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PALAVRA DO ARCEBISPO

“NA TRINDADE,
ETERNO AMOR”
Irmãos e irmãs!

A

o longo da minha missão
pastoral nesta Arquidiocese
de Goiânia, tenho subido, a
cada ano, em romaria com
todos vocês ao templo da nossa fé:
o Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno, em Trindade. De 2017 a 2019,
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
buscando aprofundar a espiritualiArcebispo Metropolitano de Goiânia
dade que, como luz, haure do Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno,
tenho escrito, a cada ano, por ocasião da festa, uma Carta Pastoral sobre uma das pessoas da Santíssima Trindade.
Em 2017, Creio em Deus Pai; em 2018, Creio em Jesus Cristo; em 2019, Creio no Espírito Santo. A Solenidade e as festividades da Romaria de Trindade, no ano passado (2020), não
puderam ser celebradas em razão da pandemia que, em 2021,
ainda assola o nosso o país e o mundo inteiro.
Neste ano a celebramos de forma on-line. O importante na
história e na vida é que sempre precisamos nos colocar em
romaria, levando o nosso coração e os nossos pés à casa do
Pai. Mas se um dia os pés já não conseguirem mais nos levar
até lá, então, deixemos que o nosso coração caminhe rumo à
Trindade Santa e nela possa repousar.
Ao ﬁnal de meu pastoreio na Arquidiocese de Goiânia,
como ﬁel romeiro, desejo encerrar minhas cartas pastorais,
detendo-me na contemplação à Santíssima Trindade, numa
síntese teológica embevecida pela bela e doce imagem de
Nossa Senhora, ajoelhada, sendo coroada pela Santíssima
Trindade, mistério da Igreja. A Carta Pastoral que eu escrevi
no tempo da Páscoa e que na Solenidade do Pai Eterno 2021
entrego à Arquidiocese é um convite a mergulharmos no mistério da Páscoa, “a festa da reviravolta feita por Deus e realizada em Cristo”, nos dizeres do cardeal Raniero Cantalamessa, por ocasião da celebração da Sexta-Feira da Paixão do ano
de 2019. Que este imenso e fundante Mistério Pascal, do qual
a Igreja procede, permaneça como luzeiro da nossa Arquidiocese de Goiânia a iluminar as noites escuras e os dias de luz na
caminhada pastoral desta Igreja Particular. Também seja luz a
todos os romeiros provenientes dos mais distantes rincões do
Brasil e do mundo, para virem rezar no Santuário-Basílica do
Divino Pai Eterno, em Trindade, e nos demais santuários de
nossa querida Arquidiocese de Goiânia.

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: Larissa Costa, 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
A edição desta semana traz matéria
a respeito da devoção ao Preciosíssimo
Sangue de Jesus, a qual o mês de julho
é dedicado, para que ela seja mais conhecida pelos católicos. A matéria de
capa traz uma explanação sobre a mais
nova Carta Pastoral escrita por Dom
Washington Cruz acerca da Santíssima Trindade: “Na Trindade, Eterno
Amor”. Em sua palavra, o arcebispo
compartilha sua inspiração, assume-se como romeiro diante da beleza da
devoção. Na seção Vida Consagrada,
conhecemos mais congregações religiosas presentes na Arquidiocese de
Goiânia com a história das Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada, que estão

há 25 anos em nosso território. O Santo
Padre dá sequência a sua catequese dedicada à Carta aos Gálatas, destacando
a ﬁgura de Paulo, verdadeiro apóstolo.
Em nossas páginas também viajamos
pela História da Igreja em Goiás, com
padre Max e, na Leitura Orante, somos
chamados à oração contínua.
Você, leitor, é fundamental para o
crescimento do nosso jornal. Por isso,
mande sugestões, críticas ou apenas
compartilhe suas impressões. Continuemos em oração e cuidando uns dos
outros.
Uma boa leitura e que nossa
semana seja abençoada!

História da Igreja em Goiás
A criação dos cursos de Farmácia e
Odontologia na Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A

Conferência de São Vicente de Paulo, em 1945,
formou uma comissão
para que se pudesse
analisar a possibilidade da criação
da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás. O lançamento
da pedra fundamental deu-se
no dia 12 de outubro desse mesmo ano. A conferência cederia as
instalações para receber o curso.
Em contrapartida, os estudantes do curso atenderiam os mais carentes que
eram assistidos pelos vicentinos na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.
Durante a década de 1920, existiu uma Escola de Farmácia e Odontologia na
antiga capital, extinta depois da revolução de 1930. A Conferência de São
Vicente de Paulo representou o início de uma nova fase de existência desses
dois cursos em Goiás.
A nova Faculdade de Farmácia e Odontologia foi autorizada oficialmente em 18 de dezembro de 1947, por meio do Decreto n. 24.231/1947, dando início às suas atividades em 14 março de 1948, nas dependências da
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, onde funcionou até 1953, quando
foi transferida para uma sede própria, no Setor Universitário. Conforme
aprovação do Governo Federal, por Decreto nº 30.180, de 20 de novembro
de 1951, a primeira turma, iniciada em 1948, teve 22 alunos no curso de
Farmácia e 20 em Odontologia, com duração de três anos.
O apoio e o incentivo de Dom Emanuel Gomes de Oliveira foram de
fundamental importância para a consolidação desse projeto, pois o bispo
já havia manifestado o desejo de uma Faculdade de Farmácia e Odontologia em Anápolis, desde 1933, reforçado posteriormente com a vinda dos
franciscanos para Goiás.
O projeto não foi realizado em Anápolis e, quando houve a possibilidade de realizá-lo em Goiânia, Dom Emanuel não perdeu a oportunidade,
somando forças com os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo,
juntamente com um grupo de idealizadores formados por farmacêuticos,
médicos e dentistas, para que, assim, o sonho da Faculdade de Farmácia
e Odontologia se tornasse realidade. Além do desejo, Dom Emanuel tinha
muita influência, o que colaborou para o bom andamento da proposta.
O grupo que esteve à frente dessa faculdade eram os farmacêuticos Rômulo Rocha e Carlos Augusto Godoy, auxiliados pelos alunos Marinho Lino
de Araújo e Ramiro Campos Meireles, tendo como primeiro diretor Agnelo Arlington Fleury Curado, leigo que pertencia à Sociedade São Vicente
de Paulo. Essa causa foi abraçada por um grupo de médicos que muito
colaborou para a execução do projeto, como Dr. Aldemar Câmara, chefe
do centro de saúde pública; Dr. Nicodemos Alves Pereira; Dr. Domingos
Vigiano e Dr. Simão Carneiro, além do dentista Aristodemo Jácomo. Coube
a Germano Roriz, presidente da Conferência São Vicente de Paulo e diretor
da Santa Casa, tratar dos detalhes com a comissão, que resultou no início
desses dois novos cursos. A primeira turma formou-se em 16 de dezembro
de 1950, com colação de grau no Cine Teatro Goiânia.

Julho de 2021

Arquidiocese de Goiânia

DEVOÇÃO

3

Devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus

“Uma só gota pode salvar o mundo todo de toda culpa”
Fotos: Arquivo

LARISSA COSTA

O

mês de julho é dedicado ao Preciosíssimo Sangue, que é o sinal da
misericórdia redentora de Deus, derramada sobre o mundo mediante a Paixão, a Morte e a Ressurreição do seu Filho, Nosso Senhor
Jesus Cristo. Em uma de suas homilias, o papa Francisco explica que
“Desde os primórdios do cristianismo, o mistério do amor do Sangue de Cristo fascinou muitas pessoas, inclusive seus santos Fundadores e Fundadoras.
Eles cultivaram essa devoção colocando-a como base das suas Constituições,
porque entenderam, com a luz da fé, que o Sangue do Redentor é fonte de
salvação para o mundo”. São Gaspar del Bufalo foi um grande propagador
dessa devoção, tendo a aprovação da Santa Sé. Em 1815, ele fundou a Congregação Missionários do Preciosíssimo Sangue.
Em 1849, o papa Pio IX foi exilado em Gaeta durante a Guerra Italiana pela
independência. Com o intuito de trazer a paz, ele afirmou que pretendia criar
uma festa em honra ao Precioso Sangue de Jesus. Segundo a tradição, isso
aconteceu no final do mês de junho. A Guerra terminou e, então, o papa pôde
voltar a Roma. Assim, oficializou a festa para o primeiro domingo de julho.
Depois, o papa Pio X fixou a festa para o dia 1º de julho. “Com efeito, importa
recordar que, por ordem de Bento XIV, foram compostos a missa e o ofício em
honra ao Sangue adorável do divino Salvador; e que Pio IX, em cumprimento
de um voto feito em Gaeta, quis que a festa litúrgica fosse estendida à Igreja
universal” (Inde a Primis, 7).
Na Carta Apostólica Inde a Primis, São João XXIII ressalta a importância do
Preciosíssimo Sangue de Jesus: “uma só gota pode salvar o mundo todo de
toda culpa”. São João Paulo II também reforça essas mesmas palavras na sua
Carta Apostólica, em julho de 2001, sobre o valor infinito do Sangue de Cristo: “O Sangue de Cristo é a prova evidente do amor do Pai Celeste por todos
os homens, sem excluir ninguém”. Padre José Luiz da Silva, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, explica também que “Com as
palavras do papa São João XXIII, a devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus
é o desejo ardente de favorecer as almas, a Igreja e o mundo com os favores
da divina misericórdia que brota do lado aberto de Jesus na Cruz”.
O sangue do sacrifício de Cristo é o sinal do seu amor supremo entregue
a nós, para a nossa salvação. Esse sinal, conforme explica o papa Francisco, é
uma doação que “repete-se em todas as celebrações Eucarísticas, como nova
e eterna Aliança, derramado por todos em remissão dos pecados”.
São João XXIII afirma: “Porquanto, se infinito é o valor do Sangue do Homem-Deus, e se infinita foi a caridade que o impeliu a derramá-lo desde o
oitavo dia do seu nascimento, e depois, com superabundância, na agonia do
horto (cf. Lc 22,43), na flagelação e na coroação de espinhos, na subida ao
Calvário e na crucifixão, e, enfim, da ampla ferida do seu lado, como símbolo
desse mesmo Sangue divino que corre em todos os sacramentos da Igreja,
não só é conveniente, mas é também sumamente justo que a ele sejam tributadas homenagens de adoração e de amorosa gratidão por parte de todos os
que foram regenerados nas suas ondas salutares” (Inde a Primis, 10).

O Preciosíssimo Sangue está à nossa disposição
Pela fé: “Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós: quando éramos ainda pecadores, Cristo
morreu por nós. Portanto, muito mais agora, que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos
da ira” (Rm 5,8-9).
No Sacramento da Confissão: Por meio desse sacramento, Cristo perdoa os nossos pecados e lava a nossa alma
com o seu Preciosíssimo Sangue.
Na Eucaristia: Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus. “Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado por muitos homens
em remissão dos pecados” (Mt 26,27-28).
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Irmãs Franciscanas de
Maria Imaculada

A

Congregação das Irmãs Franciscanas de
Maria Imaculada tem como fundadora
Madre Alfred Moes, sob orientação do
frade menor, frei Panﬁlo da Magliano. A criação do grupo religioso aconteceu em 2 de agosto de 1865, em Joliet,
Illinois, Estados Unidos. Em 18 de
dezembro de 1963, chegaram as
primeiras quatro irmãs ao Brasil.
Elas foram para a cidade de Santa Helena de Goiás, na Diocese
de Jataí.
Como irmãs de São Francisco, a congregação abraçou
o estilo de vida do Evangelho e
aceitou o desaﬁo que Jesus deu a
Francisco de Assis: “Vá, reconstrua
minha Igreja”. São mulheres cristãs, religiosas franciscanas, comprometidas com
Jesus Cristo e guiadas pelo Espírito Santo.
Vivem em comunidades, cultivando a vida de
oração na simplicidade e vivendo o compromisso com os menos favorecidos. Contribuindo, assim,
para a transformação da realidade em que vivem, na
construção deﬁnitiva do Reino de Deus.
A irmãs vivem conforme São Francisco e são chamadas
pela graça do Espírito Santo a uma vida de consagração a
Deus pela proﬁssão de votos públicos de pobreza, castidade e
obediência.
As Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada estão presentes na
Arquidiocese de Goiânia desde 1996. Quando chegaram aqui,
Dom Fernando Gomes era o arcebispo. Os primeiros objetivos
das irmãs eram a formação e os estudos das primeiras candidatas.
Hoje, as irmãs Franciscanas estão presentes em duas paróquias:
Cristo Rei, com duas comunidades, sendo uma o colégio Instituto
San Damiano; e Santo Antônio, em Hidrolândia.
Atualmente, dez irmãs atuam na Arquidiocese de Goiânia. No
estado de Goiás, elas se fazem presente também em Santa Helena
de Goiás, na Diocese de Jataí.

INFORMAÇÕES
CONGREGAÇÃO DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DE MARIA IMACULADA
Instituto San Damiano – Casa Provincial
Superiora: Ir. Maria Aparecida Gomes
Endereço: Av. Bela Vista, Km 5 – Parque Trindade II – 74921-206 – Aparecida de Goiânia-GO
Telefone: (62) 3284-8015
e-mail: irmasfranciscanas2020@gmail.com
Pré-noviciado
Endereço: Av. Bela Vista, Km 5 – Parque Trindade II – 74921-206 – Aparecida de Goiânia-GO
Telefone: (62) 3284-8879
Casa de Formação
Superiora da Casa Local: Ir. Sebastiana Barbosa de Freitas
Endereço: Rua Airton Gonzaga de Miranda, Qd. 19, Lt. 21 – Bairro Nazaré – 75340-000 – Hidrolândia-GO
Telefone: (62) 3553-1574

Foto: Arquivo
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Carta Pastoral
comtempla o mistério
da Trindade

TALITA SALGADO

“Na Trindade, Eterno Amor”. Assim intitula-se a mais nova Carta Pastoral
do arcebispo Dom Washington Cruz a respeito da Santíssima Trindade. De 2017
a 2019, o arcebispo dedicou-se, a cada ano, a escrever uma carta sobre uma das
Pessoas da Trindade, a ser apresentada por ocasião da Festa em Louvor ao Divino
Pai Eterno, em Trindade. Em 2017, Creio em Deus Pai; em 2018, Creio em Jesus
Cristo; em 2019, Creio no Espírito Santo.
Neste ano, a festa foi realizada pela segunda vez de forma on-line devido à pandemia do coronavírus. Dom Washington, na celebração de encerramento, mais uma
vez, explicitou seu especial amor pela espiritualidade da Trindade, que, segundo
ele, emana do Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, e apresentou sua Carta Pastoral, ressaltando que ela é “um convite a mergulharmos no mistério da Páscoa”.
Trata-se da 18ª carta escrita pelo arcebispo. Tem 74 páginas e, de forma catequética, permeia a história da imagem, a origem da devoção e a espiritualidade

A Santíssima Trindade
1. Honra e glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado e adorado
seja Deus, Uno e Trino, que, em sua benevolência infinita, nos deu a conhecer seu
insondável mistério, só acessível mediante a Revelação e trazida a todos nós pela infusão do Espírito Santo, “luz dos corações” e pela Encarnação do Verbo, que “no início
estava junto de Deus” e que “é Deus” (Jo 1,1).

As origens da devoção das
Romarias a Trindade
2. “As origens goianas da devoção e das romarias a Trindade são modestas, discretas
e singelas. O achado de um medalhão de barro, na roçagem de um pasto, aglutinou em torno de si a esperança, a fé comunitária, a convicção religiosa e a devoção
que aqueceu corações e vidas”, segundo registrado no site da Associação Filhos do
Pai Eterno.

A Trindade em nós
22. A Trindade não está somente no alto dos céus, longe e acima de nós; ela habita
em nós. A esse propósito, em um versículo tocante do “discurso de adeus” de Jesus,
lê-se: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e a ele
viremos e nele estabeleceremos morada” (Jo 14,23).
Por muitos séculos, santos e místicos viveram deste mistério: Deus é mais que Emanuel – Deus conosco – é Deus em nós. Igualmente, muitos pobres e gente modesta
viveram esta fé com o sentimento profundo de participar de alguma maneira da
intimidade divina (sensus fidei). Nós, com efeito, somos habitados pelo Pai, Filho e
o Espírito Santo. Esse pensamento enche os cristãos a cada momento de júbilo e
de alegria exuberante, envolvendo-os ao mesmo tempo com um véu de reserva: o
cristão traz em si um grande mistério, o Deus Uno e Trino: pode cantar com Maria:
“Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor”. (...)

Interiorização do mistério da Santíssima
Trindade: Deus e seu amor por nós
Rezar “em espírito e verdade” é entrar em comunhão com a Santíssima Trindade. É
valorizar o fato de que somos filhos de Deus Pai que nos quer bem, que somos irmãos
do nosso Filho maior e que Ele nos ensina a caminhar no meio das vicissitudes da vida
e do mundo e que somos Templos do Espírito Santo, que nos guia e ilumina a viver esta
vida de Deus em nós.

da Santíssima Trindade, com subtítulos que contribuem para uma leitura leve e
de fácil compreensão. Essa matéria tem o intuito de provocar e suscitar o desejo à
leitura integral da Carta Pastoral. Por isso, aqui faremos uma sucinta explanação,
trazendo trechos que seguem a dinâmica do documento.
A carta, após a introdução, inicia-se já contemplando o mistério da Trindade
como centro da nossa fé, a origem humilde da devoção, o desejo do homem de
encontrar a Deus e o permear do mistério em toda a vida cristã. O texto também
vai destacar a Trindade que habita em nós e nos conduz, a oração como forma de
vivenciar a presença de Deus e contemplar a Trindade.
Dom Washington destaca a presença de Maria, sendo coroada pela Trindade,
ela que é o modelo da fé.

Estamos todos à procura de Deus
3. A humanidade sempre esteve à procura de Deus. “O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus” (GS, 19,1). Vê-se
ao longo da história das civilizações o rico uso da imaginação humana a representar,
de algum modo, ainda que às apalpadelas” (At 17,27), esta comunhão com Deus.

Crer na Trindade
7. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus
pode se dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo.
Pela graça do Batismo, “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, somos chamados
a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na Terra, na obscuridade de nossa fé,
e para além da morte, na luz eterna. Pela Crisma somos confirmados na fé recebida para
que, além de vivermos segundo a Palavra de Deus, possamos dar testemunho dela e levá-la por toda parte. Sob o manto por vezes um tanto frio das palavras e dos conceitos a
fé trinitária permaneceu sempre portadora de um calor intenso nos corações que rezam.

Nossa Senhora, rosto da
Santidade da Igreja
34. E Nossa Senhora encontra-se no centro da Imagem do Divino Pai Eterno, ícone do
Santuário-Basílica de Trindade, em Goiás. Maria é a esposa do Espírito Santo e Mãe
de Deus, porque é a mãe de Jesus. É a Imaculada Conceição, a mãe de todos os viventes. Maria é a humanidade presente junto ao mistério da Santíssima Trindade.
O fato de estar ajoelhada representa a sua humildade e submissão à Santíssima Trindade. Maria não é uma pessoa divina. Ela é humana. Porém, foi preservada do pecado original por Deus, por ser a mãe de Jesus. A coroa significa que Maria se mantém
em sua submissão de maneira santa, sempre junto de Jesus, sofrendo as dores de
uma mãe ao ver o filho morrer na cruz. Ela é coroada por Deus como Rainha do Céu
e da Terra, protetora da humanidade.

Conclusão
Em conclusão, a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade,
na unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância; pois uma é a pessoa do Pai;
outra, a do Filho; outra, a do Espírito Santo; mas uma é a divindade, igual em glória, coeterna
a majestade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. (...) Como o Pai é Senhor, assim o Filho é
Senhor, e o Espírito Santo é Senhor; e, no entanto, não há três Senhores, mas um só Senhor.
Ao término desta Carta Pastoral, na luz da experiência pascal, em união com toda a
Igreja, adoramos com especial intensidade interior “as três Pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade”. (...)

A Carta Pastoral está disponível em nosso site: www.arquidiocesedegoiania.org.br
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Foto: Vatican News

Paulo,

verdadeiro apóstolo

Irmãos e irmãs!

V

amos entrar na Carta aos Gálatas pouco a pouco. Vimos que estes
cristãos se encontram em conﬂito sobre como viver a fé. O Apóstolo Paulo começa a sua Carta recordando-lhes as suas relações passadas, o seu mal-estar pela distância e o amor imutável que sente
por cada um deles. Não deixa, contudo, de assinalar a sua preocupação de
que os Gálatas sigam o caminho reto: é a preocupação de um pai, que gerou
comunidades na fé. A sua intenção é muito clara: é necessário reaﬁrmar a
novidade do Evangelho, que os Gálatas receberam da sua pregação, a ﬁm
de construir a verdadeira identidade sobre a qual basear a própria existência. E este é o princípio: reiterar a novidade do Evangelho, aquele que os
Gálatas receberam do Apóstolo.
Descobrimos imediatamente que Paulo é um profundo conhecedor do
mistério de Cristo. Desde o início da sua Carta ele não segue os argumentos
superﬁciais utilizados pelos seus opositores. O Apóstolo “voa alto” e também nos indica como agir quando surgem conﬂitos dentro da comunidade.
Apenas no ﬁnal da Carta, de fato, é explicitado que o cerne da diatribe
suscitada é o da circuncisão, portanto, a principal tradição judaica. Paulo
opta por ir mais a fundo, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho e a liberdade dos cristãos, que é uma parte integrante disso. Ele não se
detém na superfície dos problemas, dos conﬂitos, como somos frequentemente tentados a fazer para encontrar uma solução imediata que nos ilude
a pensar que todos podemos concordar com concessões. Paulo ama Jesus e
sabe que Jesus não é um homem-Deus que faz concessões. Não é assim que
funciona com o Evangelho e o Apóstolo escolheu seguir o caminho mais
exigente. Escreve: “É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou
o de Deus?”. Ele não procura fazer a paz com todos. E continua: “Por acaso
tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo!” (Gl 1,10).
Em primeiro lugar, Paulo sente-se obrigado a recordar aos Gálatas que
é um verdadeiro apóstolo não por causa do seu mérito, mas devido à chamada de Deus. Ele próprio conta a história da sua vocação e conversão,
que coincidiu com a aparição do Cristo Ressuscitado durante a viagem a
Damasco (cf. At 9,1-9). É interessante notar o que ele diz sobre a sua vida
antes desse acontecimento: “com que excesso perseguia a Igreja de Deus e
a assolava; excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais” (Gl 1,13-14). Paulo ousa dizer
que ultrapassou todos no judaísmo, era um verdadeiro fariseu zeloso, “irrepreensível na justiça que vem da observância da lei” (Fl 3,6). Por duas vezes
enfatiza que tinha sido um defensor das “tradições dos pais” e um “crente
ﬁrme na lei”. Essa é a história de Paulo.

Não há nada de casual,
porque tudo foi preparado
no desígnio de Deus

Por um lado, insiste em sublinhar que perseguiu ferozmente a Igreja
e que foi um “blasfemador, um perseguidor, um homem violento” (1Tm
1,13); não poupa adjetivos: ele mesmo se qualiﬁca assim – por outro lado,
evidencia a misericórdia de Deus para com ele, o que o levou a experimentar uma transformação radical, bem conhecida por todos. Ele escreve: “Eu
era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judeia;
tinham elas apenas ouvido dizer: ‘Aquele que antes nos perseguia, agora
prega a fé que outrora combatia’” (Gl 1,22-23). Converteu-se, mudou, mudou o coração. Paulo evidencia assim a verdade da sua vocação através do
contraste ﬂagrante que tinha sido criado na sua vida: de perseguidor dos
cristãos porque não observavam as tradições e a lei, tinha sido chamado a
tornar-se apóstolo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vemos
que Paulo é livre: é livre para anunciar o Evangelho e também é livre para
confessar os seus pecados. “Eu era assim”: é a verdade que dá a liberdade
do coração, é a liberdade de Deus.
Pensando nessa sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão. É
como se quisesse dizer aos Gálatas que podia ter sido tudo menos apóstolo.
Desde criança fora educado para ser um observador irrepreensível da Lei
mosaica, e as circunstâncias tinham-no levado a lutar contra os discípulos
de Cristo. No entanto, algo inesperado aconteceu: Deus, pela sua graça, revelou-lhe o seu Filho que morreu e ressuscitou, para que pudesse tornar-se
o seu arauto entre os gentios (cf. Gl 1,15-16).
Quão imperscrutáveis são os caminhos do Senhor! Tocamo-lo com as
nossas mãos todos os dias, mas especialmente se pensarmos nos momentos
em que o Senhor nos chamou. Nunca devemos esquecer o tempo e a forma
como Deus entrou na nossa vida: ter ﬁxo no coração e na mente aquele encontro com a graça, quando Deus mudou a nossa existência. Quantas vezes,
perante as grandes obras do Senhor, surge espontaneamente a pergunta:
mas como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa frágil
e fraca, para realizar a sua vontade? E, no entanto, não há nada de casual,
porque tudo foi preparado no desígnio de Deus. Ele tece a nossa história, a
história de cada um de nós: Ele tece a nossa história e se correspondermos
com conﬁança ao seu plano de salvação, apercebemo-nos disso. A chamada envolve sempre uma missão à qual estamos destinados; por isso é pedido que nos preparemos seriamente, sabendo que é o próprio Deus que
nos envia, o próprio Deus que nos apoia com a sua graça. Irmãos e irmãs,
deixemo-nos guiar por esta consciência: o primado da graça transforma a
existência e torna-a digna de ser colocada ao serviço do Evangelho. O primado da graça cobre todos os pecados, muda os corações, muda a vida,
mostra-nos novos caminhos. Não nos esqueçamos disso!

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso, 30 de junho de 2021
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VIDA CRISTÃ

UMA EXPERIÊNCIA DE ENCONTRO:
Foto: Arquivo

EXPRESSÃO DE FÉ REAL NO AMBIENTE VIRTUAL

MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom
Brasil, membro do Grupo de Reflexão em Comunicação
da CNBB e gerente de conteúdos da Tv Pai Eterno. Autor
do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral da
Comunicação, pela Editora Paulus.

A

inda ecoa no coração dos
devotos do Divino Pai Eterno os clamores elevados
durante a Romaria Virtual
2021. Certamente, numa intensidade ainda maior, ecoa a nostalgia
de tê-la vivido de forma presencial,
com suas múltiplas expressões de
fé, ruas e igrejas transbordantes de
ﬁéis. Assim como em Trindade, outras tantas devoções mundo afora
tiveram seu ritmo natural adaptado
pelas consequências da pandemia.
Essa foi a possibilidade diante da
necessidade e não diminui a convicção de que nós fomos feitos para o
encontro físico e somos, por excelência, seres do encontro.
Na Encíclica Fratelli Tutti, que
inspirou o tema central da Romaria,

“A experiência está em
quem vive, mais do que
na plataforma que
se utiliza”

o papa Francisco reaﬁrma a primazia do encontro e o caracteriza como
“um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas
faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes,
porque ‘o todo é superior à parte’”
(FT, n. 215). Assim é a nossa vida,
assim é a celebração-expressão de
nossa fé: um encontro com Aquele
que nos chama, um encontro com os
irmãos que celebram.
Como gerar experiência de encontro em ambiente virtual? A primeira resposta, talvez, esteja em
quebrar o equívoco de que o virtual
não é real. Nosso pensamento é ainda fortemente maniqueísta, ou é isto
ou aquilo, e não aprendemos a olhar

as outras possibilidades. Corremos
o risco de pensar que essa experiência mediada pelas tecnologias
não seja real. A experiência está em
quem vive, mais do que na plataforma que se utiliza.
Luciano Floridi, professor da
Universidade de Oxford e criador
do termo onlife, aﬁrma que hoje
não faz mais sentido perguntar se
você está on-line ou oﬀ-line, conectado ou não conectado. Em entrevista publicada no jornal italiano
La Repubblica, Floridi aﬁrma que o
onlife é “a nova existência na qual
a barreira entre real e virtual caiu,
não há mais diferença entre ‘online’ e ‘oﬄine’, mas há precisamente uma ‘onlife’: a nossa existência,

que é híbrida como o habitat dos
manguezais”. É interessante a analogia que o pensador faz com os
manguezais porque é, exatamente, um lugar híbrido, onde não dá
para separar o que é água do rio e
água do mar.
Tivemos uma Romaria onlife.
Nem melhor, nem pior. Uma romaria única, que proporcionou um
itinerário espiritual pelas sendas da
fraternidade e possibilitou retornar
à experiência originária da devoção.
Não tivemos um único Santuário, tivemos muitos santuários por todo o
Brasil. Cada lar tornou-se um espaço de santiﬁcação, assim como a casa
de Constantino Xavier e Ana Rosa,
quando acolheram o medalhão.
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LEITURA ORANTE

“Jesus chamou os Doze e
começou a enviá-los!” (Mc 6,7)
THASSYO OLIVEIRA SILVA
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

I

rmãos, o Evangelho deste domingo nos
indaga sobre a missionariedade da Igreja,
Jesus chama seus discípulos dois a dois e
os envia em missão (cf. Mc 6,7). Vemos que
é o próprio Cristo que toma a iniciativa para
o início da comunidade missionária dos doze.
Eles são os seguidores de Cristo, viveram com
Ele, comeram com Ele, tocaram-no e são eles
também que partem em missão para anunciá-lo por todo o mundo. Ou seja, não basta
apenas conhecê-lo, precisamos anunciá-lo.
Todavia, esse anúncio não pode ser um movimento egoísta de mim mesmo, mas deve estar
em conformidade com meus irmãos.
Jesus veio ao mundo para instaurar uma
nova maneira de ser e de viver, no amor e na
fraternidade, sem dependência das coisas materiais que nos escravizam. Por isso, Ele nos
ensina a caminhar em unidade com os irmãos,

nunca querer seguir sozinhos e a nos desapossar das coisas supérﬂuas. Para que sejamos
ﬁéis seguidores desse projeto e obedientes ao
Evangelho de Cristo, nós também somos enviados a caminhar aqui, na Terra, tendo o nosso próximo como companheiro, com a consciência de que não podemos viver isolados
como uma ilha.
Jesus diz aos seus discípulos o que levar
para a missão e o que não levar: Ele mandou
levar o cajado na mão. Hoje, o cajado, para
nós, é a própria Palavra posta em nossas mãos
e acolhida em nosso coração. É ela que nos dá
perseverança e nos sustenta na missão. O pão,
a sacola e o dinheiro são as nossas preocupações, apreensões e inquietações. Todas essas
coisas que nos preocupam precisamos entregar nas mãos do Senhor e não ﬁcar trazendo-as conosco na nossa vida hodierna.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 12,34-11,1. 3ª-f.: Ex 2,1-15a; Sl 68(69); Mt 12,20-24.
4ª-f.: Ex 3,1-6.9-12; Sl 102 (103); Mt 11,25-27. 5ª-f.: Ex 3,13-20; Sl 104 (105); Mt 11,28-30. 6ª-f.: Nossa Senhora
do Carmo, festa – Zc 2,14-17 Cânt.: Lc 1,46-55; Mt 12,46-50. Sábado: Ex 12,37-42; Sl 135(136); Mt 12,14.21.
Domingo: 16º Domingo do Tempo Comum – Jr 23,1-6; Sl 22(23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 6,7-13 (página 1398 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: reserve um tempo, no mínimo 40 minutos, para
rezar sozinho. Desligue o celular e tudo que possa tirar a
sua atenção deste momento. Crie um espaço de oração e comece com uma oração inicial, invocando o Espírito Santo!
2. Leitura: leia todo o texto com calma, experimentando todas
as palavras. Preste atenção em cada palavra ali contida. Repita a leitura do texto no mínimo cinco vezes, sempre com
bastante atenção.
3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase do texto bíblico que chamou sua atenção e falou mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes. Deixe-a falar ao seu coração. Se,
ao ﬁzer isso, você se lembrar de outras passagens bíblicas,
deixe-as ecoar dentro de você.
4. Oração: agora é hora de elevar a Deus aquilo que a Palavra
meditada em seu coração trouxe para você. Fale com Ele.
Ofereça a Deus o sentimento causado no momento de sua
meditação.
5. Contemplação: permaneça em Deus com a Palavra pronunciada por Ele. Coloque seu coração em Deus e em sua
Palavra.
15º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra:
Am 7,12-15; Sl 84 (85),9ab-10.11-12.13-14 (R. 8); Ef 1,3-14; Mc 6,
7-13 (Missão dos doze Apóstolos).

