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PALAVRA DO ARCEBISPO

SACERDOTES
PARA SEMPRE
Queridos irmãos e irmãs,

D

esde o tempo de Jesus, aqueles homens que Ele chamou
e os associou ao seu sacerdócio se tornam sacerdotes por
meio do Sacramento da Ordem. A
cerimônia sacramental de ordenação
inclui vários ritos que se desenvolveDOM WASHINGTON CRUZ, CP
ram ao longo da tradição bimilenar
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
da Igreja, ricos em signiﬁcado e história: a prostração, a imposição das
mãos, a unção das mãos, a entrega do cálice e da patena, o
sinal da paz etc.
No centro da ordenação está o rito em que o bispo impõe
as mãos sobre a cabeça do candidato. Nesse momento, o bispo
pronuncia a oração consecratória e pede a Deus que conceda
ao ordinando a efusão do Espírito Santo, dando-lhe um caráter sagrado e separando-o para o ministério designado.
Pela ordenação, os sacerdotes recebem uma ampla variedade de deveres, particularmente o de celebrar a Santa Missa
e o de conceder o perdão dos pecados através do Sacramento
da Reconciliação. Eles também devem pregar o Evangelho,
celebrar os Sacramentos do Batismo e da Unção dos Enfermos, assistir os Matrimônios e pastorear uma comunidade
onde deve fomentar a caridade de Cristo de todos os modos
possíveis, sobretudo no cuidado dos pobres.
No último dia 7 de dezembro, no Santuário-Basílica Sagrada Família, tive a alegria de ordenar mais dois sacerdotes
para a nossa querida Arquidiocese de Goiânia: o Pe. Fênykis
de Oliveira Silva e o Pe. Saulo Ribeiro. Depois do percurso
formativo, vivido no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, que incluiu o tempo do diaconado, eles puderam
receber o Sacramento da Ordem e passarão a servir o povo de
Deus que pertence a esta Igreja particular.
Peço a todos os sacerdotes de nossa Arquidiocese que acolham, no presbitério, esses dois novos padres como irmãos
e os apoiem em seus ministérios. Aos demais irmãos, peço
orações por esses novos sacerdotes, para que sejam ﬁéis à
missão recebida e que perseverem no caminho de Jesus. Por
ﬁm, peço, mais uma vez, que rezemos pela santiﬁcação e pelo
aumento das vocações sacerdotais para a nossa Arquidiocese.
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Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
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Editorial
Estamos quase concluindo o ano de
2020 e com a graça de Deus a Igreja de
Goiânia acolhe mais dois novos padres,
ordenados sob a imposição das mãos do
nosso arcebispo Dom Washington Cruz.
Saulo Ribeiro e Fênykis de Oliveira continuam a missão que já vinham desempenhando como diáconos, só que agora
como “sacerdotes para sempre”, conforme expressou o arcebispo em sua Palavra
Semanal. Trazemos a história vocacional
desses dois padres, que relatam a trajetória de seus processos vocacionais. Em
Arquidiocese em Movimento, damos início a uma série sobre a Escola Dom Fer-

nando, em Aparecida de Goiânia, que,
ano que vem, irá celebrar seu Jubileu de
Ouro. Dom Moacir Silva Arantes se despediu dos funcionários da Cúria e rezou
com eles. O arcebispo, no dia 8, presidiu
a Santa Missa na Solenidade da Imaculada
Conceição, e Dom Levi Bonatto abençoou
a nova sede das Promotorias de Justiça
de Aparecida de Goiânia; conﬁra na pág.
3. Na seção Vida Cristã, o coordenador
geral da Pascom Brasil, Marcus Tullius,
escreveu artigo no qual ele reﬂete sobre
a experiência comunicativa que nos proporciona o Natal do Senhor.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

“Senhor, fazei de
mim um instrumento
de vossa paz”
A Oração Simples

“Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor...”
Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis, nasceu no ano de 1182, faleceu em 3 de outubro de 1226 e foi canonizado
em 16 de julho de 1228 pelo papa Gregório IX. Dentro da liturgia católica, sua
festa acontece em 4 de outubro e ele é, na maioria das vezes, identificado como
o padroeiro dos animais.
Falar de Santo Francisco de Assis é fazer referência a um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica Apostólica Romana, assim como Santo Agostinho e São Tomás
de Aquino ou ainda Santa Teresinha do Menino Jesus. Ao mesmo tempo que sua
fama ultrapassa gerações entre os séculos, também frases, situações e até mesmo
orações são identificadas como de sua autoria, sem ao menos que ele redigisse ou
pronunciasse uma só linha desses textos.
Umas das orações atribuídas a São Francisco de Assis, denominada hoje de Oração pela Paz, ficou conhecida no início do século XX e era intitulada de Oração Simples ou Oração de Invocação ao Sagrado Coração de Jesus. Christian Renoux, historiador francês, durante suas pesquisas literárias, afirma que a composição dessa oração
remete ao ano de 1912, sendo publicada pela primeira vez em uma revista francesa
chamada La Clochette.
É preciso ressaltar que, entre os anos de 1914 a 1918, o mundo sofria com a Primeira Guerra Mundial, centrada especialmente na Europa, terminando com mais de
dez milhões de mortos. Diante dessa catástrofe humana, a Oração Simples se revela
como a Oração pela Paz. A mensagem, de letra descomplicada e que inicia falando
de paz, ganhou força durante essa guerra e, possivelmente, a pedido do papa Bento
XV a oração foi publicada, no dia 20 de janeiro de 1916, na primeira página do “L’Osservatore Romano”, um jornal diário da Cidade do Vaticano que relata as atividades e
os eventos que ocorrem na vida da Igreja.
É bastante coerente que, em tempos de guerra, a Igreja tenha assumido a bandeira da paz, de forma especial em uma época que a comunicação impressa era uma
forma de comunicação em massa.
De acordo com pesquisas, o capuchinho Étienne de Paris, diretor da Ordem Terciária Franciscana, entendendo que a Oração Simples ou Inovação ao Sagrado Coração de Jesus era um apanhado espiritual, textual e literário que identificava perfeitamente com o carisma e a espiritualidade franciscana, teria requisitado que fizessem
imagens impressas de São Francisco com a oração no verso.
A oração tem um forte teor teológico, ainda que o texto, em nenhum momento, apresente, de forma explícita, os nomes de Jesus, Deus ou Espírito Santo.
Inconfundivelmente, aponta títulos messiânicos de Jesus em dois momentos:
Senhor; Ó Mestre.
Na perspectiva bíblica, todos os versos da oração estão repletos de fragmentos
que podem ser encontrados no Evangelho, por exemplo, “Fazei de mim um instrumento de vossa paz” (cf. Is 52,7; Mt 5,9), ou ainda nas demais cartas do Novo Testamento, “e é morrendo que se vive para a vida eterna” (cf. Fl 1,21; Rm 6,23).
No prisma da espiritualidade, o texto apresenta uma dualidade, o jogo do confronto entre a lógica humana e a lógica divina, em que a dialética do Senhor e Mestre
sobressai ao modelo do comportamento desvirtuado da humanidade. A oração é
uma súplica que remete à vigilância e à conversão, tendo como fim último a mudança de atitude em vista do Reino dos Céus.
Por todos esses motivos, não é difícil atribuir a oração a São Francisco de Assis,
pois, de fato, ele viveu heroicamente e de forma radical todas as virtudes suplicadas
na Oração pela Paz. O pobrezinho de Assis foi instrumento de paz, levou o amor, soube perdoar e uniu multidões por causa de Jesus. São Francisco foi um valente na fé,
expositor da verdade, e sinal de esperança em tempos de desespero. Irmão Francisco carregou em si mesmo a marca da alegria e da luz de Cristo. Por isso, foi humilde
o suficiente para consolar, compreender, amar, doar-se, perdoar e, como prêmio de
ter sido um bom soldado de Cristo, ser merecedor da vida eterna.
Pe. Vilmar Barreto
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Jubileu de Ouro da Escola Dom Fernando

Conheça a história da instituição que nasceu no coração do primeiro arcebispo de Goiânia
A Escola Dom Fernando, em Aparecida de Goiânia, irá comemorar, no próximo
ano, seu jubileu de ouro. Nascida no coração de Dom Fernando Gomes do Santos, o primeiro arcebispo de Goiânia, a instituição foi criada nos valores de ensino
confessional, isto é, tem como fundamento os princípios cristãos e o compromisso
com a verdade na transmissão do conhecimento. Assim, para se montar a proposta
pedagógica, as escolas confessionais católicas têm como base a fé em Cristo. Para
comemorar os 50 anos da instituição, o Jornal Encontro Semanal irá fazer uma série
de pequenas reportagens, retomando a trajetória da Escola Dom Fernando.
BREVE HISTÓRICO
Inaugurada em 27 de março de 1971, a Escola Agroindustrial de Goiânia, hoje,
tem o nome de Escola Dom Fernando e também é conhecida como Colégio dos

Padres. A escola surgiu para atender às necessidades daquela região que, na época,
era em sua totalidade rural e, inicialmente, atendia cerca de 150 alunos.
O arcebispo Dom Fernando tinha o desejo de oferecer às crianças daquela região
um ensino de qualidade, fundamentado nos valores do Evangelho, que originou o
lema “Ensinar sem Deus é escrever sobre a areia”, frase que rege a escola até hoje.
Em sua criação, a instituição de ensino atendia em tempo integral, oferecia, além
das aulas regulares, aulas de artesanato e agropecuária. É importante lembrar que
a Escola Agroindustrial foi a primeira que teve a Arquidiocese de Goiânia como
mantenedora. (Suzany Marques)
Confira, na próxima matéria da série, a evolução da Escola ao longo dos anos.

Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, presidiu a Solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora, na Catedral Metropolitana. O pároco da Catedral, padre
Carlos Gomes, concelebrou.
Reﬂetindo sobre as leituras bíblicas propostas para essa solenidade, o arcebispo
ressaltou em sua homilia que “a Liturgia da Palavra nesta solenidade é de especial
riqueza e ajuda na descrição das consequências do primeiro pecado. A primeira
leitura é um testemunho eloquente daquele mundo sombrio em que a humanidade
se encontra desde o momento da primeira desobediência. O Senhor Deus aparece
em cena como aquele que ajuda nossos primeiros pais a se conscientizarem da
gravidade de seus pecados, enquanto os leva a assumir as consequências de suas
ações erradas. Deus não aparece diante de Adão e Eva como um juiz implacável
e punitivo, com uma arma mortal para acabar com a vida de suas criaturas. Deus
continua a ser o pai e o amigo que dialoga com os seus ﬁlhos amados e lhes pede
que prestem contas do seu comportamento. Ao contrário, sua ira é descarregada
contra a serpente, instrumento do mal para conduzir os seres humanos à sua primeira queda”.

Foto: Rudger Remígio

Arcebispo preside Solenidade da Imaculada Conceição

Ao ﬁnal da celebração, o arcebispo contou que um confrade de sua congregação há muito tempo rezava à noite: “Senhor, dai-me um coração para amar Nossa
Senhora. Depois, ele virava-se para Nossa Senhora e pedia: Senhora, dai-me um
coração para amar Nosso Senhor”. Assim devemos fazer em nossa vida cristã.

O bispo eleito da Diocese de Barreiras (BA), Dom Moacir Silva Arantes, despediu-se dos funcionários da Cúria Metropolitana de Goiânia com uma Santa Missa,
no dia 2 de dezembro. Dom Moacir foi nomeado, pelo papa Francisco no dia 21 de

Dom Levi abençoa a nova sede
das Promotorias de Justiça de
Aparecida de Goiânia
No dia 27 de novembro, Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, participou da inauguração e deu a bênção na nova sede das Promotorias de Justiça de
Aparecida de Goiânia. A solenidade contou com a presença do prefeito da cidade,
Gustavo Mendanha, e do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado.

outubro deste ano, como terceiro bispo da Diocese de Barreiras, e a Missa de Posse
está marcada para o dia 2 de janeiro de 2021.
A coordenadora do Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese, Talita Salgado, ﬁcou responsável por deixar uma mensagem que falasse ao coração do bispo
em nome de todos os colaboradores da Cúria. “É como um membro da família,
um amigo acolhedor, que tem sempre uma história, uns dois dedinhos de prosa,
que, por ﬁm, vira ensinamento, direção e até puxão de orelha. Ele fala sério brincando, corrige com retidão. É próximo, ora como um pai, ora como um irmão”. E
conclui agradecendo: “Obrigada, Dom Moacir, por nos provocar a sermos Igreja
doméstica, para podermos ser verdadeiramente uma Igreja em saída. Obrigada
por incansavelmente nos dizer para percebermos a bondade de Deus, em todos os
momentos...porque, assim, podemos falar e viver a alegria de sermos amados por
Ele, de anunciar a Boa-Nova.”
Preparado pela equipe do Canto Litúrgico, um grupo de colaboradores da Cúria cantou uma canção que destaca a beleza da amizade, com o intuito de expressar
o carinho que Dom Moacir cativou em cada um.

Foto: Arquivo

Foto: Rudger Remígio

Dom Moacir se despede dos funcionários da
Cúria Metropolitana
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Conheça a história vocacional
dos dois novos padres da nossa Arquidiocese

Fotos: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA E MARCOS PAULO

F

ênykis de Oliveira Silva, 28 anos, e Saulo Ribeiro, 54 anos. Esses são os
dois novos sacerdotes ordenados pela Igreja de Goiânia sob a imposição das mãos do seu arcebispo Dom Washington Cruz, na segunda-feira, 7 de dezembro, véspera da Solenidade da Imaculada Conceição. A
celebração aconteceu no Santuário-Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã.
Para falar sobre suas vocações, o Jornal Encontro Semanal entrevistou
os neossacerdotes, dias antes da cerimônia de ordenação. Saulo, que é
uma vocação adulta, já foi membro da Toca de Assis. Ele deixou a Nova
Comunidade, mas continuou inquieto e encontrou o acolhimento de Dom
Washington Cruz para experimentar a caminhada na vocação sacerdotal.
“Após conhecer a minha história, Dom Washington me propôs um caminho de discernimento que conﬁrmou minha vocação. Então, eu acredito
que foi uma decisão motivada pelo chamado de Deus em minha vida e,
por isso, ﬁz o abandono de mim mesmo, entregando minha vida ao Pai”,
disse o novo padre.
Fênykis sentiu a inquietação pelo chamado do Senhor ainda criança.
Queria ser papa. Essa era uma meta de vida alimentada pela sua admiração
por São João Paulo II. O tempo foi passando e à medida que se engajava na
comunidade, conhecia mais de perto a vocação sacerdotal. Foi na Primeira
Comunhão que os olhos brilharam mais ao ver o ofício sendo desempenhado com tanto zelo pelo seu pároco, o padre Alaor Rodrigues. “Quero ser
como ele”, dizia para si mesmo. O Senhor foi lapidando o coração de Fênykis porque ele se deixava conduzir. “A voz da Igreja sempre me acolheu e
me incentivou por meio dos formadores ou pela presença e paternidade de
Dom Washington”, disse sobre sua caminhada no seminário.
Ser padre. Por quê? Para Fênykis e Saulo, não há um porquê quando se
trata de responder as motivações para se tornar sacerdote. “Esta é a vontade de Deus na minha vida e minha preocupação foi apenas entender essa
vontade”, respondeu Saulo. “Eu e Saulo já conversamos muito sobre isso e
concordamos que Deus manifesta sua vontade e espera de nós a vida doada
em qualquer vocação. De nós foi no diaconado e, agora, no presbiterado.
Portanto, ser padre é fazer a vontade de Deus porque foi isso que ele sonhou para mim.”
SER PASTOR COMO CRISTO O FOI
Ser padre em um mundo em que o consumismo e o individualismo
estão bastante evidentes é um desaﬁo, mas não o maior. Sobre esse tema,
a visão de Saulo está bem alinhada com a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Pastores Dabo Vobis, de São João Paulo II, que diz em seu n. 21:
“Mediante a consagração sacramental, o sacerdote é conﬁgurado a Jesus
Cristo enquanto Cabeça e Pastor da Igreja e recebe o dom de um ‘poder
espiritual’ que é participação da autoridade com a qual Jesus Cristo pelo
Seu Espírito conduz a Igreja”. Padre Saulo disse: “A missão do sacerdote
primeiramente é ser Pastor como Cristo foi pastor. Então, ser padre é se
conﬁgurar cada vez mais a Cristo pastor e procurar aderir aos ensinamentos que a Igreja está propondo para nós. Não é necessário inventar
algo estupendo, mas procurar viver a Igreja, sobretudo em unidade com
o Santo Padre, o papa, e com as Diretrizes Pastorais da Igreja, sendo ﬁel,
com o coração generoso que evangelize, conforte as pessoas e doe a vida
pela causa do Reino”, aﬁrmou.
Padre Saulo tem em uma frase do papa emérito Bento XVI seu lema de
ordenação sacerdotal e um sustento para sua vocação. “Conforta-me saber
que Deus sabe trabalhar com instrumento insuﬁciente.” Para o neossacerdote, essa frase tem tudo a ver com sua vocação. “O papa Bento XVI disse
essa frase logo quando assumiu seu pontiﬁcado e desde então ela me marcou muito porque por esse texto vejo minhas fraquezas, limitações e, mesmo assim, o Senhor me escolheu para a graça de ser sacerdote”, declarou.
O ser padre é, para Fênykis, sinal de esperança. “Carecemos de bons testemunhos, de ﬁdelidade, de respostas concretas que perdurem pelo resto da
vida e por meio do sacerdócio podemos dar esse testemunho de esperança,
ser canal da graça e do amor de Deus, pela reconciliação, pelo conforto das
famílias enlutadas, mas sobretudo no testemunho diário, diante da Eucaristia e da Santa Missa que é a maior entrega de Deus por nós.” Seu lema
sacerdotal é o mesmo escolhido para a ordenação diaconal. “Mas a tua vontade seja feita”. A frase foi dita por Jesus no momento de sua agonia no
Jardim do Getsêmani (Mt 26,36), momentos antes de ser entregue às mãos
dos pecadores. “Escolhi esse lema porque eu tinha certeza de que estava tomando uma decisão irrevogável para o resto da vida. No Seminário Maior
nós temos uma cruz e, diante dela, com essa frase, eu começava a lembrar
do meu processo vocacional, pois sabia que tinha entrado no seminário
para descobrir a vontade de Deus e, enquanto meditava essa passagem,
lembrava da agonia extrema de Jesus. Ele foi assistido pelos anjos naquele
momento e eu, durante meu processo vocacional também sempre fui assistido por Deus em tudo.”

MENSAGEM VOCACIONAL AOS JOVENS
Por ﬁm, os neossacerdotes deixaram uma mensagem de coragem e
ânimo aos jovens. “Como disse São João Paulo II: ‘não tenhais medo,
ele nos capacita, nos fortalece, por isso, devemos conﬁar nele. Já o papa
Bento XVI disse: ‘Deus não nos tira nada, mas nos dá tudo’. Coragem,
jovem, deixe Deus transformar sua vida.” Já Fênykis reﬂetiu mais uma
vez sobre seu processo vocacional. “Muitos jovens têm uma inquietação
vocacional e talvez os mesmos sentimentos que eu tive, a liberdade, por
exemplo. Os jovens almejam isso e, aqui, no seminário, eu encontrei, seja
em meus desejos, afetos, porque ﬁz a vontade de Deus e sinto que sou
livre para amar e servir aqueles que mais necessitam. No seminário eu
sempre dormi sentindo que Deus estava me fazendo feliz e isso me levava adiante. Por isso, digo aos jovens, coragem, o Senhor vai sustentar
e capacitar sempre mais aqueles que se abandonam verdadeiramente à
vontade dele.”
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“Sermos de Deus é a nossa identidade”,
Fotos: Rudger Remígio

disse Dom Washington aos novos padres

A

celebração de ordenação
presbiteral dos diáconos
Fênykis e Saulo foi presidida por Dom Washington Cruz e contou com a presença
do bispo eleito para a Diocese de
Barreiras (BA), Dom Moacir Silva
Arantes, além de diversos padres
do clero da Arquidiocese de Goiânia e padres amigos dos ordinandos, entre eles os padres Rodrigo
de Castro, reitor do Santuário-Basílica Sagrada Família, o padre
José Luiz da Silva, reitor do Seminário Interdiocesano São João
Maria Vianney e o padre Raphael
Alievi, ordenado recentemente
em Jataí.
Em sua homilia, Dom Washington falou sobre o chamado de
Deus ao ministério ordenado. Segundo o arcebispo, “o chamado
ao ministério ordenado é, de fato,
obra exclusiva da graça de Deus,
dignidade total da sua misericórdia, pois o ser humano não tem
outro mérito senão a sua colaboração humilde e ﬁel numa vocação que ultrapassa todas as suas
limitações humanas”.
Ao falar da identidade do sacerdote, o arcebispo disse: “A primeira certeza que o sacerdote possui, e também a mais importante,
é que pertence a alguém. Esse al-

guém é Cristo, ao mesmo tempo,
pertencer a Cristo é o vértice de
um caminho que se constrói, todos os dias, o horizonte e a meta é
Cristo. É nele que permanecemos
unidos, 24 horas por dia, para,
assim, mostrar os frutos dessa
união. Essa união, como sabemos,
acarreta responsabilidades e obrigações: santiﬁcação pela oração e
pela celebração dos sacramentos.
O sacerdote pertence, ainda, à comunidade e essa pertença deﬁne a
sua identidade e o seu ministério.
Nós sabemos que fomos tomados
da comunidade, não por nossa
própria vontade, mas por iniciativa e compromisso divino. Ao
sermos tomados da comunidade
somos devolvidos à comunidade
como irmãos, pais e pastores. E
imbuídos dessa doutrina, não nos
contentamos em viver só na comunidade, mas juntamente com
todos os irmãos; somos ministros
no sentido de servos e guias da comunidade para liderar ao estilo do
Bom Pastor que dá a vida”.
A BELEZA DO RITO DE ORDENAÇÃO
A Sagrada Ordenação é conferida pela imposição das mãos do
bispo e a Oração Consecratória,
através da qual ele bendiz o Pai
e invoca o dom do Espírito Santo

para a realização do ministério.
De fato, consta claramente pela
tradição, manifestada sobretudo
nos ritos litúrgicos e na prática da
Igreja tanto do Oriente como do
Ocidente, que pela imposição das
mãos e pela Oração de Ordenação
se confere o dom do Espírito Santo e se imprime o carácter sagrado,
de sorte que os bispos, os presbíteros e os diáconos, cada um a
seu modo, se assemelham a Cristo
(Pontiﬁcal Romano, n. 6, pág. 16).
O Rito de Ordenação começa
após a leitura do Evangelho com a
eleição dos candidatos. Neste momento há um diálogo entre o reitor
do seminário que pede ao bispo
que os diáconos sejam ordenados
presbíteros. O bispo interroga o
padre reitor querendo saber se
eles são dignos de tal ministério
e o reitor responde ao bispo que,
tendo interrogado o povo de Deus
e a equipe de formação, os diáconos foram considerados dignos do
ministério. Aqui entendemos a beleza da Igreja, já que os padres são
tirados do meio do povo para estar
a serviço do povo.
Após a eleição dos candidatos,
o bispo faz a homilia reﬂetindo
sobre os textos bíblicos lidos na
Liturgia da Palavra e também pode-se falar sobre o Ministério Pres-

biteral. Após essa reﬂexão acontece o momento dos propósitos e da
promessa dos eleitos. Isso ocorre
por meio de um diálogo do bispo com os eleitos que conﬁrmam,
diante do povo de Deus, a sua livre
vontade de assumir o ministério
presbiteral. O ﬁnal desse diálogo
acontece com os eleitos ajoelhados
diante do bispo, prometendo a ele
e a seus sucessores respeito e obediência. Depois de as promessas
sacerdotais serem feitas, o bispo
convida todos os presentes a cantar a Ladainha de Todos os Santos, pedindo que Deus os conceda
a abundância dos dons celestes a
esses seus servos para o Ministério
Presbiteral.
A última parte do Rito de Ordenação apresenta alguns símbolos, ricos em signiﬁcado e que
indicam o ministério da Ordem.
Terminada a Prece de Ordenação,
o eleito, com o auxílio de um ou
dois presbíteros, é revestido com
a estola sacerdotal e a casula. Em
seguida, de joelhos, a palma das
mãos do ordenado é ungida pelo
bispo com o Óleo do Santo Crisma. Prosseguindo, os ordenados
recebem a oferenda do povo de
Deus para o Santo Sacrifício e são
acolhidos pelo bispo e o presbitério da diocese.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 15

A Virgem Maria, mulher orante

N

o nosso caminho de catequeses
sobre a oração, hoje encontramos a Virgem Maria como Mulher orante. Nossa Senhora
rezava. Quando o mundo ainda não a
conhece, quando é uma simples donzela, noiva de um homem da casa de
David, Maria reza. Podemos imaginar a
jovem de Nazaré, recolhida em silêncio,
em diálogo contínuo com Deus, que, em
breve, lhe teria conﬁado a sua missão.
Ela já é cheia de graça e imaculada, desde a concepção, mas ainda nada sabe
sobre a sua vocação surpreendente e extraordinária, e sobre o mar tempestuoso
que terá de sulcar. Uma coisa é certa:
Maria pertence ao grande exército dos
humildes de coração, que os historiadores oﬁciais não incluem nos seus livros,
mas com quem Deus preparou a vinda
do seu Filho.
Maria não governa autonomamente a sua vida: espera que Deus tome as
rédeas do seu caminho e a guie para
onde Ele quer. É dócil, e com essa sua
disponibilidade predispõe os grandes
acontecimentos que envolvem Deus no
mundo. O Catecismo recorda-nos a sua
presença constante e atenciosa no desígnio benévolo do Pai e ao longo da vida
de Jesus (cf. CIC, 2617-2618).
Maria encontra-se em oração, quando o Arcanjo Gabriel lhe vai levar o
anúncio a Nazaré. O seu “Eis-me!”,
pequeno e imenso, que naquele momento faz saltar de alegria toda a criação, na história da salvação tinha sido
precedido por muitos outros “eis-me!”,
por muitas obediências conﬁantes, por

tantas disponibilidades à vontade de
Deus. Não há melhor maneira de rezar do que colocar-se, como Maria, em
atitude de abertura, de coração aberto a Deus: “Senhor, o que Tu quiseres,
quando Tu quiseres e como Tu quiseres!”. Ou seja, o coração aberto à vontade de Deus. Deus responde sempre.
Quantos ﬁéis vivem assim a sua oração!
Quem é mais humilde de coração, reza
assim: digamos com humildade essencial; com humildade simples: “Senhor,
o que Tu quiseres, quando Tu quiseres
e como Tu quiseres!”. Reza assim, sem
se zangar porque os dias estão cheios
de problemas, mas indo ao encontro da
realidade e consciente de que é no amor
humilde, no amor oferecido em cada

situação, que nos tornamos instrumentos da graça de Deus. Senhor, o que Tu
quiseres, quando Tu quiseres e como Tu
quiseres! Uma oração simples, mas que
consiste em pôr a nossa vida nas mãos
do Senhor: que Ele nos guie! Todos nós
podemos orar desta forma, quase sem
palavras.
A oração sabe acalmar a inquietação: mas nós estamos inquietos, queremos sempre as coisas antes de as pedirmos, e queremo-las imediatamente.
Esta inquietação fere-nos, e a oração
sabe acalmar a inquietação, sabe transformá-la em disponibilidade. Quando
estou inquieto, rezo e a oração abre o
meu coração, tornando-me disponível à
vontade de Deus. Nos poucos instantes

da Anunciação, a Virgem Maria soube
rejeitar o medo, embora tenha previsto
que o seu “sim” lhe teria causado provações muito duras. Se na oração compreendermos que cada dia concedido
por Deus é uma chamada, então dilataremos o coração e acolheremos tudo.
Aprende-se a dizer: “O que quiseres,
Senhor. Promete-me apenas que estarás
presente em cada passo do meu caminho”. Isto é importante: pedir ao Senhor
a sua presença em cada passo do nosso
caminho: que não nos deixe sozinhos,
que não nos deixe cair em tentação,
que não nos abandone nos momentos
difíceis. Conclui-se que o Pai-Nosso é
assim: a graça que o próprio Jesus nos
ensinou a pedir ao Senhor.
Imagem: Internet

Estimados irmãos e irmãs,

A presença de Maria é por si só oração
Com a oração, Maria acompanha
toda a vida de Jesus, até à morte e a ressurreição; e no ﬁnal continua, e acompanha os primeiros passos da Igreja
nascente (cf. At 1,14). Maria reza com
os discípulos que atravessaram o escândalo da Cruz. Reza com Pedro, que
sucumbiu ao medo e chorou de remorso. Maria está ali, com os discípulos, no
meio dos homens e das mulheres que
o seu Filho chamou para formar a sua
comunidade. Maria não age como sacerdote. É a Mãe de Jesus que reza com
eles, em comunidade, como um membro da comunidade. Reza com eles e
por eles. E, mais uma vez, a sua oração precede o futuro que está prestes a
cumprir-se: por obra do Espírito Santo,
tornou-se Mãe de Deus, e por obra do
Espírito Santo, torna-se Mãe da Igreja.
Orando com a Igreja nascente, torna-se
Mãe da Igreja, acompanha os discípulos nos primeiros passos da Igreja, em
oração, à espera do Espírito Santo. Em
silêncio, sempre em silêncio! A prece de

Maria é silenciosa. O Evangelho só nos
narra uma oração de Maria: em Caná,
quando pede ao seu Filho, por aquelas
pobres pessoas, que estão prestes a fazer má ﬁgura na festa. Mas, imaginemos: oferecer uma festa de casamento e
terminá-la com leite, porque não havia
vinho! Mas que vergonha! E ela suplica
e pede ao seu ﬁlho que resolva aquele
problema. A presença de Maria é por
si só oração, e a sua presença entre os
discípulos no Cenáculo, à espera do
Espírito Santo, é orante. Assim, Maria
dá à luz a Igreja, é Mãe da Igreja. O Catecismo explica: “Na fé da sua humilde
serva, o Dom de Deus - ou seja, o Espírito Santo - encontra o acolhimento
que Ele esperava desde o princípio dos
tempos” (Catecismo, n. 2617).
Na Virgem Maria, a natural intuição feminina é exaltada pela sua união
singular com Deus na oração. Por esse
motivo, lendo o Evangelho, observamos
que às vezes Ela parece desaparecer,
para depois reaparecer nos momen-

tos cruciais: Maria está aberta à voz de
Deus que guia o seu coração, que orienta os seus passos onde a sua presença
é necessária. Presença silenciosa de mãe
e de discípula. Maria está presente porque é Mãe, mas está presente também
porque é a primeira discípula, aquela
que melhor aprendeu as coisas de Jesus.
Maria nunca diz: “Vinde, resolverei os
problemas”. Mas diz: “Fazei o que Ele
vos disser”, indicando sempre com o
dedo Jesus. Esta atitude é típica do discípulo, e ela é a primeira discípula: reza
como Mãe, ora como discípula.
“Maria conservava todas estas palavras, ponderando-as no seu coração”
(Lc 2, 19). Assim, o evangelista Lucas
retrata a Mãe do Senhor no Evangelho
da infância. Tudo o que acontece ao seu
redor acaba por ter um reﬂexo no fundo do seu coração: tanto os dias cheios
de alegria, como os momentos mais
sombrios, quando até ela tem diﬁculdade de compreender por que caminhos
deve passar a Redenção. Tudo acaba

no seu coração, para poder ser joeirado
mediante a oração e por ela transﬁgurado. Quer sejam as dádivas dos Magos,
quer a fuga para o Egito, até a tremenda sexta-feira da Paixão: a Mãe conserva tudo, apresentando-o a Deus no seu
diálogo com Ele. Alguém comparou o
coração de Maria com uma pérola de
esplendor inigualável, formada e limada pela aceitação paciente da vontade
de Deus, através dos mistérios de Jesus
meditados na oração. Que bom se também nós pudéssemos assemelhar-nos
um pouco à nossa Mãe! Com o coração
aberto à Palavra de Deus, com o coração silencioso, com o coração obediente, com o coração que sabe receber a Palavra de Deus, deixando-a crescer com
uma semente do bem da Igreja.

Biblioteca do Palácio Apostólico
18 de novembro de 2020
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Foto: Rudger Remígio

Comunicar que a Palavra se fez carne
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB e
coordenador de comunicação da TV Pai Eterno.

O

tempo do Advento conduz o itinerário da nossa
vida rumo ao Natal de
Jesus. A experiência de fé
comunicada nesta solenidade cristã enternece o coração da humanidade, especialmente neste tempo
de pandemia. Providencialmente,
chegaremos ao Natal após termos
percorrido nove meses de dor,
espera, perdas, distanciamento,
cuidado e também de esperança.
Poderíamos acrescer tantas outras
palavras que expressam o que temos vivido neste período de convivência com um vírus invisível e
perigoso. E Deus nos responde,
agora, com o Natal de seu Filho. A
vinda de Jesus é a resposta para as
nossas angústias e medos.
Papa Francisco, no seu mais recente livro Vamos sonhar juntos: o
caminho para um futuro melhor, aﬁrma que “Deus nunca é indiferente.
A essência de Deus é misericórdia,
que não consiste apenas em ver e se
comover, mas em responder com
ação. Deus sabe, sente e vem cuidar de nós. Não se limita a nos esperar, ele sai ao nosso encontro”.
É o que experimentamos no Natal.
Muitos questionam onde estaria
Deus na pandemia, assim como

questionaram em outras situações
de calamidade na história da humanidade, e Ele nos responde com
a singeleza da vinda de seu Filho.
Ao abrirmos a Sagrada Escritura no prólogo de São João, encontramos que “a Palavra se fez carne
e veio morar entre nós” (cf. Jo 1,14).
Que bela e rica verdade de nossa
fé! Ao rezá-la, cada crente deve ter
a consciência de que a Palavra já se
fez carne uma vez por todas, para
nos ensinar a sermos mais humanos. A Palavra – sinal sensível da
experiência comunicativa – já se
fez carne por nós e nós, tantas vezes irreﬂetidamente, tornamos a
transformar a carne em Palavra.

Natal é o tempo de viver a profundidade e a riqueza das relações.
Mesmo com limitações de distanciamento, quando não são aconselhados os tradicionais encontros
presenciais como fazíamos antes,
não deixemos de exercitar a ternura
e o cuidado. Assim como em Êxodo

(33,7-11), quando a Tenda do Encontro permitiu a Moisés e ao povo
contactar-se novamente com Deus,
neste Natal, cada lar se torna uma
Tenda do Encontro para a Palavra
habitar e nos transformar. Que os
próximos dias sejam um incessante
clamor: “Vem, Senhor Jesus!”

Que bela e rica verdade
de nossa fé!
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LEITURA ORANTE

“O Espírito virá sobre ti” (Lc 1,35)
ERICK MENESES SILVA (SEMINARISTA)
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

P

or mais que o Rei Davi se preocupasse
em construir uma casa digna para o Senhor, nós percebemos que Deus assume a tarefa de escolher o tempo certo,
de acordo com o seu projeto. Não coube a Davi
construir o templo, porque, hoje nós sabemos,
Deus estava preparando o caminho para o seu
Filho e, por isso, o templo a ser construído
mais tarde seria um sinal que aponta para outra realidade muito maior e misteriosa.
Foi o Rei Salomão, herdeiro de Davi, quem
recebeu a graça de construir uma casa para o
Senhor, Deus de Israel. A liturgia deste 4º Domingo do Advento faz menção ao Templo de Jerusalém, pois foi uma realidade que preparou o
coração do povo para entender uma grande verdade: Deus escolhe habitar entre seus amados.
Desse modo, somos orientados para o Evangelho à luz da Segunda Leitura, e, se somos capazes de celebrar dentro de poucos dias o Natal do

Senhor, é porque, como disse Paulo, “esse mistério foi manifestado, [...] levado ao conhecimento
de todas as nações” (Rm 16,25-27) e esta manifestação se deu por meio de uma virgem, que
chamamos de Mãe. Mãe de Deus e nossa também. Maria é o templo de Deus por excelência.
O anúncio do Anjo no Evangelho deixa
claro que, por amor e com poder, Deus escolheu uma nova morada para Si. Não mais um
templo de pedra, mas de carne. Maria Santíssima torna-se assim aquela habitação digna de
Deus que os antigos sonharam. Por meio dela,
o Senhor se revelou aos homens e, principalmente, pôde redimi-los da mancha do pecado.
Chegamos na última semana de preparação para o Natal cheios de alegria, porque
Deus escolheu Maria para ser templo santo, a
partir do qual Ele pode nos alcançar com seu
amor. Olhemos para a anunciação do Anjo e
nos proponhamos a vivenciar esta última semana que antecede ao Natal com ﬁrme propósito de, assim como Maria, dizer sempre
sim ao projeto de Deus, para que em nós, pelo
Espírito, Ele faça sua morada.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Nm 24,2-7.15-17; Sl 24(25); Mt 21,23-27. 3ª-f.: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34); Mt
21,28-32. 4ª-f.: Is 45; Sl 84 (85); Lc 7,19-23. 5ª-f.: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17. 6ª-f.: Jr 23,5-8; Sl
71(72); Mt 1,18-24. Sábado: Jz 13,2-7.24-25ª; Sl 70(71): Lc 1,5-25. Domingo: 4º Domingo o Advento – 2Sm
7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Rm 16,25-27; Lc 1,26-38. (Anunciação).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 1,26-38 (página 1421 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo;
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 as palavras da
Sagrada Escritura ressoem no seu interior, meditando-as em
paralelo com aquelas situações que você tem vivido. Deixe que
Deus fale com você, apenas escute;
4. Contemplação: a Palavra de hoje se cumpriu em sua vida. Contemple Nossa Senhora em Nazaré e permita que a experiência
de seu sim ressoe em seus ouvidos. Com sua imaginação, ouça
as palavras do Anjo e a resposta da Mãe, permita que este acontecimento bíblico revele os mistérios de Deus a você.
5. Oração: a Palavra está com você agora. Favoreça um momento
para “ruminar” o Evangelho, 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.
4º Domingo do Advento – Ano B. Liturgia da Palavra: 2Sm 7,
1-5.8b-12.14a.16; Sl 88 (89),2-3.4-5.27.29 (R/. cf. 2a); Rm 16,2527; Lc 1,26-38 (Anunciação).

