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PALAVRA
PALAVRADO
DOARCEBISPO
ARCEBISPO

O

s maiores tesouros que alguém pode acumular nesta
terra, dos quais usufruirá para sempre, são a fé e
o amor. Eles se constituem na única
bagagem que podemos levar conosco à Casa do Pai, e também a única
herança que não poderá ser roubada. Tudo isso porque a fé e o amor,
DOM WASHINGTON CRUZ, CP juntos, geram esperança, poderosa
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
força propulsora do bem, capaz de
transformar nós mesmos e o mundo!
Outro tesouro que ninguém pode roubar é o conhecimento.
Emanado da sabedoria que vem de Deus e do empenho de
cada um, se colocado a serviço do bem, quantos e belos frutos pode dar!
Louvando a capacidade multiplicadora das sementes
plantadas pela educação, no início de cada ano letivo, em
Celebração Eucarística, concedemos a Bênção das Mochilas a
estudantes de todos os níveis do ensino, rogando a Deus por
eles, seus professores e familiares. Neste ano, estamos realizando, hoje, 4 de fevereiro, na Catedral Metropolitana. Também aproveitamos a oportunidade para falar a esses jovens
sobre a importância de cultivarem fé em Deus, a esperança e
os valores ético-morais cristãos, que moldarão o seu caráter,
preparando-os para o futuro.

A Palavra de Deus tem muito a nos
ensinar sobre atitudes fraternas que
produzem uma cultura de não violência em nossa sociedade. Deixando-se iluminar pelo que Deus tem a nos
dizer, a primeira Reunião Mensal de
Pastoral de 2018 irá se debruçar sobre
a proposta da Campanha da Fraternidade de 2018, “Em Cristo somos todos
irmãos” (Mt 23,8). A Reunião irá refletir sobre o enfrentamento da violência
na perspectiva bíblica, com palestra
do frei Fernando Inácio Peixoto. Nesta
edição, o leitor também fica por dentro
das posses de novos párocos na Arqui-

diocese de Goiânia. Destaque para a
festa do Jubileu de Ouro da Paróquia
São Paulo Apóstolo, no Setor Oeste,
que foi encerrada no dia 28 de janeiro, com missa presidida pelo nosso
arcebispo, Dom Washington Cruz.
O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto,
por sua vez, escreve artigo sobre o
Ateísmo na atualidade. O texto é resultado de sua participação no 27º
Curso Anual de Bispos Brasileiros,
que aconteceu no Rio de Janeiro, de
22 a 26 de janeiro.
Boa leitura!

Fique por dentro

Guapó tem novo adm. paroquial,
Padre Rogério Lavisch
Fotos: Rudger Remígio

TESOUROS QUE
PROMOVEM
TRANSFORMAÇÕES

Editorial

Caminhos
Diante da responsabilidade dos pais como primeiros educadores da sua família, eles não devem terceirizar totalmente
a educação dos seus filhos para a escola, mas precisam conhecer a instituição na qual os matriculam, a fim de avaliar
se ela está sintonizada com os valores que desejam ver assimilados por eles. E caso queiram propiciar a seus filhos uma
escola de orientação religiosa, podem conhecer o Sistema
Católico de Ensino, que reúne instituições educacionais com
projetos pedagógicos focados na excelência do ensino, mas
também numa educação integral e integradora.
No entanto, mais importante que a escola frequentada pelos filhos, é que pais e mães os acompanhem, dialoguem com
eles sobre suas experiências na escola e fora dela, deixando
transparecer que se importam com eles; sendo firmes, mas
pacíficos e amorosos quando for preciso alertá-los sobre condutas que podem prejudicá-los.
Os pais devem plantar nos corações dos filhos a semente
da paz, da justiça e do amor cristão. Somente assim, reviverá a chama da esperança, que move o mundo. Com ela,
os jovens voltarão a ter sonhos para suas vidas e a coletividade, e produzirão projetos para concretizá-los. Lembremos
que, a partir das escolhas feitas pela geração que está sendo
educada hoje, é que nosso país e o mundo vão retroceder ou
avançar, em todas as dimensões.
Imensa também é a responsabilidade dos professores
que, no exercício da missão de compartilhar conhecimentos
e ensinar a aprender, são chamados a ser promotores de uma
cultura do diálogo, que “deveria constar em todos os currículos escolares como eixo transversal das disciplinas”, como
bem destaca nosso papa Francisco.
No entanto, não só os mestres, mas todos nós somos convidados, pelo Santo Padre, a ser parte ativa na construção
de uma sociedade integrada e reconciliada: “A paz será duradoura na medida em que armarmos os nossos filhos com
as armas do diálogo, lhes ensinarmos a boa batalha do encontro e da negociação. Desta forma, poderemos deixar-lhes
em herança uma cultura que saiba delinear estratégias não
de morte, mas de vida; não de exclusão, mas de integração”.
(Sala Régia, 06/05/16)
Um abençoado semestre letivo para todos os estudantes e
docentes de nossa Arquidiocese, com muita paz, esperança!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
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A Paróquia São Sebastião, na cidade de
Guapó, esteve em festa
na noite do dia 30 de
janeiro, para receber
o novo administrador
paroquial, padre Rogério Lavisch, MSF. A
celebração foi presidida pelo arcebispo Dom
Washington Cruz e
contou com a presença
do padre Léo, que foi
formador do padre Rogério no Seminário da
Congregação dos Missionários da Sagrada Família.
À luz da Palavra de Deus, o arcebispo reafirmou que “devemos confiar a nossa vida ao Senhor e sempre
colocá-lo no centro da nossa vida”. Ele
também refletiu sobre o significado da
“Paróquia” e explicou que ela “é uma
comunidade de fiéis que se reúnem
para celebrar a sua fé, sobretudo na Eucaristia”. Ao novo administrador paroquial, ele teceu alguns elogios. “Padre
Rogério, o senhor é o padre que todo
bispo quer ter em sua diocese, sempre
muito zeloso e cuidadoso. Então, querido irmão, entrego aos teus cuidados
pastorais esse povo, para que o senhor
seja o pastor que ele precisa”.
O rito de posse do novo padre
pede que ele, ao assumir essa nova
missão, faça sua profissão de fé e seu
juramento de fidelidade diante do
bispo e também renove suas promes-

sas sacerdotais feitas no dia de sua
ordenação.
Ao fim da celebração, padre Rogério pediu que o povo rezasse por
ele e destacou que veio para servir
e caminhar com a comunidade.
“Chego para servir e para colaborar
com o que a comunidade precisar
de mim. Quero, com o apoio de vocês, construir a nova igreja de São
Sebastião”.
A matriz da Paróquia São Sebastião ficou repleta de fiéis, de Guapó; da Paróquia Divino Espírito
Santo, de Goiânia, onde o padre
trabalhou; e também da Paróquia
Bom Pastor, de Caldas Novas, onde
ele exerceu seu ministério recentemente. Depois da celebração, a
comunidade ofereceu um jantar de
boas-vindas ao seu novo pastor e a
todos os presentes na missa.
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Paróquia Santa Luzia
FÚLVIO COSTA

P

adre Cristiano de Araújo, da
Diocese de Anápolis, foi empossado novo administrador
paroquial da Paróquia Santa
Luzia, do Setor Sítios Santa Luzia,
em Aparecida de Goiânia, na manhã do dia 28 de janeiro. Presidiu a
celebração, o arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz. Concelebraram com ele, o bispo de Anápolis,
Dom João Wilk, e os padres Paulo,
Cleiton, Rogério e Bruno, todos daquela Igreja particular, que vieram
prestigiar o amigo.
Com uma calorosa salva de palmas, o novo administrador paroquial foi acolhido pela comunidade.
Dom Washington pediu as bênçãos
de Deus na nova missão que o Senhor confiou ao padre Cristiano.
“Com ele, vocês, meus irmãos, devem caminhar para que essa paróquia seja sempre mais uma comunidade viva, capaz de reunir os seus
filhos, inclusive os filhos distantes”,
afirmou o arcebispo, que ainda pe-

diu que a comunidade vibre a força
do Evangelho. “Todos devem dizer:
nós existimos para evangelizar, uma
vez que o próprio e fundamental
dever do cristão é anunciar e dar a
conhecer Jesus Cristo”. Ele também
agradeceu a Dom João Wilk pelo padre enviado à Arquidiocese de Goiânia. “Mesmo tendo muitos padres,
abrir mão de um sacerdote com as
qualidades do Cristiano é um grande gesto de generosidade”, afirmou.
Após a celebração, Dom João agradeceu aos paroquianos que vieram
prestigiar a festa, sobretudo aqueles
de Jaraguá, da Paróquia Nossa Senhora da Penha, onde padre Cristiano foi pároco nos últimos anos; e da
Paróquia Santa Clara, em Anápolis,
onde ele começou sua caminhada
pastoral. Em seguida, Dom João disse
que o período em que o padre Cristiano vai ficar na Arquidiocese de Goiânia é fruto de um compromisso do
Jubileu de Ouro da Diocese de Anápolis, assumido ano passado, de ser
uma Igreja em saída e missionária,
a exemplo das primeiras comunida-

Foto: Rudger Remígio

tem novo administrador

Momento em que o arcebispo pergunta se o sacerdote será obediente a ele e seus sucessores

des cristãs, em que os cristãos tinham
tudo em comum. “O vosso novo pároco tem boa experiência pastoral e
boa vivência espiritual. Com certeza
ele será pastor e guia desta comunidade”, disse ele para os presentes que
encheram o salão da comunidade. Pa-

dre Cristiano, por sua vez, agradeceu
a Dom Washington pelo acolhimento
e às comunidades pelas quais ele passou nos últimos anos. Convidou ainda os paroquianos da Paróquia Santa
Luzia para caminhar junto com ele
nessa nova etapa pastoral.

Foto: Rudger Remígio

Paróquia Sagrado Coração de Jesus empossa novo pároco
Padres salesianos e da Arquidiocese
prestigiam a posse do novo pároco

A Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, do Setor Vila Nova, recebeu,
no dia 29 de janeiro, seu novo pároco,

padre Reginaldo Fragoso Marinho,
salesiano de Dom Bosco e, como ele
mesmo diz, filho de Nossa Senhora

Auxiliadora. A celebração, presidida
por Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar
de Goiânia, contou com a presença
de vários sacerdotes que trabalham
em nossa Arquidiocese e também alguns padres salesianos, entre eles o
inspetor da Inspetoria São João Bosco, padre Orestes Carlinhos Fistarol.
O presidente da celebração
orientou os fiéis a guardar sempre
no coração os evangelhos proclamados nas missas: “Nunca devemos
esquecer os evangelhos que ouvimos, pois eles sempre nos trazem
um novo ensinamento”.
Ao novo pároco, Dom Levi dirigiu palavras de ânimo: “Ame o povo
que o Senhor te confiou, faça desta
porção do povo de Deus a sua famí-

lia”. Ele também lembrou ao novo
pastor da comunidade que é dever
dele como pároco visitar os enfermos
nos hospitais e também nas casas.
Padre Reginaldo Fragoso Marinho tem cinco anos de presbiterado
e esta é sua primeira experiência de
trabalho no estado de Goiás. “Quando padre Orestes me ligou e disse
que eu viria para Goiânia, logo aceitei, pois seria um novo desafio para
mim. Chego com a vontade de continuar o trabalho do meu antecessor
e ajudar a comunidade a caminhar”,
afirmou. Padre Reginaldo sucede o
padre Jonathan Costa, que assumiu
a função de pároco e reitor do Santuário de Dom Bosco, em Brasília,
no dia 28 de janeiro.

Padre Ronaldo Rangel assume Paróquia N. Sra. Aparecida
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com vocês. Conheçam-se, ajudem-se, reconheçam-se e ajudem-se nas
fraquezas e nas fragilidades. Trabalhem juntos pelo Reino de Deus, e
que esta paróquia venha a ser sempre mais uma paróquia expressiva,
criativa, fiel, transparente. Vivam
sempre na verdade, no amor, e na
entrega. Que assim seja”, concluiu.
Padre Ronaldo, após a homilia,
fez a Profissão de Fé, prometeu obediência ao arcebispo e seus sucessores e levar o Cristo à comunidade.
Como é próprio do Rito de Posse,
ele também recebeu os lugares e objetos da Igreja: chaves do templo e
do sacrário, momento em que Dom
Washington pediu a ele que a igreja
fique aberta o máximo possível durante a semana; a estola roxa, que
significa a confissão; e a Pia Batismal, onde são gerados os novos fi-

lhos de Deus. Ao fim da celebração,
o sacerdote agradeceu ao arcebispo

por presidir a missa, e à comunidade por participar e acolhê-lo.
Padre Ronaldo proclama o
Evangelho à comunidade

Foto: Bianka Leandro

Após administrar por alguns meses a Paróquia São Leopoldo Mandic, do Setor Jaó, padre Ronaldo
Rangel assumiu, no dia 27 de janeiro, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim das Oliveiras, em
Senador Canedo. A missa de posse
foi presidida por Dom Washington
Cruz, que desejou uma caminhada
em unidade do padre com os paroquianos. “Nós, como Igreja, precisamos ter a força do entusiasmo para
superar egoísmos e divisões na comunidade, a fim de que Jesus seja
realmente nosso guia. Todos nós na
Igreja temos de crescer. Todos! Mesmo os já crescidos bastante. Os pais
crescem com seus filhos. Os filhos
crescem com seus pais. Nós precisamos uns dos outros. A paternidade
sacerdotal e a paternidade espiritual do padre terão que ir crescendo
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Paróquia São Paulo Apóstolo
Fotos: Rudger Remígio

celebra 50 anos de criação

Festa teve Tríduo preparativo, quermesses e
celebrações, todos os dias, com a participação
de pastorais e movimentos
FÚLVIO COSTA

A

frase exposta no pátio da
paróquia, durante os dias
22 a 28 de janeiro, acolhia
a todos: “Queridos paroquianos, somos pedras vivas deste
edifício-Igreja. Você faz parte dessa
história”, e anunciava a festa que
aconteceu naquela semana e reuniu
o povo de Deus no Setor Oeste e em
parte do Setor Bueno para celebrar
o seu Padroeiro, São Paulo Apóstolo. A paróquia foi erigida em 25 de
janeiro de 1968, pelo Decreto 2/68,
assinado pelo então arcebispo de
Goiânia, Dom Fernando Gomes dos
Santos. Desde a sua instalação, em
31 de março de 1968, foi confiada
aos padres da Pequena Obra da Divina Providência – Padres Orionitas.
O Encontro Semanal participou da
missa de encerramento da festa, que
foi presidida pelo nosso arcebispo
Dom Washington Cruz e concelebrada pelo pároco, padre Márcio
Almeida do Prado, e por vários outros sacerdotes, no dia 28 de janeiro.
Uma bela procissão de entrada das
pastorais e dos movimentos da paróquia deu início à celebração. Dom
Washington, em sua homilia, falou
da figura de São Paulo, a quem chamou de “apóstolo da comunhão
eclesial, que propôs Jesus Cristo
a todos os espaços e culturas, que
prezou a unidade e sempre foi aberto ao sopro do Espírito Santo”. “O
prodígio que Deus fez em Paulo, ele
quer fazer em nós se formos verdadeiros, atentos, coerentes e audaciosos cristãos”, exortou.
A exemplo do Padroeiro, ele
convocou toda a comunidade a
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ser missionária, evangelizadora de
crianças, jovens, adultos e idosos, e
preparada para defender os menos
favorecidos. “Saiamos daqui com o
propósito de melhorar a vida e nossas relações, sobretudo nossa participação na vida desta paróquia,
levando adiante o modelo de evangelização de São Paulo”, disse, animando toda a assembleia.
Após a missa, padre Márcio
agradeceu a Dom Washington e aos
demais padres pela participação e
convocou o povo de Deus a ser missionário, evangelizando todos aqueles que estão no sofrimento, nas periferias existenciais, como sempre
nos lembra o papa Francisco. “Essa
festa significou uma verdadeira renovação para toda a paróquia. Nos
últimos três anos, em preparação ao
Jubileu de Ouro, nós pudemos nos
aproximar mais da pessoa de São
Paulo e, vendo seu entusiasmo com
Jesus Cristo e com as comunidades
que criava, nós sentimos esse apelo importante e fundamental para
a nossa missão. A participação dos
fiéis foi muito emocionante, sempre com a igreja cheia, presença que
marca o entusiasmo na comunidade
e representa o incentivo que precisamos para assumir no dia a dia a
nossa missão”, enfatizou.
Participaram da missa diversas
autoridades políticas, entre elas o
prefeito de Goiânia, Iris Rezende; e
Ronaldo Caiado, senador da República. A festa foi encerrada com uma
procissão pelas ruas do Setor Oeste
e o descerramento da placa comemorativa ao Jubileu de Ouro.
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Os caminhos para a superação
da violência na sociedade
FÚLVIO COSTA

N

o próximo dia 10 de fevereiro, das 8h30 às 12h30,
acontecerá, no Centro
Pastoral Dom Fernando
(CPDF), a primeira Reunião Mensal
de Pastoral do ano. Nela terá destaque a abordagem do tema O enfrentamento da violência na perspectiva da
Sagrada Escritura, que será apresentado pelo frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, vigário da Paróquia
São Francisco de Assis, do Setor
Leste Universitário. A palestra está
em sintonia com o tema e o lema da
Campanha da Fraternidade 2018,
respectivamente, “Fraternidade e
superação da violência” e “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).
Como todos os anos, a Campanha da Fraternidade tem o objetivo
de preparar os fiéis, os pastores e a
Igreja de modo geral para a Páscoa
do Senhor. Por isso, a campanha
provoca a Igreja e a sociedade a refletir um tema específico no sentido
de recuperar a dimensão da fraternidade na vida cristã. Neste ano, a CF
direciona a busca da fraternidade
em vista da superação da violência.
Frei Fernando, em entrevista,
falou sobre o tipo de violência que
trata a Palavra de Deus e aquela que
a Campanha da Fraternidade nos
propõe para que atitudes não violentas possam nortear e transformar
nossas vidas e a sociedade. De acordo com ele, o conceito de violência
na Bíblia aparece sob duas vertentes. A primeira fala de “uma vertente má, que é a mais numerosa, por
exemplo, não seja violento com o
pobre que te suplica, que quer dizer: trate-o com mansidão porque
o contrário da violência é mansidão. É ainda dizer: seja atento ao

pobre, seja generoso com ele; o que
em nossos dias entraria também nas
questões trabalhistas, nas relações
humanas”. Ele comentou que São
Paulo, no capítulo terceiro da Carta aos Colossenses, diz o seguinte:
“maridos, não sejam grosseiros com
as suas esposas”. Segundo o frade,
São Paulo faz um sinal para uma
tendência comum de violência presente em todas as épocas.

Conforme frei Fernando,
a violência é o grande
fenômeno do tempo atual.
É um sentimento, um excesso
de uma emoção que
chamamos de ira. Esta que,
por sua vez, é um dos
sete pecados capitais.
A violência, portanto, é uma
ira sem controle, sem medida,
que ultrapassa a normalidade
da emoção humana.
Se bem administrada, pode
ser uma emoção importante
para a vida, que impulsiona
a alcançar objetivos.
Fora de controle, pode levar
a tragédias”
Já a segunda vertente de violência presente na Bíblia é positiva e
bastante citada nos evangelhos. Ele
explicou esse ponto citando a passagem: “O Reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o
conquistam” (Mt 11,12). “A palavra

violência vem do verbo violar, ou
seja, transgredir, ultrapassar medidas. Então podemos dizer que a violência é uma emoção que ultrapassa
a medida do controle da pessoa que
a tem. Portanto, quando a palavra
diz que o Reino dos céus é dos violentos, quer dizer que é daqueles
capazes de ultrapassar as medidas
para alcançá-lo”.

Diante disso, à luz da Palavra
de Deus, frei Fernando disse que
a Campanha da Fraternidade nos
convoca a superarmos o comportamento de violência por uma atitude
de fraternismo, isto é, de nos reconhecermos como irmãos. Trata-se
de uma reação da Igreja ao mundo
violento. Para tanto, ele sugere três
pontos de partida:

Família
Em casa, aprendemos a superar
atitudes de violência ou de uma
ira não bem administrada. Papai
e mamãe violentos são uma bela
escola de violência aos filhos. E
isso não é apenas em gestos, tapas
e socos. Uma palavra grosseira
é uma ótima lição para um filho
aprender a ser violento. A Igreja, diante disso, precisa investir

na Pastoral Familiar. É na família
que se aprende a ser irmão, por
isso também os pais não podem
ter apenas um filho. Ora, como
meu filho ou minha filha vai ser
fraterno e aprender a administrar
suas emoções se ele não tem irmão? Como queremos que ele seja
irmão se não formos capazes de
dar irmãos a ele?

Comunidade Igreja – Catequese
Os bispos, padres e vigários,
precisam investir em seus leigos a
partir da catequese. Como alguém
pode se aproximar do Batismo, da
Crisma, da Primeira Eucaristia se
não é uma pessoa que aprendeu a
administrar sua ira, suas emoções
e se tornou violento? É algo que

precisa ser observado com atenção. É importante também que
junto com a catequese caminhem
psicólogos, psiquiatras, médicos,
pedagogos, pessoas que são capazes de ajudar nossos catequizandos a aprender atitudes de não
violência. Isso é ser irmãos.

Promoção de atitudes não violentas
É fundamental divulgar artigos,
criar programas, mostrar iniciativas que apresentem as buscas para
se vencer a violência. Vi esses dias
um comercial na televisão muito
interessante, que dizia: “respeito
tua religião, respeito tua raça, respeito teu grupo. Pode até não me

agradar, mas eu respeito. E respeitar já é um jeito de não ser violento.
Com esses três meios, a Igreja, neste tempo de Quaresma, pode ajudar a sociedade a ser menos violenta. Capaz, sim, de irar-se pelo que é
mal, mas administrar a ira para que
ela não seja violenta”, concluiu.

O lento e necessário processo de superação da violência
Infelizmente, no primeiro semestre de 2017, aconteceram 28 mil
assassinatos no Brasil, entre homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, casos
de roubos seguidos de morte. Os
dados revelam um crescimento de
6,79% em relação ao mesmo período do ano anterior e apontam que o
país pode retornar aos 60 mil casos
anuais de crimes como esses.

Katiuscia Gomes Fernandes
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Em outubro do ano passado, um
episódio incomum de violência em
Goiânia teve repercussão nacional.
O fato aconteceu no Colégio Goyases, escola de ensino infantil e fundamental, do Conjunto Riveira, e
resultou no assassinato por arma de
fogo dos adolescentes de 13 anos de
idade, João Pedro Calembo e João
Vitor Gomes. Isadora de Morais,
de 14 anos, ficou paraplégica. O autor do crime, um adolescente de 14
anos, que estudava na mesma sala
das vítimas, hoje está em processo
de ressocialização, em Anápolis.
Ainda muito abalados com a perda do filho João Vitor, Katiuscia Gomes Fernandes e o esposo Fábio Moreira Fernandes, que têm mais dois
filhos, uma menina de um ano e um
adolescente de 11, buscam forças em
Deus para poder reconstruir a vida
da família. Os questionamentos, porém, nunca cessam, e as lembranças
do filho estão por toda parte. Para
ela, o processo de superação da vio-

lência que sofreu é lento, de muita
oração e participação na vida da comunidade, na Paróquia Santo Inácio de Loyola, no Conjunto Riviera.
Padre Aurélio, afirmou Katiuscia,
tem sido uma força permanente em
sua direção espiritual.
Com dificuldades para falar sobre o assunto, ela disse também
que sua identidade cristã, fruto de
uma caminhada anterior como catequista e na Pastoral do Batismo,
aliada à união da família, é que
tem agregado sentido à sua vida
após a perda do filho mais velho.
“Foi muito difícil, mas hoje eu
já consigo aceitar a partida dele,
embora os questionamentos ainda continuem”. A Oração de padre Pio, que pede a permanência
de Deus em todos os momentos
da vida, é outra força para a mãe.
“Rezo sempre esta oração porque
ela diz tudo: se Deus não ficar comigo, tudo fica escuro e vazio”.
João Vitor, conforme descrição

da mãe, era um jovem piedoso, de
caminhada na Igreja, devoto de São
Paulo, que amava a Santa Missa.
“Aos sete anos de idade ele não gostava, mas eu lembro exatamente o
dia do início do processo da conversão dele. Foi após um encontro de
catequese que ele passou a entender
o sentido da Santa Missa. Os olhos
dele brilhavam tanto!”. Apesar da
dor que sofre, Katiuscia disse ainda lamentar pela família do adolescente que tirou a vida do seu filho.
“Não desejo essa dor para ninguém
e lamento muito pela família e pelo
próprio jovem. Estamos neste mundo para criar nossos filhos para a
eternidade, e essa é uma missão
muito difícil de cumprir. A lição
que tiro de tudo isso, se é que posso
chamar de lição, é que eu contribuí
para meu filho ir para um bom lugar na eternidade. Por isso é importante a família participar da vida
dos filhos hoje, pois, amanhã, pode
não dar mais tempo”.
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Ato Penitencial

Condição para se celebrar dignamente os santos mistérios

Caros irmãos e irmãs!

R

etomando as catequeses
sobre a celebração eucarística, consideremos hoje,
no contexto dos ritos de introdução, o ato penitencial. Na sua
sobriedade, ele favorece a atitude
com a qual se dispor para celebrar
dignamente os santos mistérios, ou
seja, reconhecendo, diante de Deus
e dos irmãos, os nossos pecados,
reconhecendo que somos pecadores. Com efeito, o convite do sacerdote é dirigido a toda a comunidade em oração, porque todos somos
pecadores.
O que pode dar o Senhor a quem
já tem o coração cheio de si, do
próprio sucesso? Nada, porque o
presunçoso é incapaz de receber o
perdão, satisfeito como está da sua
presumível justiça. Pensemos na
parábola do fariseu e do publicano,

onde somente o segundo – o publicano – volta para casa justificado,
ou seja, perdoado (cf. Lc 18,9-14).
Quem está ciente das próprias misérias e abaixa o olhar com humildade, sente pousar sobre si o olhar
misericordioso de Deus. Sabemos
por experiência que só quantos
sabem reconhecer os erros e pedir
desculpa recebem a compreensão e
o perdão dos outros.
Ouvir em silêncio a voz da consciência permite reconhecer que os
nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos divinos, que
as nossas palavras e as nossas ações
são muitas vezes mundanas, isto
é, guiadas por escolhas contrárias
ao Evangelho. Por isso, no início
da Missa, realizamos comunitariamente o ato penitencial mediante
uma fórmula de confissão geral,
pronunciada na primeira pessoa do
singular. Cada um confessa a Deus

e aos irmãos “que pecou muitas
vezes por pensamentos e palavras,
atos e omissões”. Sim, também por
omissões, ou seja, que deixei de
praticar o bem que poderia ter feito.
Sentimo-nos muitas vezes bons
porque – dizemos – “não fiz mal a
ninguém”. Na realidade, não é suficiente não praticar o mal contra o
próximo, mas é necessário escolher
fazer o bem aproveitando as ocasiões para dar bom testemunho de
que somos discípulos de Jesus. É
bom frisar que confessamos tanto a
Deus como aos irmãos, que somos
pecadores: isso nos ajuda a compreender a dimensão do pecado que,
enquanto nos separa de Deus, também nos divide dos nossos irmãos,
e vice-versa. O pecado corta: corta a
relação com Deus e com os irmãos,
corta a relação na família, na sociedade e na comunidade: o pecado
corta sempre, separa, divide.

As palavras que proferimos com
os lábios são acompanhadas pelo
gesto de bater no peito, reconhecendo que pequei precisamente por
minha culpa, e não por culpa de
outros. Com efeito, muitas vezes
acontece que, por medo ou vergonha, aponto o dedo para acusar o
próximo. Custa-nos admitir que
somos culpados, mas nos faz bem
confessá-lo com sinceridade. Confessar os próprios pecados. Recordo-me de uma história, narrada por
um missionário idoso, de uma mulher que foi se confessar e começou
a falar dos erros do marido; depois,
passou a contar os erros da sogra
e em seguida os pecados dos vizinhos. A um certo ponto, o confessor disse-lhe: “Mas senhora, diga-me: acabou? – Muito bem: acabou
com os pecados dos outros. Agora
comece a dizer os seus”. Dizer os
próprios pecados!

nitentes” que, caindo em si mesmas
depois de terem cometido o pecado,
encontram a coragem de tirar a máscara e abrir-se à graça que renova o
coração. Pensemos no rei Davi e nas
palavras a ele atribuídas no Salmo:
“Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme
a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade” (51
(50),3). Pensemos no filho pródigo
que regressa ao pai; ou na invocação do publicano: “Ó Deus, tende
piedade de mim, que sou pecador!”
(Lc 18,13). Pensemos inclusive em

São Pedro, em Zaqueu, na samaritana. Medir-se com a fragilidade do
barro com que somos amassados é
uma experiência que nos fortalece:
enquanto nos leva a confrontarmos
com a nossa debilidade, abre-nos o
coração para invocar a misericórdia
divina que transforma e converte. E
é isso que fazemos no ato penitencial, no início da Missa.

Foto: Rudger Remígio

CATEQUESE DO PAPA

Invocação à misericórdia divina
Depois da confissão do pecado,
suplicamos a Bem-Aventurada Virgem Maria, os Anjos e os Santos
para que intercedam junto do Senhor por nós. Também nisso é preciosa a comunhão dos Santos: ou
seja, a intercessão desses “amigos e
modelos de vida” (Prefácio de 1º de
novembro) nos apoia no caminho
rumo à plena comunhão com Deus,
quando o pecado será aniquilado
definitivamente.
Além do “Confesso”, podemos fazer o ato penitencial com outras fórmulas, por exemplo: “Piedade de nós,
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Senhor / Contra Vós pecamos. / Mostrai-nos, Senhor a vossa misericórdia.
/ E concedei-nos a vossa salvação” (cf.
Sl 123,3;85,8; Jr 14,20). Especialmente
aos domingos, podemos fazer a bênção e a aspersão da água em memória do Batismo (cf. OGMR, 51), que
cancela todos os pecados. Como parte do ato penitencial, também é possível cantar o Kyrie eleison: com essa
antiga expressão grega, aclamamos o
Senhor – Kyrios – e imploramos a sua
misericórdia (ibid., 52).
A Sagrada Escritura nos oferece
luminosos exemplos de figuras “pe-

Audiência Geral.
Praça São Pedro, 3 de janeiro de 2018
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Foto: Arquidiocese do Rio

Vencer esse desafio exige formação dos leigos
DOM LEVI BONATTO

Bispo auxiliar de Goiânia

A

teísmo é a negação de
Deus, da sua existência.
Sendo ateu, o homem não
pode ter uma união íntima com Deus.
O termo ateísmo abrange fenômenos muitos diversos. Uma
forma frequente é o materialismo
prático, pensamento de quem limita suas necessidades e suas ambições. (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 2123, 2125 e 2126).
Mas vejamos que hoje se apresenta um novo tipo de ateísmo,
chamado de “novo ateísmo”, em
que se prega um mundo onde não
há lugar para Deus. É um ateísmo
com a peculiaridade que até então
não havia com tanta veemência, que
é a de creditar à ciência um fundamento definitivo para poder, assim,
prescindir completamente de Deus.
Para alguns estudiosos, é um ateísmo militante e combativo contra a
religião.
Podemos sintetizar esse novo ateísmo com uma série de características: afirma que a ciência demonstra
que não é necessário recorrer à no-

70 bispos participaram, de 22 a 26 de janeiro, do 27º Curso de Bispos Brasileiros, no Rio de Janeiro.
O tema estudado foi O Ateísmo – formas atuais e desafios à evangelização

ção de Deus para explicar a existência do mundo e, por isso apresenta seus ataques à religião como se
fosse uma consequência necessária
do conhecimento científico atual;
considera a crença em Deus como
uma atitude que deriva de uma eleição equivocada: aceitar o que não é
evidente; em alguns autores, pode-se afirmar que a religião é um mal
e a origem de muitos males: a intolerância, a violência, as guerras e o
ódio; por isso, a religião deveria ser
erradicada do mundo.
Logo, os teólogos creditam esse
fato do novo ateísmo a muitos fato-

Podemos enfrentar esse problema com a
formação dos leigos, buscando uma nova
configuração para a pessoa humana
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res, inclusive levando em conta de
que não se trata de um fenômeno
novo. Hoje o que vemos é um retorno muito rápido e numeroso de pessoas que se dizem ateias.
Há inúmeras razões, entre elas,
o marxismo prático, que difundiu o
materialismo, afirmando que a religião é o Ópio do Povo. Mais modernamente, temos a Ideologia de Gênero, que nega a Natureza Humana e consequentemente o Criador.
Depois o laicismo, o relativismo e
a secularização, que são ideias que
afastam o homem de Deus.
Para reverter essa situação, não
basta simplesmente fazer campanhas isoladas e considerar o problema por resolvido. Embora seja
necessário, é importante, antes, atuar em um nível mais fundamental,
reforçando a formação intelectual
básica dos fiéis.
Obviamente que convém também que os padres tenham um conhecimento mais completo da meta-

física e do que hoje se debate nos círculos científicos mais importantes.
O papa Francisco, retomando
uma ideia do papa emérito Bento
XVI, afirma que também é necessário ter presente que a “fé alarga os
horizontes da razão para iluminar
melhor o mundo que se apresenta
aos estudos da ciência”.
O conhecimento da natureza não
nos afasta da compreensão da relação entre a criatura e o Criador que
a fé nos proporciona, ou seja, a religião. A existência de Deus não é incompatível com a ciência, nem com
a natureza humana, antes nos leva a
reconhecer a presença de Deus, nas
obras da criação e na nossa capacidade de buscá-lo.
Portanto, pastoralmente, podemos enfrentar esse problema com a
formação dos leigos, buscando uma
nova configuração para a pessoa
humana, que seria aquela de estar
em todo momento se dirigindo a
Deus Criador.
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LEITURA ORANTE

Jesus toca e cura a nossa alma

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Senhor, se queres...’’ (Mc 1,40b)

Texto para a oração: Mc 6,40-45 (página 1243 – Bíblia
das Edições CNBB)
É importante que se crie um clima e um ambiente de silêncio, tranquilidade, calma e paz.

DIÁCONO MARCOS PAULO VILELA DE ASSIS
Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, faremos
uma experiência da misericórdia de Deus: Jesus cura um
leproso. A cena do Evangelho
nos apresenta um leproso que se aproxima de Jesus, atitude pouco comum. Sabemos que a lepra naquela época não tinha
cura e era contagiosa, por isso a pessoa
era retirada do convívio da sua família e
da comunidade. Estes entendiam que o
leproso era acometido dessa doença, por
causa dos seus pecados e dos seus pais, e
que era um castigo de Deus (cf. Jo 9,3).
Jesus permite que o leproso se aproxime dele e, numa atitude de compaixão, escuta a oração daquele homem: “Se queres,
tens o poder de purificar-me!” (Mc 1,40).
Esse encontro muda a vida daquele que se
aproxima, com aquela atitude humilde. O
homem, além de ser curado, é inserido no-

vamente na comunidade (Mc 1,44). É isso
que o Senhor quer fazer conosco. Ele permite que nos aproximemos dele, e, numa
atitude humilde de adoração, depositemos nele toda a nossa confiança. O Senhor
quer de nós um coração humilde, para
curá-lo, não somente o corpo, mas a alma
de cada um de nós, nos dando vida nova.
Hoje, temos muitas oportunidades de
nos encontrarmos com o Senhor. Os Sacramentos são as formas mais ordinárias
desse encontro. Peçamos ao Senhor um
coração humilde, que seja capaz do encontro com Ele, e um coração agradecido
que nos faça dar testemunho das maravilhas que Jesus fez em nosso favor.

1. Primeiramente, faça uma leitura atenta. O que o texto
diz? Leia com a convicção de que Deus fala. Faça silêncio interior para ouvir a Deus.
2. Após, faça a meditação livre. O que o texto diz a você?
Reflita, rumine o texto, repetindo as palavras ou frases mais significativas. Aplique a mensagem no seu
hoje.
3. Em seguida, faça uma oração espontânea. O que o texto faz você dizer a Deus? A partir do texto, converse
com sinceridade com Deus. Adore, louve, agradeça,
peça perdão, dialogue com Deus com proximidade.
4. Passa-se agora à contemplação. Saboreie Deus tão
presente na sua realidade, em sua vida. Faça planos,
projetos de crescimento espiritual para você.
5. Por fim, realize a ação. Busque realizar o amor de
Deus em sua vida e renove a sua fé nele.
(6º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: Lv 13,1-2.44-46; Sl 31(32),1-2.5.11; 1Cor 10,31-11,1;
Mc 1,40-45)

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Nesta obra, o autor, estudioso e erudito Magistrado, apresenta, de
maneira lúcida e bem elaborada, as raízes históricas e filosóficas do
ateísmo contemporâneo que ameaçam a fé, sobretudo de muitos
jovens nas universidades quando encontram professores avessos
à religião, especialmente à Igreja Católica. O livro é uma crítica ao
pessimismo que inspira a conduta do homem da pós-modernidade
e que conduz seu espírito à descrença, quando não ao desespero.
É um subsídio que pode e deve ser lido por todos, estudado e meditado, sem que seja necessário ter conhecimentos profundos de
Filosofia e de História.
Onde encontrar: Livraria Vozes. Rua 3, n. 41, St. Central, Goiânia-GO
Telefone: (62) 3225-3077
Título: Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo
Autor: Lúcio Flávio de Vasconcellos Naves – Editora: Cléofas
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