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Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota

Edição 204ª - 15 de abril de 2018

Série de eventos acontecerão durante todo o ano, em preparação ao
XI Mutirão Brasileiro de Comunicação, a ser sediado em Goiânia, em julho de 2019.
Eles devem reunir acadêmicos de comunicação, profissionais da área e agentes de Pascom.
págs.
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Caminhos para integrar
e qualificar nossa
comunicação

Encontro da CNBB
abordou Comunicação
Integrada na Igreja

Juiz eclesiástico explica
sobre o processo de
nulidade matrimonial

pág.

EDICAO 204 DIAGRAMACAO.indd 1

2

pág.

6

pág.

7

10/04/2018 19:44:27

Abril de 2018

2

Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA
PALAVRADO
DOARCEBISPO
ARCEBISPO

A

Igreja discute, cada vez
mais, o papel da comunicação no mundo, em
tempos de conexão em
redes, de privacidade zero, de notícias falsas, mas também de horizontes ampliados e maiores possibilidades de interação simultânea
com pessoas e conteúdos. DeveDOM WASHINGTON CRUZ, CP
mos
aprender a usar todo esse poArcebispo Metropolitano de Goiânia
tencial a serviço do bem, de um
futuro melhor para a humanidade.
A Igreja Católica tem muito a dizer e as pessoas querem ouvir. Mas, às vezes, precisamos aperfeiçoar nossos
processos de comunicação para termos resultados mais
signiﬁcativos, diante das múltiplas linguagens contemporâneas. A exemplo de Jesus, precisamos adotar as estratégias corretas para transmitir nossa mensagem. Escolher não só o que falar, de acordo com a circunstância,
mas também para quem falar e de onde falar. Fosse no
Monte Sinai ou na sinagoga; dirigindo-se às multidões,
aos doutores da Lei, à pecadora ou à samaritana do Poço
de Jericó, para cada público, Ele elegia uma mensagem
e uma metodologia comunicativa. E se responsabilizava
pelo que dizia.
INTEGRAR E QUALIFICAR
Em busca de uma comunicação integrada na Igreja, que
não se torne uma Torre de Babel, os esforços se multiplicam. No Brasil, há duas décadas, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) criou o Mutirão Brasileiro de
Comunicação (Muticom), realizado a cada dois anos, que
reúne comunicadores cristãos, estudantes, docentes e proﬁssionais de todos os meios e setores da área, num esforço
para aprofundar temáticas de interesse comum e qualiﬁcar a comunicação.
Cientes da importância da iniciativa, concordamos em
sediar, em 2019, a 11ª edição do Muticom. E faço um pedido a todas as paróquias da Arquidiocese de Goiânia que
não têm Pastoral da Comunicação, que comecem a organizá-las, e àquelas que já têm essa pastoral funcionando, que
as incentivem ainda mais.
Toda paróquia, comunidade ou movimento da Igreja
tem uma inﬁnidade de informações a divulgar, como projetos e iniciativas solidárias que podem servir de exemplo.
A Pastoral da Comunicação pode colaborar para organizar os ﬂuxos das informações e otimizar o seu alcance.
PREPARAÇÃO
Precisamos chegar a 2019 mais atuantes nessa área,
com experiências a partilhar, questionamentos a fazer,
sede de aprender, para que nossa Arquidiocese não apenas sedie o Muticom, mas participe signiﬁcativamente do
encontro e interﬁra em seu resultado.
Neste ano, todas as dioceses do Regional Centro-Oeste
da CNBB realizarão Mutirões de Comunicação locais, em
preparação ao Muticom. Marcamos o de nossa Arquidiocese para o dia 2 de setembro. Por favor, agendem. Espero
contar com representantes de todos os segmentos da nossa Igreja particular nesse evento.
Continuemos trilhando o caminho de uma comunicação sem violência, que semeie a Paz. Aﬁnal, nosso mestre
deixou-nos o mandamento de amar o irmão como a nós
mesmos, e uma herança: a sua Paz. (Jo 14,27)

A reportagem de capa da edição do
Encontro Semanal responde a um apelo
presente no Diretório de Comunicação
da Igreja no Brasil: “A Igreja precisa
sustentar e encorajar aqueles que atuam nos meios de comunicação” (DC, n.
144). Esse âmbito da evangelização precisa de atenção, investimento e compromisso. É justamente por isso que o Mutirão de Comunicação, que começou
na Diocese de Luziânia e irá percorrer
todas as dioceses no Regional Centro-Oeste da CNBB (Goiás e Distrito Federal), até a realização do Mutirão Brasi-

leiro a ser sediado em Goiânia, corresponde ao compromisso da Igreja
nesta porção do país. Ainda sobre
comunicação, este número do nosso
jornal traz os principais pontos discutidos no IX Encontro de Jornalistas
da CNBB, que aconteceu em Brasília
no mês de março. Dom Washington
Cruz, em sua Palavra, também aborda o tema comunicação, defendendo
que os frutos desse aspecto dinâmico
geram comunhão na Igreja.
Boa leitura!

Fique por dentro

56ª Assembleia da CNBB

Bispos aprofundam o caminho de formação
dos padres brasileiros
Foto: Assessoria de Comunicação da CNBB

COMUNICAR MELHOR
PARA SEMEAR A PAZ
E A UNIDADE

Editorial

Bispos do Regional Centro-Oeste (Goiás e
Distrito Federal) durante a 55ª Assembleia
Geral, realizada no ano passado

O arcebispo, Dom Washington
Cruz, e os bispos auxiliares, Dom Levi
Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes,
participam, em Aparecida (SP), da 56ª
Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
que teve início no dia 11 e se encerra
no próximo dia 20. O encontro trata-se do maior organismo de decisão da
Igreja Católica no Brasil, que neste ano
aprofunda o caminho da formação dos
padres brasileiros a partir das “Diretrizes para a Formação de Presbíteros”.
O tema é reﬂetido pelos cerca de 477
bispos católicos do Brasil.
De acordo com o bispo auxiliar
de Brasília (DF) e secretário-geral da
CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner,
que será substituído nos trabalhos da
Assembleia Geral deste ano por motivos de saúde, o objetivo dos bispos
será o de atualizar as diretrizes em vigor, aprovadas em 2010, por ocasião

da 48ª Assembleia Geral da CNBB.
“Essa atualização é motivada especialmente pelo magistério do papa
Francisco e pela publicação pela
Congregação para o Clero do documento ‘O dom da vocação presbiteral’, que constitui a chamada Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”. O encontro vai tratar ainda
de outras temáticas e de problemas
emergentes da vida das pessoas e da
sociedade, sempre na perspectiva
da evangelização.
A 56ª Assembleia Geral tem lugar
no Centro de Eventos Padre Vítor
Coelho de Almeida, no Santuário
Nacional, onde acontece a maior
parte dos trabalhos dos bispos. As
atividades na assembleia começam
com a missa diária no Santuário Nacional, com a oração das laudes, sessões pela manhã e à tarde; no ﬁm de
semana, acontece o retiro dos bispos.

Programa

ENCONTRO SEMANAL
Assista pela PUC TV,
todo sábado, às 8h30
Reprise aos domingos, às 17h15

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
Revisão: Thais de Oliveira e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Estagiárias: Isabella Garcia e Claudia Cunha
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Sacramentos são tema de
formação no Vicariato Inhumas

Vicariato de Inhumas se
reuniu na manhã do dia
7 de abril, na cidade de
Brazabrantes, para uma
formação sobre os Sacramentos. O
encontro contou com a participação
de padres, diáconos e leigos das oito
paróquias que fazem parte dessa
porção do povo de Deus, e foi assessorado por Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar da Arquidiocese
de Goiânia.
“Simão! Simão! Satanás pediu
permissão para peneirar-vos, como
se faz com o trigo. Eu, porém, rezei
por ti, para que tua fé não desfaleça.
E tu, uma vez convertido, conﬁrma
os teus irmãos”. Com essa passagem do Evangelho de Lucas (22,3132), Dom Moacir iniciou sua fala
sobre o tema proposto. Os Sacramentos são canais da graça de Deus,
pois nos trazem a salvação que Jesus

Foto: Vicariato Inhumas

O

3

conquistou para todos, com os méritos de sua Paixão, Morte na cruz e
Ressurreição. Eles são assim distribuídos: Batismo, Eucaristia e Conﬁrmação (Iniciação Cristã); Ordem
e Matrimônio (Serviço); Penitência e
Unção dos Enfermos (Cura).

A missão que Nosso Senhor
conﬁou aos apóstolos, ele conﬁou
a cada um de nós. Por meio dos
sacramentos, Jesus nos confere autoridade para o serviço de amar
e cuidar. A Igreja é o sacramento
primordial de Cristo, porque nela

age a mesma graça que atuava em
Jesus, o amor do Pai e do Espírito Santo. “Continuar a missão de
Cristo é a missão da Igreja, perpetuando, por meio dos gestos sacramentais, os gestos salvíﬁcos de
Jesus”, concluiu o bispo.

Sob luz de velas e uma intensa
chuva que caia em Goiânia, o governador do estado de Goiás por quatro mandatos, Marconi Perillo, se
despediu do cargo, na noite do dia
5 de abril, aniversário da Primeira-dama, Valéria Perillo, em missa
presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora
Auxiliadora. A missa foi concelebrada por vários bispos: Dom João Wilk
(Anápolis); Dom Waldemar Passini
(Luziânia); Dom Antônio Fernando
Brochini (Itumbiara). Os bispos auxiliares de Goiânia, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes,
também concelebraram.
Dom Washington, durante a homilia, lembrou aos presentes que
a Igreja vivia a Oitava da Páscoa,
isto é, os oito primeiros dias após
o Domingo de Páscoa, e que todos
estavam ali, naquela celebração, por
causa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
“É ele quem proclamamos”, declarou. “É por causa de sua vida, morte
e ressurreição que nossa fé não é vã
(1Cor 15,14), mas é a certeza da redenção do homem e do amor salvíﬁco de Deus”.
Em seguida, o presidente da celebração disse que, independente
das preocupações e dos desaﬁos de
cada dia, é preciso superá-los, pois
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Missa na Catedral marca fim da gestão de Marconi Perillo

Deus está conosco em cada passo
que damos. “Cheios de conﬁança,
agradecemos ao bom Deus, que nos
cumulou de bênçãos, que nos protegeu, que nos orientou para as atitudes, as palavras e os pensamentos
acertados”.
MENSAGEM AO GOVERNADOR
Sobre o encerramento do mandato do governador Marconi Perillo,

Dom Washington enfatizou que é
um ciclo na política do estado de
Goiás que se conclui, e disse que,
quanto ao passado, “o nosso sentimento é de gratidão”. Em seus 31
anos residindo no estado, sendo 15
deles em São Luís de Montes Belos,
onde exerceu seu ministério episcopal, e 16 em Goiânia, o arcebispo
aﬁrmou que presenciou muitas situações difíceis e dramáticas vividas

pelo povo de Goiás, mas testemunhou também o avanço, a prosperidade e o crescimento do estado.
AGRADECIMENTOS
Após a missa, bastante emocionado, o governador tomou a palavra e agradeceu a Dom Washington
por ter aceitado celebrar a missa que
selou o encerramento do seu último
mandato no governo de Goiás. “Eu
comecei todos os meus governos
aqui, nesta Catedral, em missas de
ação de graças antes da posse, para
agradecer a Deus pelas vitórias e
oportunidades e pedir a ele sabedoria, que aumentasse a minha fé e me
desse condições para que o bem fosse materializado”. Marconi ainda se
dirigiu a Dom Washington aﬁrmando que foram inúmeras as vezes em
que o arcebispo marcou audiências
com ele, para tratar de assuntos pertinentes aos interesses da sociedade
goiana, sobretudo os menos favorecidos. “Dom Washington não é omisso. Quantas vezes foi pedir pelos
mais necessitados. Me procurou tantas vezes para servir ao próximo. Sou
grato a ele por celebrar esta missa ao
ﬁm do meu quarto mandato e grato
por reconhecer, em suas palavras, o
meu trabalho. Continuem as orações
pelo nosso país, por nosso estado,
por mim e minha família”, ﬁnalizou.
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urante todo o dia 8 de
abril, Domingo da Divina
Misericórdia, 47 membros
da Pastoral da Comunicação (Pascom), de oito municípios
da Diocese de Luziânia, se reuniram
no Centro Pastoral Caná, na cidade
de Luziânia, para participar das diversas atividades realizadas naquela

Igreja, entre elas palestras, oﬁcinas e
troca de experiências. Essa foi a primeira de uma série de Mutirões de
Comunicação Diocesanos, que irão
acontecer no Regional Centro-Oeste
da CNBB (Goiás e Distrito Federal),
até o mês de outubro. O próximo,
agendado para o dia 5 de maio, acontecerá na Arquidiocese de Brasília.

No Muticom Luziânia, o tema norteador do evento foi “Uso das redes
sociais: um desafio para a Igreja”. Sobre isso, a secretária da Pascom no
Regional Centro-Oeste e assessora
de comunicação da Arquidiocese de
Goiânia, Talita Salgado, abriu o evento
realçando por que é importante estar
presente nas redes sociais digitais. “É
um espaço real, de experiência, parte
integrante da vida cotidiana, um novo
contexto existencial”. Mas, para isso,

ela disse que é preciso conhecimento antes de abrir contas
nas redes sociais de paróquias ou
dioceses, uma vez que a voz propagada ali é de toda a Igreja Católica. A
espiritualidade, segundo a assessora, é
outro fator agregador para o comunicador cristão. “Por se tratar de um trabalho em que tocamos os corações das
pessoas, precisamos estar abastecidos
da fonte que é o Cristo, estar próximos,
promover o diálogo e o encontro pessoal. Ela sugeriu como fundamental a
leitura da Mensagem de 2013, do papa
Bento XVI, para as Comunicações. “Esta
mensagem é voltada exclusivamente
para a evangelização por meio das redes sociais”, sugeriu.

EDICAO 204 DIAGRAMACAO.indd 4

Na abertura do evento, o
bispo diocesano de Luziânia,
Dom Waldemar Passini Dalbello,
demonstrou entusiasmo com a
realização do primeiro Muticom do Regional em Luziânia. Logo após
a missa de abertura, na Catedral Nossa Senhora da Evangelização,
ele deu boas-vindas aos participantes e explicou que a Pastoral da
Comunicação, assim como as demais pastorais, é uma atividade que
deriva de Pastor. “No caso da diocese, o bispo representa a figura do
pastor, que é aquele que guia, que conduz e orienta. Claro que o bispo
não consegue pastorear em todas as porções do povo de Deus, por isso
se faz necessária e indispensável a atuação dos colaboradores por meio
das pastorais. A Pascom, por exemplo, desenvolve a tarefa de comunhão,
de informar para dentro, mas também para toda a sociedade, de abrir
portas, reunir, integrar fiéis”.

Mas o que é o Mutirão de Comunicação? E por que a Igreja dá tanta
importância a esse evento? Promovido desde 1998 pela Igreja no Brasil, o Muticom acontece a cada dois anos. Reflexão, diálogo, aprofundamento, troca de conhecimentos e análise crítica, a partir de estudos
e práticas de comunicação no âmbito da Igreja e da sociedade, são algumas das propostas do Mutirão. É ainda denominado assim porque é
uma construção coletiva em busca de um novo saber pela comunicação fundamental.
Aos participantes do Muticom Luziânia, já em preparação à XI edição do Mutirão Nacional, que acontecerá em Goiânia, no mês de julho
de 2019, foi explicado que os eventos diocesanos serão realizados até
outubro deste ano. É uma motivação para se refletir sobre a comunicação que gera vida, que está a serviço do bem comum, que se dispõe a
partilhar a verdade que tem como fonte o Evangelho. A primeira edição
preparatória em Luziânia ainda contou com várias oficinas: uso do celular como ferramenta de comunicação; criação de arte; texto para redes
sociais; e fotografia.

10/04/2018 19:44:50
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CAPA

À luz do Diretório de
Comunicação da Igreja no
Brasil, Documento 99 da CNBB,
o coordenador regional da Pascom,
irmão Diego Joaquim, explicou que “ser
Pascom é atuar como eixo transversal de todas as pastorais da Igreja”. Em sua
fala, ele fez um apanhado de vários documentos da Igreja sobre comunicação.
A Pascom, disse ele, não é apenas uma atuação que tem por fim a produção de
material comunicativo.“O agente da Pascom deve ser referência em comunicação
para as outras pastorais, desenvolver comunicação nas paróquias a partir de
quatro alicerces: “Formação; articulação; produção; e espiritualidade” (Diretório
de Comunicação, no n. 249). “A comunicação que fazemos não é profissional,
mas, sim, pastoral. Por isso, precisamos articular para servir a comunidade,
submeter os projetos às outras pastorais”, completou. E onde atua a Pastoral
da Comunicação? “Se existe comunidade, existe Pascom. Mesmo que a
comunidade tenha apenas o mural de avisos, é preciso considerar todas as
práticas comunicativas na comunidade”, justificou.

Cada Mutirão tem como público apenas os agentes da Pascom da Igreja
particular que sediará o encontro. Portanto, deve-se esperar a sua realização
na diocese em que se atua para participar.

Arquidiocese de Brasília - 5 de maio (Feira Pascom)
Diocese de Formosa - 27 de maio
Diocese de Goiás - 18 e 19 de agosto
Arquidiocese de Goiânia - 1º de setembro
Diocese de Uruaçu - 2 de setembro
Diocese de São Luís de Montes Belos - 15 de setembro
Diocese de Jataí - 16 de setembro
Diocese de Rubiataba-Mozarlândia - 19 a 21 de outubro
Jornada da Comunicação Regional (Rubiataba) - 19 a 21 de outubro

EDICAO 204 DIAGRAMACAO.indd 5

Esse primeiro Muticom foi muito
proveitoso. Aprendemos novos
conteúdos e conseguimos entender
um pouco mais o que a Igreja espera da
Pastoral da Comunicação. Eu participei da
oficina sobre o celular como ferramenta de comunicação. O
instrutor deu muitas dicas importantes que podemos utilizar
em nossas paróquias e nos ensinou a produzir materiais para
alcançam muitas pessoas. Valeu muito a pena participar e vou
levar o aprendizado para a nossa comunidade paroquial.

Eu participei da oficina
de criação de arte e
foi um aprendizado muito
importante. Estamos implantando
agora a Pascom em nossa paróquia e foi fundamental
perceber que o campo de atuação dessa pastoral
ultrapassa o tirar fotografias, produzir e publicar
conteúdo. Muito mais do que está qualificado sobre
ferramentas de comunicação, os agentes precisam ter
compromisso com o Evangelho. É um instrumento de
aproximação das pessoas.
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Jornalistas aprofundam estudos
sobre Comunicação Integrada na Igreja
FÚLVIO COSTA

N

Mas o principal foco do evento
foi a produção inicial do Guia de
Comunicação Integrada para as assessorias de comunicação da CNBB
Nacional, regionais, e para as dioceses de todo o Brasil. A tarefa coletiva resultou em um texto inicial
que sofreu correções, ajustes e reelaborações, a partir de um primeiro
material produzido pela Assessoria
de Comunicação da CNBB.
Ainda durante o IX Encontro de
Jornalistas da CNBB, houve plenária sobre Fake News e jornalismo
de paz, com uma reﬂexão sobre a
Mensagem do papa Francisco para

o 52º Dia Mundial das Comunicações, a ser celebrado no próximo
dia 13 de maio. Essa assessoria também ﬁcou por conta de Paulo Rocha, que mencionou três aspectos
cruciais: “prevenir notícias falsas;
redescobrir a proﬁssão do jornalista; comprometer cada pessoa na comunicação da verdade”. A Mensagem de Francisco tem como lema a
passagem do Evangelho de João, “A
verdade vos tornará livres” (8,32).
Os participantes que se dividiram
em grupos ﬁzeram suas contribuições sobre o Guia de Comunicação
Integrada.
Foto: Assessoria de Comunicação da CNBB

o mês de março, jornalistas de todo o país se encontraram na IX edição do
Encontro de Jornalistas da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). O objetivo foi elaborar
estratégias e instrumentos para aprimorar o trabalho de comunicação realizado no âmbito da CNBB, com seus
regionais, as dioceses, as pastorais e
os organismos da Igreja no Brasil.
O encontro contou com a assessoria internacional de Paulo Rocha,
da Agência Ecclesia de Portugal. Em

sua primeira fala, ele abordou o tema
“O fato religioso como notícia”, em
que explicou sobre critérios de noticiabilidade, ou seja, que determinam
se um acontecimento ou um assunto são suscetíveis a se tornar notícia.
Sobre esse assunto, ele provocou os
participantes a estarem sempre em
busca de material participativo, que
dão visibilidade à vida da Igreja e de
todo o povo de Deus. “A imprensa
não é para servir à Igreja, mas o povo
de Deus”, declarou, levando a entender que a comunicação que fazemos
é um bem de toda a comunidade –
clérigos, religiosos e leigos.

Jornalistas da CNBB dos Regionais das Dioceses do Brasil

Desafio da comunicação integrada
O assessor de comunicação da
CNBB, padre Rafael Vieira, apresentou o modelo de comunicação
integrada adotado pela Conferência
dos Bispos, que, segundo ele, aderiu a conceitos motores da Secretaria de Comunicação da Santa Sé: o
usuário em primeiro lugar; produção e distribuição em todos os momentos, lugares e dispositivos; sinergia e parceria; e multimídia: comunicação em texto, áudio, vídeo,
gráﬁcos, para redes sociais, rádio e
TV. Ele também deu algumas dicas
de expansão de público, interatividade, e, por ﬁm, apresentou o novo
portal da CNBB e propôs a articulação de uma rede de comunicação da
Igreja no Brasil, a partir da constru-
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ção coletiva da Agência CNBB de
Comunicação.
A jornalista e social mídia, Marina Amaral, por sua vez, apresentou
um pouco de sua experiência nas redes sociais, atuando em grandes corporações no mercado. Partindo do
princípio de que as redes sociais são
um novo jeito de se comunicar, ela
falou sobre o alcance da comunicação nesse ambiente, os meios usados
pelos usuários para acessar as redes,
e o que querem as pessoas que usam
esses canais. Ela explicou como usar
cada uma e ainda deu dicas. “Seja
coerente e transparente, cuidado ao
comentar, curtir e compartilhar outros posts e não ﬁque preso em receitas, fórmulas e regras”, sugeriu.

Da Arquidiocese de Goiânia, participaram do encontro a coordenadora do Vicariato para a Comunicação
(Vicom), a jornalista Eliane Borges; e o
jornalista e editor deste jornal, Fúlvio
Costa. “Foi uma rica experiência que
vai somar em nosso trabalho e na busca pelo aprimoramento da comunicação que tem por objetivo a dimensão
pastoral. É profícuo também a parceria e trabalho coletivo em prol da
comunicação desta Igreja particular
com toda a Igreja no Brasil que conseguimos estreitar durante o encontro”,
avaliaram os dois, após o evento.
Padre Rafael Vieira, ao ﬁm do encontro, concedeu entrevista ao Encontro Semanal, avaliando positivamente
o evento a partir de três pontos. “Pri-

meiro, é importante nos alinharmos
com o que tem sido esse fenômeno
comunicativo que é o papa Francisco: simples, humilde, reformador.
Segundo, conseguimos produzir um
texto referencial, resultado de uma
reﬂexão conjunta, que é o Guia de
Comunicação Integrada. E, por ﬁm,
a convivência foi muito interessante.
Embora nos reunamos apenas uma
vez ao ano, para nós que servimos
neste campo, é fundamental nos encontrarmos e contarmos nossas histórias uns aos outros. Isso hoje é mais
comunicação do que qualquer outra
coisa”, ﬁnalizou. Presidiu as missas
de abertura e fechamento do encontro, o secretário geral da CNBB, Dom
Leonardo Ulrich Steiner.
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e as causas de nulidade do matrimônio
PE. CRISTIANO FARIA DOS SANTOS

Juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Goiânia

N

os últimos tempos, após
algumas mudanças relativas a normas feitas
pelo papa Francisco, tem
havido maior celeridade nos processos de nulidade do matrimônio.
O tema, depois das revisões feitas
pelo Santo Pontíﬁce, tem sido amplamente divulgado nos meio de
comunicação.
Para falar em nulidade do matrimônio, porém, é necessário anteriormente explicar o que a Igreja
entende por matrimônio. Nas normas da Igreja, é o pacto pelo qual o
homem e a mulher constituem entre
si o consórcio íntimo de toda a vida,
ordenado por sua índole natural ao
bem dos cônjuges e à procriação e
educação da prole (cf. cân. 1055).
Acrescentado a isso, a tradição
da Igreja entende que, entre os batizados, o matrimônio foi elevado por
Cristo Nosso Senhor à dignidade de
Sacramento. Por isso, a Igreja tem
uma postura bem paciﬁcada, em
que um casamento celebrado, como
ela manda , não pode ser posteriormente motivo de divórcio. A Igreja
Católica, mesmo reconhecendo que
muitos de seus ﬁlhos se divorciam
no âmbito civil, não acredita ser
possível fazer divórcio no âmbito
religioso.
Mas, em alguns casos, quando
na celebração do casamento algo
não deu certo, ou alguma realidade
prejudicou a vontade dos noivos, a
Igreja entende ser possível analisar
se o matrimônio, na sua essência,
existiu ou não.
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Esse procedimento de veriﬁcação da validade do matrimônio
é na Igreja chamado de processo
de nulidade. As causas para tanto
ocorrem no âmbito de um Tribunal
Eclesiástico Católico e são tratadas
dentro de um processo de nulidade
matrimonial. Nesse processo, não se
julga pessoas, mas, sim, a existência
ou não do sacramento. Porém, caberá à pessoa interessada apresentar à
Igreja as provas da real nulidade.
O processo é um instrumento
que busca sempre achar a verdade sobre a existência ou não de um
matrimônio. Dessa forma, as provas
apresentadas, que podem ser também o testemunho de pessoas, são
instrumentos para ajudar os juízes
eclesiásticos a encontrar a verdade
sobre a existência ou não da nulidade de um casamento.
Dentre as causas de nulidade, podemos destacar: falhas de consentimento, idade não suﬁciente para o

casamento, existência de um vínculo matrimonial religioso ou civil anterior ao matrimônio atual, consanguinidade ou parentesco legal não
dispensada pelo bispo diocesano.
Pode-se pensar a nulidade do
matrimônio também por questões,
como, por exemplo, o erro na celebração do matrimônio, em que tenha realmente ocorrido uma falta
de forma canônica na celebração. Da
mesma forma, questões como a falta
do próprio consentimento, a falta de
capacidade para consentir, a simulação, a violência ou o medo também
poderiam ser alegados como temas
para a nulidade do matrimônio.
Todavia, um processo de nulidade não se funda na mera percepção
de que o matrimônio não deu certo. É necessário ter em conta que,
para a nulidade, é imprescindível
uma grave realidade que, por si só,
tornou nulo o casamento no dia em
que foi celebrado, ou logo no mo-

Foto: Rudger Remígio
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mento anterior ou posterior ao pacto matrimonial.
Para formar melhor as pessoas
de nossa Arquidiocese, o Tribunal
Eclesiástico de Goiânia tem realizado periodicamente conferências sobre o tema. Para participar, é necessário fazer inscrição previamente na
secretaria do Tribunal. Participando
desses encontros, é possível também
esclarecer outras dúvidas que se tenham a respeito.
Mas nunca é tarde para recordar
que a Igreja tem como preocupação
fundamental ajudar todos os casais
para que seus matrimônios sejam
sempre um sinal da graça e do amor
de Deus no mundo. É projeto da Igreja que não existam matrimônios nulos e que os casamentos sempre perdurem por toda a vida. Mas, àquelas
pessoas que verdadeiramente tiveram o matrimônio nulo, cuida a Igreja de oferecer-lhes um apoio pastoral
chamado Tribunal Eclesiástico.
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LEITURA ORANTE

“O bom pastor dá a vida por
suas ovelhas!”
(Cf. Jo 10,11)

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Domingo do Bom Pastor é o “Dia
do Senhor”. Um tempo propício da
Páscoa, que, no Antigo Testamento,
tem a ﬁnalidade de celebrar a passagem em que Deus libertou o povo da escravidão (cf. Ex 12,1-51). No Novo Testamento, é
a passagem da morte para a vida, ou seja, é a
ressurreição de Jesus Cristo.
O Evangelho do Domingo do Bom Pastor
nos apresenta a primeira parte do capítulo
10 do Evangelho de São João, que nos convida a experimentar e estar com o Ressuscitado. Ele nos comunica, no poder do Espírito
Santo, a sua Palavra, que é viva e eﬁcaz, uma
palavra que é como uma faca de dois gumes
(cf. Hb 4,12). O Evangelista João nos impele a
adentrar a Liturgia da Palavra e nos apresenta
Jesus frente a frente com os fariseus, que questionam sobre a cura do cego de nascença, observando a ação de Jesus, que sempre procurava fazer o bem a todos. Jesus, ao fazer o bem

ao cego, proporcionou-lhe ser uma testemunha viva do grande poder de Deus em Cristo, que se colocou sempre ao lado de todos os
que O procurassem, como caminho, verdade e
vida (cf. Jo 14,6).
Assim disse o Senhor: “Entrai pela porta estreita! Pois larga é a porta e espaçoso
o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram!” (cf. Mt 7,13-14). Quem
entra pela porta estreita está com o Bom
Pastor. Outro ponto que o Evangelho nos
aponta é a voz do Bom Pastor, posto que as
ovelhas que ouviram a Sua voz o seguiram
(cf. Jo 10,27), Ele vai à frente e as conduz. Jesus, ao usar as imagens “porta e voz”, está se
referindo a quem? A ele mesmo, pois Jesus é
o verdadeiro Pastor que entra e chama a cada
uma das ovelhas para fora, se coloca à frente
e as conduz para o melhor pasto e também
para o Reino dos céus.
Abramos o nosso coração e escutemos com
atenção o chamado do Bom Pastor, que nos
convida a entrar pela porta estreita. Ele que
nos conduzirá à salvação e nos levará aos prados e campinas verdejantes (cf. Sl 22).

Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Jo 10,11-18 (página 1325 – Bíblia da
CNBB)
1º) Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e um
local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e
tente compreender o que Deus quer falar a você;
3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção;
4º) Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão. Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º) Contemplação: imagine Deus em sua vida, Ele é o Bom
Pastor. E lembre-se daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa
oração/contemplação;
6º) Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (como ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, em especial
sobre o Bom Pastor, visitar um doente etc.) e que seja resultado
de sua oração.
4º Domingo da Páscoa, Ano B – Liturgia da Palavra: At 4,812; Sl 117,1.8-9.21-23.26.28cd.29 (R. 22); 1Jo 3,1-2; Jo 10,11-18

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Para aprimorar sua reflexão sobre comunicação pastoral, a CNBB
conta com o Documento n. 99. Trata-se do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Com dez capítulos, esse documento propõe
uma reflexão sobre a natureza e a importância da comunicação para
a vida da comunidade eclesial, nas relações entre seus membros,
nos processos de evangelização e no diálogo com a sociedade. Seu
conteúdo serve, igualmente, como base para a formação de sacerdotes, religiosos e leigos, oferecendo elementos para a produção de
subsídios multimídia que, por meio de uma linguagem simples e
apropriada, fortalecem a Pastoral da Comunicação em todos os seus
níveis de atuação, desde as comunidades até as dioceses.
Onde encontrar: Site da Edições CNBB (www.edicoescnbb.com.br)
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