempre aberto para perdoar, amar, afagar
etc. Sobretudo Nossa Senhora, que é a Mãe das mães, a perfeição das perfeições.
Considerando tudo quanto a Igreja ensina sobre Nossa Senhora, temos todos
os motivos para achar que ela vai acabar obtendo. Portanto, nós pedimos à Virgem Maria, com muito empenho, com muito ardor. Sabendo que a Virgem Santíssima é a nossa boa e terna mãe, jamais seremos desamparados quando a ela
recorremos com sincera, verdadeira e honesta intenção.
Para Maria, que é a Medianeira de todas Graças, não existe causa que não seja
atendida pelo seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela mesma a apresenta a
Ele, como grande intercessora da humanidade. Assim, a Virgem Maria é sempre
atendida em seus pedidos, pois são os mais sinceros, verdadeiros e honestos pedidos apresentados a Deus em favor da humanidade inteira.
Portanto, reze com fé sincera e confiança em Deus. Ele sempre responde as
nossas orações, embora nem sempre da maneira que esperamos. Mas saibamos
que é o melhor que poderíamos querer se tivéssemos o conhecimento de Deus.
Fonte:
http://oracoesemilagresmedievais.blogspot.com.br/2013/08/lembrai-vos-oracao-de-sao-bernardo-que.html
https://pt.aleteia.org/2017/07/13/a-melhor-oracao-mariana-para-quando-voce-precisa-muito-de-ajuda/
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Dom Washington abre a fase diocesana do
Fotos: Rudger Remígio

Sínodo dos Bispos com missa na Catedral
MARCOS PAULO MOTA

N

os dias 16 e 17 de outubro, as dioceses e arquidioceses celebraram a abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos, convocado pelo papa Francisco e aberto por ele no
dia 10 de outubro, em Roma.
Em nossa Arquidiocese, a celebração aconteceu na Catedral Metropolitana e foi presidida por Dom Washington Cruz. Concelebraram alguns padres do clero da nossa Igreja Particular, entre eles
o Mons. Luiz Gonzaga Lôbo, coordenador da Comissão Arquidiocesana para o Sínodo, e o padre Carlos Gomes, cura da Catedral.
Em sua homilia, Dom Washington destacou três verbos na liturgia da Palavra deste 29 º Domingo do Tempo Comum. “Os verbos
aproximar, dialogar e servir devem nos ajudar nesta caminhada
sinodal para que possamos ser uma Igreja como ensinou Jesus,
uma Igreja em comunhão, uma Igreja participativa e uma Igreja
missionária.”
Durante o ofertório, membros da Comissão Arquidiocesana do
Sínodo entraram com alguns documentos que iluminaram a caminhada da Igreja Universal e também os Documentos Pós-Sinodais
da Igreja de Goiânia que falam sobre Liturgia, Caridade e Palavra
e também algumas das Revistas da Arquidiocese, nas quais são
relatadas as atividades da Igreja, produzidas pelo Vicariato para a
Comunicação (Vicom).

Dra. Irani Ribeiro de Moura é
empossada por mais 4 anos como
superintendente geral da Santa Casa
Foto: Rudger Remígio

Foto: Suzany Marques

Colégio Santa Clara celebra 100 anos
da chegada das irmãs fundadoras

Uma missa em ação de graças foi celebrada no Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, para comemorar os 100 anos da chegada das irmãs fundadoras do Colégio Santa
Clara. A celebração foi presidida pelo Superior Provincial dos Missionários Redentoristas, padre André Ricardo de Melo. Concelebraram o reitor do Santuário-Basílica, padre Abdon Guimarães, e
o prefeito da Basílica, padre Aragonês Parreira.
Padre André iniciou sua homilia saudando a Ir. Ivaldete Rodrigues, Ministra Geral das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, e a
Ir. Marta Lopes, Superiora das Irmãs da Terceira Ordem Seráﬁca.
O padre falou que celebrar essa data importante do centenário da
chegada das irmãs, que vieram da Alemanha a convite dos padres
redentoristas, é uma alegria imensa.
Ir. Ivaldete falou que as fundadoras (as quatro irmãs chamadas
Marias), ao sair da Alemanha para se dedicar à educação, deixaram como legado o exemplo missionário e a coragem de enfrentar
os desaﬁos da educação que se renova.
A diretora do Colégio Santa Clara, Simone Soares, explicou que
o colégio é uma instituição confessional católica que oferece desde
a Educação Infantil até o Ensino Médio e tem como lema: “Educação para toda a Vida”.

Após uma primeira gestão de 4 anos, a médica Irani Ribeiro de
Moura foi empossada para mais um mandato como superintendente geral da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A cerimônia
aconteceu no pátio do hospital e contou com a presença do presidente da Santa Casa, Dom Washington Cruz, e do vice-presidente
Dom Levi Bonatto, além da reitora da PUC Goiás, professora Olga
Ronchi, e outros pró-reitores.
Dom Washington Cruz resolveu reconduzir Dra. Irani à superintendência da Santa Casa para dar uma continuidade à administração. O arcebispo de Goiânia explicou o porquê da decisão. “Desde
que ela assumiu a gestão da Santa Casa tem feito este trabalho com
grande nobreza e muita capacidade. Logicamente ninguém administra um hospital sozinho. Ela tem uma equipe com bons e engajados profissionais que a ajudam.”
“Ser reconduzida como superintendente para mim foi uma felicidade imensa. Primeiro, pela confiança que nosso arcebispo e Dom
Levi depositaram na nossa gestão, é uma gratidão. Agora, queremos avançar cada dia mais como hospital-escola da PUC Goiás”,
disse a médica.
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DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

“Que sejam um”
É o lema do Dia Nacional da
Juventude em 2021
SUZANY MARQUES

E

m outubro, a Igreja comemora o Dia Nacional da Juventude (DNJ). A
data é celebrada desde 1985, quando a Organização das Nações Unidas
(ONU) criou o “Ano Internacional da Juventude”. Em consonância com
o órgão, a CNBB também implantou a data ao seu calendário, criando,
assim, o Dia Nacional da Juventude. Para a festividade, todos os anos a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil propõe um lema de reflexão. Em 2021, o
lema é “Que sejam um!” (Jo 17,21), com o objetivo de propor a unidade, para
que sejamos um em Cristo e todos os jovens tenham vida.
No material de divulgação, a Coordenação Nacional de Jovens da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB (CEPJ-CNBB) falou que “O
DNJ é um momento de confraternização, de reflexão, de evangelização e de
missão. É oportunidade de testemunhar a alegria de ser jovem, seguidor de
Jesus, parte de uma IGREJA EM SAÍDA. De revelar o dinamismo, a criatividade,
a alegria e o rosto jovem do Ressuscitado que tudo renova, também a nós!”.
A Igreja sempre se mostrou preocupada com o jovem, pois ele é nosso
futuro. Prova disso é a quantidade de santos e beatos jovens que temos. Na
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit, o papa fala que “O coração da
Igreja está cheio também de jovens santos, que deram a sua vida por Cristo,
muitos deles até ao martírio. Constituem magníficos reflexos de Cristo jovem,
que resplandecem para nos estimular e tirar fora da sonolência. O Sínodo salientou que ‘muitos jovens santos fizeram resplandecer os delineamentos da
idade juvenil em toda a sua beleza e foram, no seu tempo, verdadeiros profetas de mudança; o seu exemplo mostra do que os jovens são capazes, quando
se abrem ao encontro com Cristo’”.

Conheça alguns beatos e santos católicos que, mesmo
jovens, dedicaram sua vida à Igreja
BEATO CARLO ACUTIS
Adolescente italiano. Morreu em 2006 devido a uma leucemia. Ele é conhecido como
patrono da internet, pois criou, em vida, um
site dedicado à catalogação cuidadosa de cada
milagre eucarístico já relatado.

BEATO JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DEL RÍO
Adolescente de 14 anos. Viveu em meio a
uma das maiores perseguições que a Igreja Católica sofreu no século XX, no México, quando
o presidente Plutarco Calles iniciou uma investida massacrante contra padres, religiosos e
ﬁéis leigos que demonstrassem qualquer sinal
da fé católica. Foi preso e torturado. As suas
ultimas palavras, antes que um tiro tirasse sua
vida, foram: “Viva Cristo Rei!”.

SÃO SEBASTIÃO
Era um jovem capitão da guarda pretoriana
do século III. Falava de Cristo por toda a parte
e procurava converter os seus companheiros,
até quando lhe foi ordenado que renunciasse
a sua fé. Como não aceitou, ﬁzeram cair uma
chuva de ﬂechas sobre ele, mas sobreviveu e
continuou a anunciar Cristo sem medo. Por
ﬁm, açoitaram-no até a morte.

SANTA JOANA D'ARC
Nasceu em 1412 e morreu em
1431. Era uma jovem do campo
que, apesar da sua pouca idade,
lutou para defender a França
dos invasores. Morreu na fogueira por ser incompreendida
pelo seu aspecto e a sua forma
de viver a fé.

SANTA TERESA DO MENINO JESUS
Nasceu em 1873. Com a idade de 15 anos, superando diﬁculdades, conseguiu entrar
num convento carmelita. Viveu
em conﬁança total no amor do
Senhor, propondo-se alimentar, com a sua oração, o fogo do
amor que move a Igreja.
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A Igreja e a
fundação
de Goiânia
Nossa Senhora Auxiliadora,
MÃE DE GOIÂNIA

GABRIELA RODRIGUES

A
Foto: Hélio de Oliveira (O Popular)

Foto: Arquivo

cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, foi fundada
em 24 de outubro de 1933. Mas, desde a Proclamação da
República, em 1889, a transferência da capital goiana da cidade de Goiás era estudada. Em 20 de dezembro de 1932 foi
nomeada uma comissão por Decreto do Interventor Pedro Ludovico
Teixeira, cujo presidente era o arcebispo de Goiás, Dom Emanuel
Gomes de Oliveira. “Ao aceitar o convite, Dom Emanuel solicitou
que, após a mudança da sede administrativa do Estado, fossem garantidos à Cidade de Goiás os meios para se manter e progredir”, é
o que diz o telegrama de Dom Emanuel a Pedro Ludovico, em 30 de
dezembro de 1932.
Pedra fundamental da primeira igreja de Goiânia, em 1935

A

escolha da Padroeira de Goiânia e também da Arquidiocese aconteceu por intermédio de Dom Emanuel, arcebispo de Goiás. “Em
24 de maio de 1935 foi lançada a pedra fundamental da nova Catedral, para que, assim, iniciasse a sua construção. A data escolhida tinha um valor simbólico, pois era o Dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás, era salesiano.
Logo, ele tinha uma ﬁel devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, devido a
sua congregação religiosa. Assim, escolheu este título de Nossa Senhora
para a nova Catedral que seria construída”, como explica o padre Maximiliano Costa, mestre em História e pároco da Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, em Senador Canedo.

Relembrar as origens de Goiânia é destacar dois grandes acontecimentos nos quais se ediﬁca a cidade: a consagração à materna proteção de Nossa Senhora Auxiliadora e a adoração eucarística a Jesus
Cristo. A Igreja acompanhou com zelo e cuidado a criação da nova
capital, sendo testemunha e coadjuvante no processo.
Na Carta Pastoral “Deus te abençoe, Goiânia!”, vemos que “no dia
27 de maio de 1933, quando da roçagem do local da futura cidade, o
padre Conrado Kolman, da comunidade redentorista de Campinas,
celebrou a primeira missa, à sombra de frondosa árvore e o canto foi
entoado pelas alunas do Colégio Santa Clara”, que este ano celebra
seu centenário.
Em 24 de outubro desse mesmo ano aconteceu o lançamento da pedra fundamental de Goiânia. O padre redentorista Agostinho Folster,
“celebrou a Eucaristia evocando Cristo, a rocha, a pedra fundamental
de nossa fé”. Aconteceu também, em 5 de julho de 1942, o Batismo
Cultural de Goiânia. “O ponto alto das comemorações foi a Missa
Solene presidida por Dom Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo
de Goiás. Na celebração eucarística, ocorrida na Praça Cívica, após o
Evangelho, Dom Aquino Correia, arcebispo de Cuiabá e membro da
Academia Brasileira de Letras, ascendeu à tribuna e proferiu bela e
emocionante oração congratulatória. “O alicerce eucarístico da cidade foi ainda mais explicitado em 1948, com a realização do Congresso
Eucarístico em Goiânia. E se pereniza no tempo, como manifestação
pública, com a celebração do Corpus Christi, realizada na Praça Cívica” (Trechos retirados da Carta Pastoral “Deus te abençoe, Goiânia!”,
de 24 de outubro de 2013).

A Bênção do primeiro templo religioso de Goiânia foi oficiada por Dom Emanuel Gomes. “A Santa Missa, celebrada pelo Monsenhor Abel, foi à sombra de
uma árvore do Cerrado. O altar rústico estava encimado por um singelo quadro
da Virgem Auxiliadora. Era intenção da paraninfa da solenidade, Dona Gercina
Borges Teixeira, esposa do Senhor Interventor, colocar sob o patrocínio da Virgem Auxiliadora a cidade que seria a nossa bela Goiânia. Isso com o beneplácito jubiloso do Senhor Arcebispo que, como bom salesiano, ficou feliz em ter ‘a
Virgem de Dom Bosco’ como Padroeira da Cidade e da Arquidiocese de Goiânia”
(Palavras usadas para descrever esse importante momento foram ditas pelo
saudoso Monsenhor Nelson Rafael Fleury, em seu livro Notas históricas, 2007).
O primeiro vigário da nova Igreja foi o cônego Abel Ribeiro Camelo,
nomeado pelo arcebispo em 22 de dezembro de 1937. No dia 25 de dezembro, Solenidade do Natal, aconteceu a missa de posse, com a presença de
Dom Emanuel, autoridades políticas e a comunidade local. “Nesta ocasião
instalou a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Goiânia. Esta celebração
foi precedida por uma novena que teve início no dia 16 de dezembro, contando com a organização e participação da elite goianiense, sob a liderança
de dona Gercina Borges, primeira dama do estado, que era muito católica.
No dia 24 de dezembro, às 5 horas da manhã, a cidade foi despertada pela
Banda Militar, liderada pelo coronel Arnaldo de Morais Sarmento, que executou um vasto repertório e percorreu as ruas de Goiânia”, como explica
padre Maximiliano Costa. Também no mesmo dia, às 19h, o arcebispo Dom
Emanuel Gomes, acolitado pelo cônego Abel Ribeiro e padre Peclat, realizou a bênção solene da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora que seria
colocada na nova igreja. “Antes da meia-noite o templo já estava repleto
de pessoas que, com grande fé e piedade, participaram da Missa Solene do
Galo, que foi cantada pelo coral do Colégio Anchieta “Scola Cantorum”,
regido pelo maestro, padre José Valentim”, conclui.

Pela intercessão de Tua e nossa Santa Mãe Auxiliadora, Padroeira
de Goiânia, concede-nos um futuro de paz, de justiça, de pão,
de fraternidade, de beleza, de vida e de felicidade
(Dom Washington Cruz, CP)
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A liberdade
se realiza na
caridade
Estimados irmãos e irmãs!

N

estes dias falamos da liberdade de fé, ouvindo a Carta aos Gálatas.
Mas lembrei-me do que Jesus dizia sobre a espontaneidade e a liberdade das crianças, quando uma criança teve a liberdade de se aproximar
e de se mover como se estivesse na sua casa... E Jesus diz-nos: “Também vós, se não vos comportardes como crianças, não entrareis no Reino dos
Céus”. A coragem de se aproximar do Senhor, de estar aberto ao Senhor, de
não ter medo do Senhor: agradeço àquela criança a lição que deu a todos nós.
E que o Senhor a ajude na sua limitação, no seu crescimento, porque deu este
testemunho que lhe veio do coração. As crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida: o coração vai em frente.
Na sua Carta aos Gálatas, o Apóstolo Paulo introduz-nos um pouco de cada
vez, lentamente, na grande novidade da fé. É de fato uma grande novidade,
pois não se limita a renovar algum aspecto da vida, mas reconduz-nos para
aquela “vida nova” que recebemos no Batismo. Nele foi derramado sobre nós
o maior dom, ser ﬁlhos de Deus. Renascidos em Cristo, passamos de uma religiosidade feita de preceitos para uma fé viva, que tem o seu centro na comunhão com Deus e com os irmãos, isto é, na caridade. Passamos da escravidão
do medo e do pecado para a liberdade dos ﬁlhos de Deus. Mais uma vez, a
palavra liberdade.
Hoje procuremos compreender melhor qual é, para o Apóstolo, o âmago
desta liberdade. Paulo aﬁrma que é tudo, menos “um pretexto para a carne” (Gl
5,13): ou seja, a liberdade não é um modo libertino de viver, segundo a carne,
ou segundo o instinto, desejos individuais e impulsos egoístas; pelo contrário,
a liberdade de Jesus leva-nos a estar − escreve o Apóstolo – “ao serviço uns dos
outros” (Gl 5,13). Mas é isso escravidão? Sim, a liberdade em Cristo contém alguma “escravidão”, alguma dimensão que nos leva ao serviço, a viver para os
outros. Em síntese, a verdadeira liberdade é plenamente expressa na caridade.
Mais uma vez encontramo-nos perante o paradoxo do Evangelho: somos livres
para servir, não para fazer o que queremos. Somos livres quando servimos e é
disto que vem a liberdade; encontramo-nos plenamente na medida em que nos
doamos. Encontramo-nos plenamente na medida em que nos doamos, em que
temos a coragem de nos doar; possuímos a vida se a perdermos (cf. Mc 8,35).
Isto é Evangelho puro!
Mas como se pode explicar este paradoxo? A resposta do Apóstolo é simples e exigente: “mediante o amor” (Gl 5,13). Não há liberdade sem amor. A
liberdade egoísta do fazer o que quero não é liberdade, pois volta a si mesma,
não é fecunda. Foi o amor de Cristo que nos libertou e é ainda o amor que nos
liberta da pior escravidão, a do nosso ego; por conseguinte, a liberdade cresce
com o amor. Mas, atenção: não com o amor intimista, com o amor das novelas,
não com a paixão que simplesmente procura o que nos convém e aquilo de que
gostamos, mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade: este é o amor verdadeiramente livre e libertador. É o amor que resplandece no serviço gratuito,
modelado segundo o de Jesus, que lava os pés aos seus discípulos, dizendo:
“Dei-vos um exemplo para que também vós façais como Eu vos ﬁz” (Jo 13,15).
Servir uns aos outros.
Portanto, para Paulo a liberdade não signiﬁca “fazer o que apetece”. Esse
tipo de liberdade, sem ﬁnalidades nem referências, seria uma liberdade vazia,
uma liberdade de circo: não funciona. E com efeito deixa um vazio interior:
quantas vezes, depois de termos seguido apenas o nosso instinto, damo-nos
conta de que sentimos um grande vazio interior e que abusamos do tesouro
da nossa liberdade, da beleza de poder escolher o verdadeiro bem para nós
mesmos e para os demais. Só esta liberdade é plena, concreta, dado que nos
insere na vida real de cada dia. A verdadeira liberdade liberta-nos sempre; ao
contrário, quando buscamos a liberdade do “aquilo de que gosto e não gosto”,
no ﬁnal permanecemos vazios.

Noutra Carta, a primeira aos Coríntios, o Apóstolo responde àqueles que têm
uma ideia errada de liberdade. “Tudo é lícito!”, dizem eles. “Sim, mas nem tudo
é benéﬁco”, responde Paulo. “Tudo é lícito!” – “Sim, mas nem tudo ediﬁca”,
objeta o Apóstolo. E acrescenta: “Ninguém procure o próprio interesse, senão os
dos outros” (1 Cor 10,23-24). Essa é a regra para desmascarar qualquer liberdade egoísta. Também àqueles que são tentados a reduzir a liberdade apenas aos
próprios gostos, Paulo apresenta a exigência do amor. A liberdade guiada pelo
amor é a única que liberta os outros e nós mesmos, que sabe ouvir sem impor,
que sabe amar sem forçar, que constrói e não destrói, que não explora os demais
para a sua conveniência e que pratica o bem sem procurar o próprio benefício.
Em suma, se a liberdade não estiver ao serviço – eis o teste – se a liberdade não
estiver ao serviço do bem, corre o risco de ser estéril e de não dar frutos. Por outro lado, a liberdade animada pelo amor conduz aos pobres, reconhecendo no
seu rosto o de Cristo. Portanto, o serviço uns aos outros permite a Paulo, escrevendo aos Gálatas, fazer uma observação que não é de modo algum secundária:
assim, falando da liberdade que os outros Apóstolos lhe deram de evangelizar,
frisa que recomendaram apenas uma coisa: recordar-se dos pobres (cf. Gl 2,10).
Isso é interessante! Quando, depois da luta ideológica, Paulo e os Apóstolos
concordaram, eis o que os Apóstolos lhe disseram: “Vai em frente, continua e
não te esqueças dos pobres”, isto é, que a tua liberdade de pregador seja uma
liberdade ao serviço dos outros, não para ti mesmo, de fazer o que te apetece.
Contudo, sabemos que uma das mais generalizadas noções modernas de
liberdade é esta: “A minha liberdade acaba onde começa a tua”. Mas aqui falta
a relação, o relacionamento! Trata-se de uma visão individualista. Por outro
lado, aqueles que receberam o dom da libertação trazida por Jesus não podem
pensar que a liberdade consiste em afastar-se dos outros, sentindo-os incômodos; não podem ver o ser humano fechado em si mesmo, mas sempre parte de
uma comunidade. A dimensão social é fundamental para os cristãos, dado que
lhes permite olhar para o bem comum e não para o interesse particular.
Sobretudo neste momento histórico, temos necessidade de redescobrir a
dimensão comunitária, não individualista, da liberdade: a pandemia ensinou-nos que precisamos uns dos outros, mas não é suﬁciente sabê-lo, devemos
escolhê-lo concretamente todos os dias, decidir empreender aquele caminho.
Digamos e acreditemos que os outros não são um obstáculo para a minha liberdade, mas constituem a possibilidade de a realizar plenamente. Pois a nossa
liberdade nasce do amor de Deus e cresce na caridade.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 20 de outubro de 2021
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Dia Mundial das Missões

MONS. DANIEL LAGNI
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Goiânia-GO

E

m 1922, foi eleito papa o cardeal arcebispo de Milão (Itália), Achille Ratti, que tomou
o nome de Pio XI. Seu ardor
missionário era conhecido de todos
e esperava-se dele um grande impulso para a missão. Ainda em 1922,
constituiu em Pontifícias as Obras
Missionárias já existentes, recomendando-as como instrumentos oﬁciais da Cooperação Missionária de
toda a Igreja. Estimulou a criação de
novas missões e ordenou os primeiros bispos indianos (1923) e chineses
(1926). No Ano Santo de 1925, abriu
no Vaticano uma Exposição Missionária Mundial e, no ano seguinte
(1926), publicou uma Encíclica sobre
as Missões, Rerum Ecclesiae.
A ideia de um Dia das Missões
em nível mundial nasceu no Círculo Missionário do Seminário Arquidiocesano de Sássari (Sardenha,
Itália). De 14 a 16 de maio de 1925,
o grupo organizou um tríduo missionário, que suscitou muito ardor
missionário. No ano seguinte, de 17
a 20 de março de 1926, repetiu-se a
celebração.
No ﬁnal de março de 1926 realizou-se a Plenária do Conselho Superior Geral da Obra, agora já Pontifícia, da Propagação da Fé. Na oca-

sião pediu-se ao papa Pio XI “a instituição em todo mundo católico de
um Dia de oração e ofertas em favor
das missões”. No dia 14 de abril de
1926, a Congregação dos Ritos comunicava que o Santo Padre havia
concedido o pedido. Seria celebrado
anualmente no penúltimo domingo
do mês de outubro. O objetivo é incentivar, nas Igrejas locais, a cooperação missionária mediante oração,
sacrifícios e ofertas.

O primeiro Dia Mundial das Missões foi celebrado em 1927. Alguns
anos antes, Pio XI ﬁzera um gesto
surpreendente e profético: na Solenidade de Pentecostes de 1922, interrompeu sua homilia e, em meio
a impressionante silêncio, tirou seu
solidéu, fazendo-o passar entre os
bispos, sacerdotes e ﬁéis na Basílica
de São Pedro, no Vaticano, enquanto
pedia a toda a Igreja ajuda para as
Missões.

Neste ano de 2021, no dia 24 de
outubro, penúltimo domingo do
mês, celebraremos o 95º Dia Mundial das Missões, com coletas em todas as dioceses, paróquias e comunidades, destinadas às Missões da
Igreja no mundo inteiro. Sua colaboração no Dia Mundial das Missões
tem como ﬁnalidade a Evangelização, Animação e Cooperação Missionária em todo mundo, sobretudo
“as terras de missão”.
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LEITURA ORANTE

“Filho de Davi, tem piedade
de mim!” (Mc 10,48)
DIÁC. LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Evangelho deste 30° Domingo do Tempo Comum traz três
momentos que merecem destaque. O primeiro é a ﬁgura de
Bartimeu, ﬁlho de Timeu, que era cego e
mendigo (Mc 10,46). A doença e a pobreza
eram tidas como maldição de Javé, uma
vez que o portador delas viola a aliança,
isto é, foi inﬁel a Deus, por isso o castigo. A pergunta que ﬁca nas entrelinhas é:
cadê a família deste homem?
O segundo momento é a proﬁssão de
fé de Bartimeu. Ele escutava a multidão e
com certeza os hinos que eram cantados.
Logo, ele grita: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” (Mc 10,48). Este homem

reconhece a messianidade de Jesus, descendente da casa de Davi e a sua divindade capaz de perdoar e retirar a escuridão
de seus olhos, consequentemente, isso
mudaria sua vida. O terceiro momento é
a coragem de Bartimeu de jogar toda sua
segurança (o manto) e ir ao encontro de
Jesus, a luz verdadeira. Uma vez, ao recobrar a luz de seus olhos, não mais a deixa,
segue-a, adquire uma nova família.
No Batismo nós recebemos a luz e a
ﬁliação. Elas sempre nos acompanham,
basta ter coragem e seguir a Jesus Cristo.
Imitemos Bartimeu e sigamos como família de Cristo. O amor tem pressa. Tem
pressa de ser amado e anunciado.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Rm 8,12-17; Sl 67(68); Lc 13,10-17. 3ª-f.: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13-18-21.
4ª-f.: Rm 8,26-30; Sl 12(13); Lc 13,22-30. 5ª-f.: Ef 2,19-22; Sl 18(19A); Lc 6,12-19. 6ª-f.: Rm 9,1-5; Sl 147(147B);
Lc 14,1-6. Sábado: Rm 11,1-2a.11-12. 25-29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-11. Domingo: 31º Domingo do Tempo
Comum – Dt 6,2-6; Sl 17(18); Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 10,46-52 (página 1407 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Lectio: o que diz o texto em si?
2. Meditatio: o que diz o texto para você?
3. Oratio: o que você diz ao Senhor, em resposta à Palavra lida e meditada?
4. Contemplatio: qual é a conversão da mente, coração e
vida que o Senhor lhe pede?
5. Actio: a Palavra lida, meditada, rezada e contemplada impele a sua existência para doar-se aos outros na
caridade.
30º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: Jr 31,7-9; Sl 125 (126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3);
Hb 5,1-6; Mc 10,46-52 (O cego de Jericó).

