Sínodo 2021 - 2023

semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Imagens: Internet

Edição 424ª - 8 de julho de 2022

Desiderio desideravi
SOBRE A FORMAÇÃO LITÚRGICA DO POVO DE DEUS

pág.

5

HISTÓRIA DA IGREJA

MATÉRIA ESPECIAL

EDIFÍCIO RELIGIOSO

Por que Sant’Ana
é a padroeira
de Goiás?

Entenda mais
sobre a Porta da
Misericórdia

Arte sacra:
o afresco da Última
Ceia

pág.

2

pág.

4

pág.

7

Julho de 2022

Arquidiocese de Goiânia

2

PALAVRA DO ARCEBISPO

A RELAÇÃO
Família e Escola

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

O

Imgaem: Internet

tema da “educação domiciliar” aponta para o grande desaﬁo
existente na busca de harmonia e mútua colaboração entre família e escola. Em 2020, o Santo Padre lançou o Pacto Educativo Global, aﬁrmando que “para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira”, ou seja, o processo educativo precisa ser assumido por todos. Família, escola e instituições da sociedade necessitam
tecer esforços em prol de um processo educativo integral. Esse processo
educativo humanista, baseado no esforço compartilhado e múltiplo, é o
que a Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB
mantém no seu horizonte, consolidando os valores que pautam as metas dos trabalhos desenvolvidos.
De forma consistente, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, o
Magistério da Igreja tem aﬁrmado a grande responsabilidade das famílias na educação dos seus membros. No entanto, esta primazia da
família deve ser compreendida não como uma exclusividade, mas como
uma atribuição que é complementada por uma mútua colaboração com
as instituições de educação formal. Se a escola deve ser compreendida e gerida como parceira da família e não sua substituta, o contrário
também é verdadeiro, ou seja, a família não pode substituir a escola.
Há, entre essas duas instituições basilares da sociedade, uma mútua
colaboração.
Ao discursar às escolas italianas aﬁrmando: “eu amo a escola, a amei
como estudante, professor e bispo”, Papa Francisco reconhece o papel
da escola em sua vida pessoal, mas também aponta a importância dessa instituição nas dinâmicas da formação da pessoa humana. A esco-

la, como toda realidade humana, tem suas contradições, imperfeições
e desaﬁos. Portanto, concentrar apenas em seus aspectos negativos é
ofuscar seu nobre papel formativo construído ao longo de séculos do
processo civilizatório.
Como cristãos católicos, nosso empenho é aquele delineado nas palavras de São Paulo aos Romanos: “não vos conformeis com este mundo” (Rm 12,2). Assim, apoiar as famílias em sua missão fundamental
de educar seus ﬁlhos é também ser presença no complexo mundo da
educação, oferecendo os melhores dons. Por meio dos conselhos e outros mecanismos de participação, a família não só pode, mas precisa
estar intimamente ligada à vida escolar de seus ﬁlhos.
A Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB,
em sintonia com a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC – deseja que as famílias assumam o seu primordial papel
educativo, contribuindo com as comunidades escolares para que elas
eduquem para a vida plena. A Palavra do Senhor, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo (cf Mt 5,13-14), motiva e inspira os cristãos
a se inserirem no ambiente escolar com uma presença inspiradora, para
iluminar e transformar situações que estão contra os valores do Evangelho. Como discípulos-missionários de Jesus Cristo, seguimos fazendo a vontade de Deus, de modo especial quando ela exigir conversão,
mudança de mentalidade e renúncia. Muitas vezes a vontade de Deus
confronta com a nossa própria vontade, encorajando-nos à contrição
pessoal para mudarmos nossa mentalidade e nos abrirmos à sua Palavra, que é sempre viva e eﬁcaz.

História da Igreja em Goiás

Editorial

Por que Sant’Ana é a padroeira
de Goiás?
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

No vídeo de intenção de oração para o mês de julho, o Papa Francisco nos convida a rezar pelos idosos que têm “uma grande responsabilidade para com as novas gerações”. No dia 24 deste mês, também
celebramos o II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo
Santo Padre em 31 de janeiro de 2021.
Pensando nos idosos, o Papa Francisco iniciou em fevereiro deste
ano um percurso de catequeses sobre o signiﬁcado e o valor da velhice. “Nunca nós, os idosos, fomos tão numerosos na história, mas o
risco de ser vistos como ‘um fardo’ é alto”, assim ele começa o ciclo de
audiências gerais.
Até o dia 22 de junho, foram 15 catequeses sobre a velhice. Nelas,
Francisco fala sobre a pressa que gera a cultura do descarte. De acordo
com o Pontíﬁce, muitas vezes os avós são esquecidos, mas devemos
valorizá-los e aprender com a sua sabedoria. Outros pontos abordados são: o ritmo que a velhice impõe, o cuidado com os mais velhos,
a ternura dos idosos. Todas as catequeses do Santo Padre podem ser
acessadas no site: vatican.va
Boa leitura!
Somos um
Arcebispo de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Arcebispo Emérito: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989 GO)
Redação: Larissa Costa, Marcos Paulo Mota e
Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

N

a primeira metade do século XVIII, com o avanço da Rota dos Bandeirantes,
chegou em terras goianas o primeiro grupo expedicionário liderado por Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como o Anhanguera, que se estabeleceu
às margens do Rio Vermelho para exploração do ouro que ali havia, fundando,
em 1729, o Arraial de Sant’Ana, hoje, a cidade de Goiás.
Em 1743 começou a ser construída a Igreja dedicada à Sant’Ana por Manuel Antunes da Fonseca, que era o Ouvidor-Geral de Goiás. No local, havia uma pequena capela,
que foi demolida para a construção da nova igreja. Em 1759, o teto da igreja desabou,
pois a forma como foi construída era bem precária. Porém, reza o mito, passado por
muitas gerações, de que um antigo padre que morou na cidade havia amaldiçoado a
igreja, falando que ela jamais seria concluída, porque, sempre que tentassem terminá-la, o teto dela desabaria, o que aconteceu novamente em 1872. Dizem que, devido a
esse fato, até hoje a igreja está inacabada.
Contudo, o milagre que resultou numa maior devoção à santa aconteceu na região
onde atualmente é Anápolis. Em 1870, dona Anna das Dores partiu de Jaraguá, onde
vivia, para Bonfim, atual Silvânia, numa viagem de tropa de burros. Um desses burros
levava as joias da família e uma imagem de Sant’Ana, por ter ela o mesmo nome da
santa, era muito devota e não se separava dela. No percurso da viagem pararam para o
pouso na região da fazenda das antas do Sr. Joaquim Rodrigues dos Santos. Dona Anna
e toda a sua comitiva dormiram lá, mas quando foi pela manhã, quando deveriam sair
rumo ao destino final, perceberam que faltava um dos burros. Depois de muito procurar, encontraram o burro deitado que não levantou por nada. Os tropeiros chamaram
dona Anna e o Sr. Joaquim, ao chegarem viram que na bagagem daquele burro estava
a imagem de Sant’Ana. Diante do fato, ficaram intrigados, mas logo entenderam que o
burro estava empacado porque a santa queria ficar ali. Dessa forma, ajoelharam e disseram que construiriam uma igreja dedicada à Sant’Ana, naquela mesma hora, a carga
voltou ao seu peso normal e o burro se levantou.
Este foi um momento de muita emoção para todos os presentes, de joelhos rezaram à santa piedosamente, o fazendeiro prometeu doar uma parte de sua terra para
construir a Capela dedicada a Sant`Ana. Voltando para Jaraguá, dona Anna pediu que
seu filho, Gomes de Souza Ramos, fosse àquele local e iniciasse a construção da igreja.
Foi assim que nasceu a cidade de Anápolis. Logo após esse acontecimento, a notícia
do milagre se espalhou por toda a região chegando à então capital, Vila Boa de Goiás,
onde já se tinha uma igreja dedicada à santa. Quando a cidade de Goiás foi elevada à
condição de diocese em 1826 pelo papa Leão XII, Sant’Ana foi escolhida como padroeira desta diocese e, sendo Goiás de maioria predominante católica, ela se tornou concomitantemente a padroeira do Estado, celebrada na sua festa litúrgica em 26 de julho.
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Centro Salesiano do Aprendiz
No ﬁnal do mês de junho, nosso arcebispo, Dom João Justino, esteve no Centro Salesiano do Aprendiz (Cesam). A visita contou com a presença de alguns
padres da Arquidiocese de Goiânia. O arcebispo e os padres puderam conhecer
a estrutura do Cesam e entender o funcionamento do Programa de Aprendizagem, que possui o intuito de buscar oportunidades para ajudar os jovens
em situação de vulnerabilidade social a ingressar no mercado de trabalho. No
ﬁnal, houve um momento de convivência com os jovens aprendizes no pátio da
instituição.

Sacramento da Crisma
No sábado, 2 de julho, Dom João Justino presidiu a Santa Missa pela primeira vez na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Solange Park, em Goiânia.
Nesse dia, o arcebispo conferiu o Sacramento da Crisma a 35 jovens e adultos
da comunidade.

I Encontro de Professores Católicos
O Vicariato para a Cultura e Educação da Arquidiocese de Goiânia está promovendo o I Encontro de Professores Católicos. O evento acontecerá no dia
4 de agosto, das 19 às 21h, no Teatro Madre Esperança Garrido. A inscrição é
gratuita e pode ser feita em: linktr.ee/arquidiocesedegoiania

Missão na Diocese de Ipameri
Os seminaristas do Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney
e Santa Cruz, com sede na Arquidiocese de Goiânia, estão em missão na Diocese de Ipameri. Ao todo 47 seminaristas e quatro padres formadores estão espalhados pelas paróquias que formam a diocese. Dom Francisco Rodrigues do
Rêgo, bispo de Ipameri, falou da importância dessa missão. “É importante para
que os seminaristas possam ter esse contato com o povo, para que eles possam
vivenciar essa experiência bonita de ser uma igreja em saída e colocar no coração deles o espírito missionário”. A missão teve início no dia 2 e se encerra no
dia 10 de julho com a Santa Missa na Catedral de Ipameri.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima
A imagem de Nossa Senhora de Fátima continua sua peregrinação na Arquidiocese
de Goiânia. Nos dias 9 e 10, sábado e domingo, ela estará na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, no Setor Balneário Meia Ponte. Nos dias 11 e 12, a Paróquia Cristo Rei,
localizada em Aparecida de Goiânia, será agraciada com a visita de Nossa Senhora. Já
nos dias 13 e 14, a imagem peregrina estará na Paróquia Nossa Senhora da Guia, também em Aparecida de Goiânia. Na sexta-feira, dia 15 de julho, a Paróquia Imaculado
Coração de Maria recebe a visita da Santa.
Você acompanha o itinerário de peregrinação completo em nosso site.
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você sabe o que é?
SUZANY MARQUES

E

m seu terceiro ano de pontiﬁcado, o Papa Francisco fez algo que não
tinha acontecido. Ele permitiu que as dioceses pelo mundo inteiro
criassem portas santas. A permissão veio através da Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Misericordiae Vultus. Nesse documento, escrito no ano de 2015, além de anunciar o Jubileu
Extraordinário da Misericórdia, ele também autorizou os bispos das Igrejas
particulares a criarem e abrirem uma Porta da Misericórdia.
No ano de 2015, a abertura das Portas Santas foi realizada no terceiro
Domingo de Advento, em comunhão com a abertura da Porta da Basílica
de Latrão, em Roma. “Estabeleço que no mesmo domingo, em cada Igreja
particular – na Catedral, que é a Igreja-Mãe para todos os ﬁéis, ou na Concatedral ou então numa Igreja de signiﬁcado especial – se abra igualmente,
durante todo o Ano Santo, uma Porta da Misericórdia. Por opção do Ordinário, a mesma poderá ser aberta também nos Santuários, meta de muitos peregrinos que, frequentemente, nestes lugares sagrados, se sentem tocados
no coração pela graça e encontram o caminho da conversão. Assim, cada
Igreja particular estará diretamente envolvida na vivência deste Ano Santo,
como um momento extraordinário de graça e renovação espiritual. Portanto, o Jubileu será celebrado, quer em Roma quer nas Igrejas particulares,
como sinal visível da comunhão da Igreja inteira”.
Essa abertura foi de grande importância para os ﬁéis católicos, pois todos poderiam receber a indulgência plenária sem precisar ir à Roma. Além
disso, o Papa abriu o ano Extraordinário da Misericórdia no aniversário de
50 anos da conclusão do Concílio do Vaticano II. “Com efeito, abrirei a Porta Santa no cinquentenário da conclusão do Concílio Ecuménico Vaticano
II. A Igreja sente a necessidade de manter vivo aquele acontecimento”.
Na Bula, o Papa explica ainda sobre a importância dos Anos Santos.
“A peregrinação é um sinal peculiar no Ano Santo, enquanto ícone do caminho que cada pessoa realiza na sua existência. A vida é uma peregrinação
e o ser humano é viator, um peregrino que percorre uma estrada até à meta
anelada. Também para chegar à Porta Santa, tanto em Roma como em cada
um dos outros lugares, cada pessoa deverá fazer, segundo as próprias forças, uma peregrinação. Esta será sinal de que a própria misericórdia é uma
meta a alcançar que exige empenho e sacrifício. Por isso, a peregrinação há
de servir de estímulo à conversão: ao atravessar a Porta Santa, deixar-nos-emos abraçar pela misericórdia de Deus e comprometer-nos-emos a ser
misericordiosos com os outros como o Pai o é conosco”, orienta ele.
AFINAL, QUAL A IMPORTÂNCIA DO ANO DA MISERICÓRDIA?
O papa explica na Bula. “Jesus declara que a misericórdia não é apenas o
agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros ﬁlhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia, porque,
primeiro, foi usada misericórdia para conosco”. E fala ainda que, “na Sagrada Escritura, como se vê, a misericórdia é a palavra-chave para indicar o
agir de Deus para conosco”.

Temos Porta Santa
aberta no Brasil
A Porta Santa da Basílica do Senhor Bom Jesus, localizada em Iguape (SP), se abriu em razão do Ano Jubilar
extraordinário, em virtude dos 375 anos do encontro da
imagem do Senhor Bom Jesus. O Ano Jubilar se iniciou
no dia 5 de fevereiro deste ano e se encerrará no dia 6 de
janeiro de 2023.
Para que tal fato fosse possível, o bispo Dom Manoel
Ferreira dos Santos Júnior pediu autorização para Santa
Sé e manifestou sua vontade de “promover a renovação
espiritual dos fiéis e incrementar sua vida na graça”.

Imagem: Internet

Na próxima edição, apresentaremos um pouco mais do
ano da Misericórdia e das Portas Santas que
estão na Arquidiocese de Goiânia.
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É na Liturgia que
reabastecemos
nossa fé
Imagens: Internet

MARCOS PAULO MOTA

N

a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o papa Francisco tornou
pública a sua nova Carta Apostólica,“Desiderio desideravi”, que fala
sobre a formação litúrgica do povo de Deus espalhado pelo mundo. O documento não trata de nova instrução ou nova direção, mas
reﬂete a beleza da celebração litúrgica.
Ao mostrar a importância da comunhão eclesial, o Santo Padre apresenta os 65 parágrafos resultantes da seção plenária do Dicastério para o Culto
Divino, que aconteceu em fevereiro de 2019.
O papa Francisco diz na carta que a fé cristã ou “é um encontro com
Jesus vivo ou não é” e que a Liturgia bem celebrada nos possibilita esse
encontro. “Não precisamos de uma vaga recordação da Última Ceia: mas
temos a necessidade de estar presentes nessa Ceia”.
“Gostaria que a beleza do celebrar cristão e de suas necessárias consequências na vida da igreja não fosse deturpada por uma superﬁcial e re-

dutiva de seu valor, ou pior ainda, de sua instrumentalização a serviço de
alguma visão ideológica, seja ela qual for”, disse o Santo Padre ao recordar
a grande relevância da Sacrosanctum Concilium.
Na Carta Apostólica, o papa nos adverte sobre o “mundanismo espiritual” e também nos lembra que “participar do Sacrifício Eucarístico não é
uma conquista como se fosse uma grande vantagem diante de Deus e dos
irmãos”.
Ainda no mesmo documento, o papa Francisco recorda a importância
da formação litúrgica. “Gostaria que esta carta nos ajudasse a reavivar o
espanto diante da beleza da verdade da celebração cristã, a recordar a necessidade de uma autêntica formação litúrgica e a reconhecer a importância
de uma arte celebrativa que está a serviço da verdade do mistério pascal e
da participação de todos os batizados, cada um com a especiﬁcidade de sua
vocação”.
Ao falar, no oitavo subtítulo, sobre a necessidade de uma formação litúrgica séria, o Santo Padre aﬁrma que as reformas no rito e no texto não ajudam muito sem formação litúrgica nos seminários, e complementa, “Uma
abordagem litúrgico-sapiencial da formação teológica nos seminários certamente teria efeitos positivos também na ação pastoral. Não há aspecto
da vida eclesial que não encontre nela seu ápice e sua fonte. A pastoral
de conjunto, orgânica e integrada, mais do que o resultado de programas
elaborados, é a consequência de colocar a celebração eucarística dominical,
fundamento da comunhão, no centro da vida comunitária. A compreensão
teológica da Liturgia não permite de modo algum compreender estas palavras como se tudo se reduzisse ao aspecto cultual. Não é autêntica uma
celebração que não evangeliza, assim como não é autêntico um anúncio
que não leva ao encontro com o Ressuscitado na celebração: ambos, sem o
testemunho da caridade, são como um bronze retumbante ou um címbalo
que estrila”.

“A Liturgia é um dom da Páscoa
do Senhor que, acolhido com
docilidade, renova a
nossa vida”
A carta é dividida em nove subtítulos voltados
para a Liturgia, para abastecermos
a nossa fé.
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

A Liturgia: “Hoje” a partir da história da salvação;
A Liturgia: Lugar do encontro com Cristo;
A Igreja: Sacramento do Corpo de Cristo;
O sentido teológico da Liturgia;
A Liturgia: antídoto para o veneno do
mundanismo espiritual;

6º. Redescobrir a cada dia a beleza da verdade da
celebração cristã;
7º. O encanto pelo mistério pascal é parte essencial
do ato litúrgico;
8º. A necessidade de uma séria e vital formação litúrgica;
9º. A arte de celebrar.
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INTENÇÃO DE ORAÇÃO DO PAPA

CAMPANHA MISSIONÁRIA 2022

No vídeo de intenção de oração deste mês de julho, o Papa Francisco nos convida a rezar pelos idosos. O Santo Padre explica que “não
podemos falar da família sem falar da importância que os idosos têm
entre nós”, pois eles têm “uma sensibilidade especial para o cuidado,
para a reflexão e o afeto”.
Em janeiro do ano passado, o Papa instituiu o Dia Mundial dos
Avós e dos Idosos, com data fixa no quarto domingo do mês de julho,
na proximidade da festa dos Santos Joaquim e Ana, os “avós” de Jesus. Neste ano, iremos celebrar pela segunda vez o dia dedicado aos
idosos.
Ao final do vídeo, o Pontífice pede que lembremos dos idosos,
“para que se tornem mestres da ternura, para que a sua experiência e
sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança
e responsabilidade”.

Acontecerá, durante o mês de outubro, nas dioceses de todo o Brasil, a Campanha Missionária, que, em 2022, completa 50 anos de história. O tema para este ano “A Igreja é missão” está acompanhado da
inspiração bíblica “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8), escolhida pelo
Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões.
As Pontifícias Obras Missionárias (POM) são responsáveis por organizar a Campanha Missionária. Colaboram com esta ação a Comissão Episcopal para a Ação Missionária e a Cooperação Intereclesial da
CNBB, bem como outros organismos que fazem parte do Conselho
Missionário Nacional (COMINA).
Nos dias 22 e 23 de outubro, acontecerá a Coleta Missionária em
todo o Brasil. As ofertas desses dias serão enviadas integralmente às
Pontifícias Obras Missionárias, que repassam ao Fundo Universal de
Solidariedade para apoiar projetos no mundo todo.

SEMINÁRIO NACIONAL DE CATEQUESE

DICASTÉRIO PARA OS BISPOS

Nos dias 11 a 15 de julho, acontece o Seminário Nacional de Catequese em comemoração aos 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. Realizado pela Comissão Episcopal Pastoral para a Animação
Bíblico-Catequética da CNBB, o evento terá como tema “Catequese
da Igreja Católica: 30 anos”.
O Seminário será realizado de forma on-line, com transmissão
pelos canais do Youtube da CNBB e da Catequese no Brasil, todos
os dias às 19h30. Você pode conferir a programação completa no
site: cnbb.org.br

Em entrevista à agência de notícias Reuters, o Papa Francisco anunciou que nomeará duas mulheres para trabalhar no Dicastério para os
Bispos. Ao falar sobre a valorização da mulher na Cúria Romana, o Santo Padre disse que está “aberto para que seja dada a oportunidade.
Agora o Governatorato tem uma vice-governadora... Agora, na Congregação para os Bispos, na comissão para eleger os bispos, duas mulheres irão para lá pela primeira vez. Um pouco se abre desta maneira”.
O Pontífice também explicou que no futuro vê a possibilidade de que
os leigos sejam nomeados para dirigir dicastérios.
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IGREJA EM SAÍDA
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O AFRESCO DA ÚLTIMA CEIA

FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi arquitetura – Arquitetura do Sagrado

“retratar a intenção
da alma humana
através dos gestos e
movimentos de seus
membros – uma
máxima que não se
refere a estados
emocionais
momentâneos, mas
à vida interior do
homem em sua
totalidade”

e não com o uma entidade preexistente.” (H. S. Jasnon,
Anthony F. Janson, 1996).
O tema revela o momento em que Jesus anuncia
a futura traição de um dos doze apóstolos que o seguiam. Na imagem, percebe-se que o anúncio abala a
todos e a expressão facial de surpresa dos presentes é
visível, menos a de Judas, única ﬁgura apoiada sobre a
mesa, com um semblante desaﬁador e obscuro.
Leonardo da Vinci escreveu em seu caderno de anotações que o objetivo primeiro era “retratar a intenção
da alma humana através dos gestos e movimentos de seus
membros – uma máxima que não se refere a estados emocionais momentâneos, mas à vida interior do homem em sua
totalidade.” (H. S. Jasnon, Anthony F. Janson, 1996).
Apesar dos vários processos de restauração, o afresco
pintado em óleo e têmpera sobre gesso não aderiu bem
à parede e antes de ser ﬁnalizada já revelava um grave
problema, a deterioração. Mas, para os especialistas, o
que ﬁcou é suﬁciente para compreendermos técnica, beleza e a sua relevância simbólica para o mundo cristão.
Imagem: Internet

N

a famosa capital do design e da moda, Milão,
no refeitório do convento dominicano de Santa Maria delle Grazie, está uma das obras mais
representativas do grande artista renascentista, Leonardo da Vinci. Assim, uma dentre as mais preciosas obras de arte sacra, o afresco da Última Ceia.
A obra, encomendada pelo mecenas Ludovico Sforza, o Duque de Milão, exigiu dedicação e trabalho duro
de seu autor por três anos ininterruptos (1495-1498).
A estabilidade e o equilíbrio que é visível nesta obra
foi possível graças à técnica do ponto de fuga central.
Além disso, o artista começou a composição pelos personagens e depois fez o ambiente como amparo à cena
da Última Ceia.
“O ponto de fuga está atrás da cabeça de Cristo, exatamente no centro da pintura que, desse modo, ﬁca cheia de
signiﬁcação simbólica. Evidente, também, é a função simbólica da abertura principal na parede ao fundo, seu frontão é
o equivalente arquitetônico de uma auréola. Assim, temos a
ver o cenário quase que inteiramente em relação às ﬁguras,
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Como o bom samaritano:
“Vai, e também tu, faze o mesmo” (Lc 10,37c)
EULRIERIS RAMOS DE SOUZA
(Seminarista da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

J

esus, no Evangelho deste domingo, apresenta para um mestre da lei que o interroga
qual o verdadeiro caminho para alcançar a
vida eterna. A resposta é dada pelo próprio
mestre da lei, que conhece muito bem as Escrituras, isto é, a vida eterna é alcançada por meio
da vivência do grande mandamento do amor, já
presente no Antigo Testamento: “Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a
tua alma e com toda a tua força e de todo o teu
entendimento; e a teu próximo como a ti mesmo”
(Lc 10,27; Dt 6,5; Lv 19,18). Jesus aprova e exorta
o mestre da lei a viver o mandamento do amor.
No entanto, mesmo sendo um homem de
grande conhecimento da Sagrada Escritura, faz
uma pergunta peculiar como se não tivesse tal conhecimento: “E quem é o meu próximo?”. Como
é possível que ele não soubesse? Talvez seria
porque o seu coração não aceitava aquilo que o

seu conhecimento da razão apresentava, por isso
criou-se uma dúvida ou falta de clareza de quem
deveria amar. A essa possível dureza de coração
do mestre da lei, Jesus é paciente e apresenta a
riquíssima parábola do bom samaritano. Aquele
compreende bem quem é o próximo que necessita
de um especial amor: os pobres, doentes e pessoas que sofrem de qualquer mal; bem como Jesus o apresenta onde encontramos o próximo: no
cotidiano da vida, em meio às nossas obrigações.
Com esse Evangelho podemos aprender três
coisas. Primeiro, não há outro caminho para alcançar a vida eterna, isto é, a felicidade verdadeira, o pleno sentido e realização de nossas vidas,
do que viver o mandamento do amor. Jesus também ensina que vale muito mais a caridade do
que continuarmos diligentes em nossos ofícios,
mas com coração de pedra. Por ﬁm, reconhecemos Jesus como bom samaritano da humanidade, como diz Santo Agostinho, que se esvazia de
sua divindade para dar a sua vida por todos os
homens, ensinando-os a viver plenamente o mandamento do amor e assim alcançar a vida eterna.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Is 1,10-17; Sl 49(50); Mt 10,34-11,1. 3ª-f.: Is 7,1-9; Sl 47(48); Mt 11,20-24. 4ª-f.: Is 10,
5-7.13-16; Sl 93(94); Mt 11,25-27. 5ª-f.: Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101(102); Mt 11,28-30. 6ª-f.: Is 38,1-6.21-22.7-8;
Cânt.: Is 38,10.11.12.16; Mt 12,1-8. Sábado: Nossa Senhora do Carmo, festa – Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-55; Mt 12,
46-50. Domingo: 16º Domingo do Tempo Comum – Gn 18,1-10a; Sl 14(15); Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

ARQ. INDICA
Devocionário ao Preciosíssimo
Sangue de Jesus
Este é um livro dedicado ao “Preciosíssimo Sangue de Jesus
Cristo”. Idealizado e organizado pelo Cônego Carlos Antônio
da Silva. Este volume apresenta uma pequena história sobre
a devoção ao sangue de Cristo, bem como a importância de
reconhecer, na espécie do sangue precioso, uma oportunidade
de adoração a Jesus Sacramentado. Além disso, o leitor poderá
encontrar novena, terço e orações que o ajudarão a se familiarizar com essa devoção e a adentrar com todo o coração nesse
profundo mistério de fé.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 10,25-37
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus,
por isso, deixe-o ficar ao seu lado. Não fique preso a realidades
que podem fazer perder o foco. Para isso, invoque o auxílio do
Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: o texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido, por isso, leia-o quantas vezes for necessário para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para ti.
3. Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto lhe
fala. Tente mergulhar-se no mesmo, destaque palavras, frases e
repita-as para poder alimentar-se delas.
4. Oração espontânea: se apresente a Deus por meio da oração.
Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida.
5. Contemplação: agora, tente lembrar dos momentos em que
você mais notou a manifestação de Deus em sua vida. Busque
registrar para que possa, durante a semana, fazer uma relembrança do que fora rezado.
6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e você
deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um modo de
levar essa Palavra à prática.
15º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Dt 30,10-14; Sl 68(69); Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

