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SUPERAÇÃO
da VIOLÊNCIA

contra jovens

A violência no Brasil tem alcançado índices alarmantes,
por isso ele é considerado um dos países mais violentos
do mundo. Unicef aponta o país como o sétimo no ranking
dos que mais matam jovens. Caso a realidade não mude,
estima-se que, até 2021, 43 mil jovens podem ser mortos
antes de completar 19 anos. A sociedade é chamada, com
urgência, a conhecer a realidade, a buscar a cultura da não
violência e a promoção da paz.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A

intrigante pergunta de
Jesus ao apóstolo Pedro,
“E vós, quem dizeis que eu
sou?” (Mt 16,15), permanece atual e é hoje feita a nós. Para mim
e para vós, quem é Jesus? Ele nos faz
uma pergunta pessoal e espera que
a resposta não seja somente aquela
que aprendemos da ciência teológiDOM WASHINGTON CRUZ, CP
ca, do catecismo da Igreja Católica
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
ou daquilo que nos ensinaram. Para
saber dizer quem é Jesus para mim,
é preciso muito mais que estudá-lo; é preciso que o meu conhecimento nasça do encontro diário com Ele.
Onde quer que estejamos, Jesus nos pergunta: Igreja,
quem dizeis que eu sou? Da boca de Pedro, como Igreja, respondemos com amor: Querido Jesus, “Tu és o Cristo, o Filho
de Deus vivo”. A resposta de fé que Pedro dá para Jesus se
torna o alicerce seguro para ediﬁcar a sua Igreja. Pedro é um
sinal visível de unidade da Igreja, que nos congrega na mesma conﬁssão de fé e na mesma resposta de amor que damos
a Jesus, o Filho unigênito do Pai Eterno.
NÃO NOS FECHEMOS!
A narrativa sobre a prisão de Pedro (At 12,1-11) nos sugere como deve ser a nossa disposição diante da vida. Deitado
no cárcere, Pedro estava dormindo, vigiado por dois soldados. Seu corpo deitado indicava a entrega de si ao chão e a
uma atitude de prostrado. Então, um anjo do Senhor despertou Pedro e lhe disse: “Levanta-te, depressa. Calça as tuas
sandálias”.
Hoje, outra vez, a voz do anjo do Senhor nos pede que
não percamos o entusiasmo, não nos fechemos nas prisões
de nosso cotidiano e não durmamos sobre a letargia de nosso
comodismo. Então, "Levanta-te, depressa! Calça as tuas sandálias". Ainda há um longo caminho a percorrer nesta vida.
Assume com coragem a tua missão e a tua própria história.
Nunca desistas de tua caminhada, dos ideais, dos sonhos e
das grandes metas que almejas alcançar.
Não vás te perder com as distrações do caminho e com os
atalhos perigosos. Não percas a tua liberdade enveredando
pela dependência do álcool e das drogas. Não te aprisiones
gastando tempo excessivo com o teu celular e com as redes
sociais. Vai ao encontro de tua família e daqueles que te
amam e dedica o teu tempo a eles. Exerce a tua inteligência e
não dês audiência aos programas de televisão que não ediﬁcam a tua família e a tua vida. Calça as tuas sandálias de pai,
de mãe, de ﬁlho, para construir a fraternidade e promover a
cultura da paz, da reconciliação e do amor.
ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA, LEVANTA-TE!
Levanta-te, paróquia; levanta-te, comunidade. Depressa! Nós somos todos irmãos, ﬁlhos do Pai Eterno! Por isso,
longe de nós o comodismo, a espiritualidade sem compromisso social, a falta de unidade, o desrespeito para com o ser
humano, quem quer que ele seja. Longe de nós o amadorismo na formação e na preparação das lideranças, a mentalidade antiecumênica, a fofoca, o fechamento em nossos grupos
ou pastorais. Somos chamados a ser uma Igreja de portas
abertas, uma comunidade de ajuda mútua, uma escola de
vivência cristã, uma Igreja viva de discípulos missionários.
Como um grande amigo com quem convivo, é na companhia de Jesus, na convivência com Ele todos os dias de minha
vida, que posso responder “quem é Jesus para mim”. Essa
resposta não será dita uma única vez. Todos os dias, devo
escutar outra vez a pergunta de Jesus e, de novo, responder, confessando a minha fé e a minha amizade com Ele, que
devem se reﬂetir nas minhas ações. Que elas sejam capazes
de iluminar e de dar sabor à vida dos irmãos, especialmente
daqueles que estão mais vulneráveis e mais necessitados.
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Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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“A não violência: estilo de uma política para a
paz.” (Papa Francisco)
Nesta edição, sob as luzes lançadas pela
Campanha da Fraternidade 2018, com o
tema Fraternidade e Superação da Violência, a matéria de capa traz um panorama
sobre violência no Brasil, em especial contra crianças, adolescentes e jovens, apresentando alguns índices alarmantes. A temática não deve ser considerada sob a ótica do
sensacionalismo, mas com um olhar atento
à dura realidade que assola toda a sociedade, lembrando que a Igreja tem a missão de
defender a vida em todas as suas instâncias.

Papa Francisco, em inúmeras situações,
destacou que os cristãos são chamados a
ser promotores da paz, da não violência.
Conhecer a realidade e criar espaços de
diálogo também é missão do leigo, e são
exemplos de uma postura aberta a se reforçar neste Ano do Laicato.
O convite é sempre que, ao folhear
o jornal, o leitor se permita realmente ir
ao encontro, conhecendo a vida pastoral
de nossas paróquias e comunidades,
com tudo que realizam na formação, no
aprofundamento espiritual e no diálogo
permanente com a sociedade.
Que sejamos promotores da Paz!

Fique por dentro

Dom Levi Bonatto preside Missa
em louvor a São Josemaria Escrivá
Foto: PASCOM - Imaculado Coração de Maria

QUEM É JESUS
PARA MIM

Editorial

No dia 26 de junho, o bispo auxiliar
da arquidiocese de Goiânia, Dom Levi
Bonatto, presidiu Missa Solene na Festa de São Josemaria Escrivá, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em
Goiânia. Muitos ﬁéis participaram da
celebração, dentre eles os membros cooperadores, amigos e simpatizantes do
Opus Dei. O pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria, padre Alcimar Lima Silva, concelebrou a missa.
Em sua homilia, o bispo reﬂetiu
sobre o Evangelho da pesca milagrosa, que revela um aspecto muito importante da mensagem do Opus Dei.
“Na pesca milagrosa, observamos a
intervenção de Jesus Cristo no universo proﬁssional de um grupo de pescadores. Jesus, com a sua presença e com
sua mensagem, diviniza a proﬁssão
dos apóstolos, seus seguidores”. Dom
Levi citou as palavras de São Josemaria, ao dizer qual a ﬁnalidade da prelazia pessoal da Igreja Católica. “O Opus
Dei pretende ajudar as pessoas a des-

cobrir essa missão divina, mostrando sua vocação humana. A vocação
proﬁssional, familiar e social não se
opõe à vocação sobrenatural. Pelo
contrário, é parte natural dela”, aﬁrmou. O bispo explicou também que
“a missão do Opus Dei é a difusão
desta mensagem evangélica entre
todas as pessoas que trabalham em
qualquer ambiente ou proﬁssão”.
Por ﬁm, Dom Levi citou um exemplo que São Josemaria sempre dizia:
“Se alguém, comentando sobre um
ﬁlho meu, que é professor de Matemática, dissesse que é um bom ﬁlho,
mas mau professor, eu diria que não
é um bom ﬁlho; mesmo se amasse
muito a Opus Dei, falasse bem da
Obra a toda hora, não perdesse uma
reunião, gostasse do convívio e do
retiro. Se não for um bom professor
e seus alunos não aprenderem bem
a matéria, pois suas aulas são cansativas e sonolentas, ele não é um bom
ﬁlho meu”.

Seminaristas em missão
Ouvindo a palavra de Jesus, "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura"
(Mc 16,15), os seminaristas do Seminário Propedêutico Santa Cruz
realizam, todos os anos, a missão
de anunciar o "querigma'' – o amor
de Deus por nós, que tem seu ápice na entrega total de seu amado
Filho –, usando o método de evangelização de porta-em-porta. Neste ano, a missão será realizada na
cidade de Jataí-GO, na Paróquia
Nossa Senhora do Rosário.
"A missão é parte constitutiva
do processo formativo para o sacerdócio. Ao sairmos em missão,
colocamo-nos sob a proteção de
Maria, estrela da evangelização,

para que as copiosas bênçãos do Eterno Pai
desçam sobre os seminaristas e todas aquelas
pessoas que irão nos receber", enfatizou o padre José Luiz, formador dos seminaristas, que
os acompanha. Ele pede orações de toda Igreja
de Goiânia por essa missão.
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Cardeal Dom Odilo Scherer preside
Missa Solene da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno

Foto: Danilo Eduardo

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

N

Queremos sentir seu carinho, sua
ternura, queremos ouvir sua palavra, queremos nos alimentar com o

Foto: Danilo Eduardo

o último domingo, 1º de
julho, a Praça Dom Antonio Ribeiro de Oliveira, próxima ao Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno, ﬁcou
repleta de ﬁéis para a Missa Solene
da Festa do Divino Pai Eterno. A celebração foi presidida pelo cardeal
arcebispo de São Paulo, Dom Odilo
Pedro Scherer. Concelebraram o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz; seus bispos auxiliares,
Dom Levi Bonatto e Dom Moacir
Silva Arantes; o bispo da Diocese de
Itaguaí, no Rio de Janeiro, Dom José
Ubiratan; o Superior Provincial dos
Missionários Redentorista em Goiás,
padre Robson de Oliveira; e o Reitor
do Santuário, padre Edinísio Pereira.
Dom Odilo, em homilia, lembrou
o tema da festa deste ano “Pai Eterno, somos teus ﬁlhos”, uma menção
ao Ano do Laicato, proposto pela
CNBB. “Somos ﬁlhos de Deus e, por
isso, buscamos o encontro com o Pai.

Dom Washington presenteou Dom Odilo com sua Carta Pastoral, lançada na solenidade

Pão da Vida Eterna, que ele nos dá
em abundância. Queremos que ele
nos oriente e nos diga os caminhos
dessa vida e nos dê, pelo seu Filho,
a graça da salvação da vida, que nos
dê pelo Espírito Santo o discernimento de buscar a luz de Deus todos
os dias, a capacidade de acolher os
caminhos de Deus e sermos ﬁéis ao
chamado dele para cada um de nós”.
O cardeal recordou um belo hino
que a Igreja do mundo todo canta
em louvor à Santíssima Trindade,
dirigido em primeiro lugar a Deus
Pai: “a vós, ó Deus, louvamos, a vós,
Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai,
adora toda a Terra”. Assim, o presidente da celebração lembrou o verdadeiro sentido de fazer a romaria e
de participar, todos os anos, da Festa do Pai Eterno. “Aqui viemos para
louvar, para adorar e bendizer a
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não
três deuses, mas um único Deus em
três pessoas, um grande mistério,
que é superior a nós e nos enche de
graça, vida e salvação”.

Ao ﬁnal da celebração, o padre
Robson de Oliveira apresentou a sexta edição de Pelágio Sauter – O Apóstolo de Goiás, livro do padre Clóvis de
Jesus Bovo, missionário redentorista.
Nesse dia de encerramento da
Festa do Divino Pai Eterno, o arcebispo Dom Washington Cruz lançou
a sua 16º Carta Pastoral, com o título Creio em Jesus Cristo – Meditação
sobre o Filho unigênito do Pai. Essa é
a segunda carta da trilogia sobre a
Trindade, que se iniciou com a Carta Pastoral Creio em Deus Pai – Meditação sobre o amor paterno de Deus
e que deve se completar com uma
terceira dedicada ao Divino Espírito Santo. Após a apresentação, Dom
Washington presenteou Dom Odilo
e o governador do estado de Goiás
com sua Carta Pastoral.
Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, cerca de 3 milhões
de pessoas passaram pela Capital da
Fé durante os dez dias de romaria. O
número é recorde na tradicional Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno.

No dia 30 de junho, Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia,
presidiu Santa Missa na Paróquia
São José, no Setor Sul, em Goiânia,
para fazer a instituição e o envio
de 80 Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão Eucarística, do
Vicariato Centro.
Em sua homilia, o bispo falou
da importância desse ministério na
Igreja e como os novos ministros
devem se sentir no serviço à Igreja.
“Vocês devem se sentir estimulados a procurar uma vida que seja
testemunho de fé e de bons costumes entre os seus irmãos; devem
viver mais intensamente o mistério
da Eucaristia, sinal e fonte de unidade da Igreja”. Dom Levi convidou os novos ministros a pensarem
no chamado deles nesse ministério.
“Irmãos e irmãs, vocês foram cha-
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mados a servir sempre com alegria
e com disposição, tornando-se uma
presença viva dentro da sua comunidade”. Em seguida, os ministros
renovaram as Promessas do Batismo e ﬁzeram a Proﬁssão de Fé perante o bispo, que, depois, os aspergiu com água benta.
Concelebraram o Mons. Daniel
Lagni, vigário episcopal do Vicariato Centro e pároco da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, o padre Alcimar Silva Lima, pároco da
Paróquia Imaculado Coração de
Maria; os padres Idelfonso Braz e
Silvino Caixeta, pároco e vigário da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida
e Santa Edwiges; e o padre Aroldo
Schmoeller, que ﬁcou responsável
pela formação dessa turma de ministros e é pároco da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe.

Foto: Roberto Júnior

Vicariato Centro ganha 80 novos ministros
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A

violência é um mal que
atinge as diversas sociedades. Estima-se que mais
de 1,6 milhões de pessoas
morram a cada ano em todo mundo.
O Brasil está entre os países mais violentos, tendo registrado 61.283 mortes intencionais, somente no ano de
2016. Esse cenário global não pode
ser ignorado, pois faz parte da vida
cotidiana de cada indivíduo e abrange uma pluralidade de questões inerentes à vida social. Diante dessa realidade, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) escolheu
o tema Fraternidade e Superação da
Violência, para Campanha da Fraternidade 2018. Papa Francisco salientou, em sua mensagem por ocasião
do lançamento da CF, o compromisso cristão com essa causa. “Sejamos protagonistas da superação
da violência, fazendo-nos arautos e
construtores da paz. Uma paz que é
fruto do desenvolvimento integral
de todos, uma paz que nasce de uma
nova relação também com todas as
criaturas.”

Sejamos

protagonistas da
superação da violência
fazendo-nos arautos e
construtores da paz.”
A juventude é a principal vítima
da violência no Brasil. Entre as pessoas assassinadas em 2016, 81,2%
tinham entre 15 e 29 anos e, em sua
maioria, eram jovens negros do sexo
masculino, moradores das periferias e dos centros urbanos das áreas
metropolitanas. Goiás está entre os
estados com cenário mais alarmante, segundo o Atlas da Violência 2018,
realizado pela fundação Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O óbito é um dos
danos causados pela violência, que,
segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), podem ser de ordem
física, sexual e psicológica.

EDICAO 216 - DIAGRAMACAO.indd 4

Violência interpessoal, acidentes de
trânsito, afogamento, leucemia e
infecções respiratórias

Violência interpessoal, acidentes de
trânsito, suicídio, afogamento e infecções
respiratórias

As formas mais comuns de violência doméstica
contra jovens e adolescentes são:

Em violência
interpessoal, incluem-se
assassinatos, agressões,
brigas, bullying,
violência entre parceiros
sexuais e abuso
emocional

Muitos casos, entretanto, não
são contabilizados por serem
percebidos como prá�ca normal
de educação e convivência

dos professores e diretores
já presenciaram agressão
�sica ou verbal entre os
alunos, nas escolas

13x

do sexo masculino têm um risco
maior de morrer por homicídio

Panorama

da

VIOLÊNCIA na

a chance de um jovem
negro ser assassinado que
a de um jovem branco na
mesma faixa de idade

juventude
brasileira

Crianças - pessoas com até 12 anos incompletos
Adolescentes - pessoas de 12 a 18 anos incompletos
Jovens - pessoas com idade entre 15 e 29 anos,
segundo classificação do Estatuto da Juventude
(Lei nº 12.852/2013).
Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do
Adolescente às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Foto: Internet

TALITA SALGADO

Dentro desse tipo de
violência, o texto base da CF
2018 ressalta que “Em razão
de fenômenos como esses
é possível suspeitar que a
sociedade brasileira possa
estar consolidando modos
de vida cuja referência é fazer
justiça com as próprias forças”.

preconceito ou ódio de
classe, raça, gênero,
política e intolerância
religiosa
são outras formas de
violência direta que
a�ngem crianças,
adolescentes e jovens

43 mil jovens poderão ser mortos antes de completar 19 anos, caso os índices de
violência não mudem (Índice de Homicídios na Adolescência 2014 - IHA)

No dia 25 de maio deste ano, 10
jovens morreram em decorrência de
um incêndio no Centro de Internação Provisória para Menores, no 7º
Batalhão da Polícia Militar, em Goiânia. O arcebispo Dom Washington
Cruz recebeu um grupo de mães das
vítimas, na Cúria Metropolitana, e

expressou sua solidariedade diante da dor materna. A respeito desse
caso, o arcebispo pontuou que é difícil compreender que jovens tenham
iniciado fogo no ambiente, o que
causaria a própria morte. Ele declarou que acolhe a dor profunda das
mães e manifestou o desejo de que o

ocorrido seja totalmente esclarecido
e, havendo culpados, sejam devidamente punidos. No dia 25 de junho,
familiares participaram da Santa
Missa na Catedral Metropolitana, ao
se completar um mês da morte dos
adolescentes.
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uma forma de mostrar que a unidade é, verdadeiramente, mais
forte e fecunda do que o conﬂito.” O Santo Padre, porém, reconhece ser um desaﬁo construir
a sociedade, a comunidade ou a

empresa com a cultura da
paz. Isso requer a disponibilidade para suportar o
conﬂito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de um novo
processo.

Foto: Internet

Papa Francisco aﬁrma que a
não violência é uma política de
paz, ressaltando que não se deve
entender a não violência como
rendição, negligência e passividade. “A não violência ativa é

x

ue
na

cido
vidanho,
anta
a, ao
dos

O arcebispo Dom Washington Cruz, em comunhão com o Papa, destaca pontos importantes no
combate à violência:
•

combate primordial à violência na família ‒
pais, mães e ﬁlhos devem assumir o seu papel
e fazer a sua parte para construir a fraternidade e promover a cultura da paz, da reconciliação e do amor. “Em vosso lar, seja sempre
superada a violência e banida a agressão, as
gritarias, o espancamento, o desprezo, a indiferença, o assédio, as brigas, os xingamentos e
as ofensas”;

O arcebispo ainda ressaltou em recente homilia ao
final da Festa em louvor ao Divino Pai Eterno.
“Calça as sandálias da honestidade; põe-te a trabalhar para incluir os mais de 13 milhões de desempregados; dê atenção ao nascituro, às tuas

É preciso que
exista uma mudança
de conduta a partir da compreensão profunda da sociedade
e toda a sua complexidade, da
grande desigualdade social ins-

•

participação política consciente, geradora de
esperança e construtora da paz. Por estarmos
no Ano Nacional do Laicato, ele dirige-se especialmente aos leigos e leigas, conclamando-os a
exercerem o seu protagonismo e a testemunharem o seu sacerdócio batismal. “Assumam a sua
liderança política e social. Valorizem o seu voto,
pois a sua escolha política é sagrada e tem consequências para todo o seu povo.”

crianças e aos teus jovens, antes que os perca
para sempre. Longe de ti, brasileiro, tratar mal os
imigrantes e os refugiados das guerras e das demais atrocidades deste mundo. Longe de ti, brasileiro, as agressões no trânsito e a violência entre
as torcidas no futebol. Longe de ti defender a dis-

talada no Brasil, da má distribuição de renda, entre outros. A violência repercute na vida de toda
a sociedade; mais do que reconhecer a realidade que é visível,
é preciso avaliar as causas”

Fabrício Rosa - Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que atua no enfrentamento a crimes como violência
sexual contra crianças e adolescentes, trabalho escravo, tráfico de pessoas e trabalho infantil.

•

55% da população prisional do Brasil é formada por
jovens de 18 a 29 anos, sendo mais de 50% negra

tribuição de armas para a sociedade. Longe de ti,
brasileiro, a indiferença pelas políticas públicas e
a falta de solidariedade com aqueles que não têm
acesso à saúde, à educação, à moradia e ao trabalho. Somos brasileiros e somos todos irmãos”.

Precisamos

am-

signiﬁcar nossa percepção sobre

pliar os espaços de diálogo e

a adolescência e juventude, subs-

aprendizado mútuo entre ado-

tituir o olhar de permanente de

lescentes, jovens e os adultos de

crédito e desconﬁança por uma

uma forma geral. É preciso res-

postura de acolhida incentivo.”

Eduardo Mota - Psicólogo e Educador Social, Coordenador Estadual do
Movimento de Meninos e Meninas de Rua de Goiás

•

Em 2014, 24.628 adolescentes estavam cumprindo
medidas socioeduca�vas

FONTE: (Infopen, Junho/2016 – Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional - Ministério
da Justiça e Segurança Pública)

EDICAO 216 - DIAGRAMACAO.indd 5

04/07/2018 17:38:54

Julho de 2018

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA
Foto: Rudger Remígio

O DOM DO
ESPÍRITO
SANTO
frutifica em nós
e deve tornar-se
uma dádiva para
os outros
Prezados irmãos e irmãs!

P

rosseguindo a reﬂexão sobre
o Sacramento da Conﬁrmação, consideremos os efeitos
que o dom do Espírito Santo faz amadurecer nos crismandos,
levando-os a tornar-se, por sua vez,
uma dádiva para os outros. O Espírito Santo é um dom! Recordemos
que, quando nos dá a unção com o
óleo, o bispo diz: “Recebe o Espírito Santo, que te é concedido como
dom”. Aquele dom do Espírito Santo
entra em nós e frutiﬁca, para que nós
o possamos transmitir aos demais.
Receber sempre para oferecer: nunca
receber e conservar as coisas dentro,
como se alma fosse um armazém.
Não: receber sempre para dar. Recebemos as graças de Deus para dá-las
aos outros. Essa é a vida do cristão.
Portanto, é próprio do Espírito Santo
descentrar-nos do nosso eu, abrindo-nos ao “nós” da comunidade: receber para dar. Nós não estamos no
centro: somos um instrumento daquela dádiva para os outros.
Completando nos batizados
a semelhança a Cristo, a Conﬁrmação une-os mais fortemente como
membros vivos ao Corpo místico da
Igreja (cf. Rito da Conﬁrmação, 25). A
missão da Igreja no mundo procede através da contribuição de todos
aqueles que fazem parte dela. Alguns pensam que na Igreja existem
patrões: o Papa, os bispos, os sacerdotes e depois os outros. Não: todos
nós somos Igreja e temos a responsabilidade de nos santiﬁcarmos uns
aos outros, de cuidarmos dos demais. Cada qual tem a sua função
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na Igreja, mas todos nós somos Igreja! Com efeito, devemos pensar na
Igreja como num organismo vivo,
composto por pessoas que conhecemos e com as quais caminhamos, e
não como numa realidade abstrata e
distante. A Igreja somos nós que caminhamos, a Igreja somos nós que
hoje nos encontramos nesta praça.
Nós: esta é a Igreja. A Conﬁrmação
vincula à Igreja universal espalhada
pela terra inteira, mas compromete
ativamente os crismandos na vida
da Igreja particular à qual pertencem, tendo como cabeça o Bispo,
que é o sucessor dos Apóstolos.

“manifesta a comunhão eclesial
com o Bispo e com todos os ﬁéis” (cf.
CIC, 1301). Na Crisma, nós recebemos o Espírito Santo e a paz: aquela paz que devemos transmitir aos
outros. Mas pensemos: cada qual
pense, por exemplo, na própria comunidade paroquial. Há a cerimônia da Crisma, e depois trocamos o
gesto da paz: o Bispo oferece-a ao
crismado e em seguida, na Missa,
trocamo-la entre nós. Isto signiﬁca
harmonia, quer dizer caridade entre nós, signiﬁca paz. Mas depois, o
que acontece? Saímos e começamos
a falar mal do próximo, a “esfolar”

Devemos transmitir à comunidade
o dom do Espírito
E por isso, o Bispo é o ministro
originário da Conﬁrmação (cf. Lumen
gentium, 26), porque insere o conﬁrmado na Igreja. O fato de que, na
Igreja latina, esse sacramento seja
normalmente conferido pelo Bispo,
põe em evidência o seu “efeito de
unir mais estreitamente aqueles que
o recebem à Igreja, às suas origens
apostólicas e à sua missão de dar
testemunho de Cristo” (Catecismo da
Igreja Católica, 1313).
E essa incorporação eclesial é
bem signiﬁcada pelo sinal de paz,
que conclui o rito da Crisma. Com
efeito, a cada conﬁrmado o Bispo
diz: “A paz esteja contigo!”. Recordando a saudação de Cristo aos discípulos na noite de Páscoa, cheia de
Espírito Santo (cf. Jo 20,19-23), essas
palavras iluminam um gesto que

os outros. Começam as tagarelices.
E as bisbilhotices são guerras. Isto
não está certo! Se recebemos o sinal
da paz com a força do Espírito Santo, devemos ser homens e mulheres
de paz, e não destruir com a língua
a paz instaurada pelo Espírito. Pensai bem: a tagarelice não é uma obra
do Espírito Santo, não é uma obra
da unidade da Igreja. A bisbilhotice destrói aquilo que Deus faz. Mas
por favor: deixemos de tagarelar!
A Conﬁrmação só se recebe uma
vez, mas o dinamismo espiritual
suscitado pela santa unção persevera no tempo. Nunca cessaremos de
cumprir o mandato de propagar em
toda a parte o bom perfume de uma
vida santa, inspirada pela fascinante
simplicidade do Evangelho.
Ninguém recebe a Conﬁrmação

somente para si mesmo, mas para cooperar no crescimento espiritual dos
outros. Só assim, abrindo-nos e saindo de nós mesmos para ir ao encontro dos irmãos, podemos realmente
crescer e não apenas iludir-nos que o
fazemos. Com efeito, aquilo que recebemos como dom de Deus deve ser
transmitido ‒ o dom é para ser oferecido ‒ a ﬁm de que seja fecundo e
não, ao contrário, enterrado por causa de temores egoístas, como ensina
a parábola dos talentos (cf. Mt 25,1430). Até a semente, quando a temos
na mão, não deve ser colocada ali,
no armário, nem deixada de lado: é
para ser semeada. Devemos transmitir à comunidade o dom do Espírito.
Exorto os crismados a não “enjaular”
o Espírito Santo, a não opor resistência ao Vento que sopra para impeli-los a caminhar na liberdade, e não
sufocar o Fogo ardente da caridade,
que leva a consumir a vida por Deus
e pelos irmãos. Que o Espírito Santo
conceda a todos nós a coragem apostólica de comunicar o Evangelho,
com obras e palavras, a quantos encontrarmos no nosso caminho. Com
obras e palavras, mas com palavras
boas, que ediﬁcam. Não com palavras de bisbilhotice, que destroem.
Por favor, quando sairdes da igreja,
pensai que a paz recebida é para ser
oferecida aos outros; não para ser
destruída com bisbilhotices. Não vos
esqueçais disto!

Audiência Geral.
Praça de São Pedro, 6 de junho de 2018
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EM DIÁLOGO

AGROTÓXICOS

7

Nosso país é campeão no uso de Veneno Invisível
Me. SUELI ESSADO PEREIRA
Nutricionista e Professora PUC Goiás

“A humanidade e toda a criação vêm
sendo destruídas por termos pretendido
ocupar o lugar de Deus.”

A

(Papa Francisco, Laudato ‘Si, 66)

pesquisa Agrotóxicos, agricultura e mercado, de Pelaez (2012), mostrou que
nosso país comercializou
19% do valor mundial em agrotóxicos em 2010, colocando o Brasil em
primeiro lugar no mundo no uso de
tais substâncias. Outro estudo publicado mais recente, Geograﬁa do
uso de agrotóxicos no Brasil e conexões
com a União Europeia, de Bombardi
(2017), apontou que 79% dos agrotóxicos utilizados no Brasil estão concentrados em 4 tipos de produção:
soja (52%), milho e cana-de-açúcar
(10%), e algodão (7%). Mas o mais
alarmante é que 30% dos ingredientes ativos presentes nesses produtos
são proibidos na União Europeia e
permitidos aqui em nosso país.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o uso de agrotóxicos na agricultura, de uma forma geral, não afeta
somente a terra, que já é ponto culminante contra a sustentabilidade, mas,
além de tudo, traz riscos danosos à
saúde humana. Assim, esse órgão é
contrário ao novo Projeto de Lei (PL)
6299/02, aprovado pela Comissão Es-
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pecial de Deputados (dia 26/06/2018),
que retira da Agência a competência
de realizar reavaliação toxicológica e
ambiental desses produtos. Esse documento despreza o trabalho de monitoramento realizado pela ANVISA,
responsável pela coleta de alimentos
das redes atacadistas e varejistas, que
vão direto para a mesa do consumidor, com a ﬁnalidade de veriﬁcar os
níveis de agrotóxicos presentes nos
alimentos liberados para consumo.
O PARA (Programa de Análise
de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos) foi iniciado, em 2001, pela
ANVISA, com o objetivo de avaliar
de forma regular os níveis de resíduos de agrotóxicos presentes nos
alimentos vegetais (a quem se interessar por mais esclarecimentos
pesquise a página: http://portal.anvisa.gov.br/programa-de-analise-de-registro-de-agrotoxicos-para).
Após a análise de quase 2.500 amostras, esse programa divulgou uma
lista dos alimentos mais afetados
pelos produtos químicos no Brasil
(veja na ﬁgura).
Os efeitos maléﬁcos dos agrotóxicos já foram amplamente levantados,
estudados e divulgados, e devemos
ﬁcar alertas ao consumirmos tais alimentos. São inúmeros os riscos que
esses resíduos, quando consumidos
nos alimentos, podem provocar. A
reação pode ser imediata, mas com
maior prevalência de reação tardia,
quando o consumo é constante. Muitas patologias, que podem ter relação
com o consumo de agrotóxicos, estão
divididas em reações agudas (gastrointestinais, dérmicas, hepáticas,
renais, neurológicas, alérgicas; pode
haver também redução da imunida-

de, alterações de humor) e crônicas
(diabetes, hipotireoidismo, infertilidade, abortos, câncer, malformações
no feto, alterações no DNA).
Para uma alimentação saudável,
é fundamental o consumo de frutas
e vegetais em geral, por isso devemos fazer opção, dentro do possí-

vel, para alimentos orgânicos (que
tenham o certiﬁcado de Produto
Orgânico Brasil ou aqueles com o
selo Brasil Certiﬁcado: Agricultura
de Qualidade), e ﬁcar de olho, nas
feiras e supermercados, sobre a qualidade dos alimentos ofertados para
nosso consumo.

Fonte: https://consultoradealimentos.com.br/seguranca-alimentar/agrotoxicos-nos-alimentos/ (adaptado da ANVISA, 2018).

Tem como reduzir os agrotóxicos dos alimentos?
–

Muitos alimentos absorvem o veneno durante o tratamento e o desenvolvimento da
planta até chegar ao ponto do consumo.

–

A lavagem correta reduz as quantidades presentes nas cascas das frutas e legumes: deixar os alimentos de molho no hipoclorito de 15 a 30 minutos e finalizar a lavagem após
enxaguá-los bem.

–

Retirar as folhas externas e de partes com dobras, onde o veneno pode se acumular,
ajuda na eliminação das partes mais contaminadas.

–

Consumir os produtos da época é uma boa opção: além de serem mais baratos, recebem
menos agrotóxicos na produção.
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LEITURA ORANTE

Jesus tem compaixão das
“ovelhas sem pastor”

Texto para a oração: Mc 6,30-34 (página 1250 – Bíblia
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: 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 lhe falar;

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

O

Evangelho do próximo domingo será uma continuação do
Evangelho de hoje, em que Jesus envia os discípulos em missão, ao mostrar o retorno dos Apóstolos
que foram anunciar a Boa-Nova. Ao verem Jesus, prontamente eles começaram a
relatar “tudo o que tinham feito e ensinado” (Mc 6,30). Jesus os escuta com afeto e
compreensão. Logo em seguida, como um
Pai que cuida de seus ﬁlhos, Ele os convida a descansar (cf. Mc 6,31), uma vez que,
depois da missão, o descanso é importante para recuperar as forças.
A multidão vai ao encontro de Jesus e
Ele se comove com cada um, pois vê os que
ali estão como ovelhas sem Pastor (cf. Mc
6,34). As ovelhas o conhecem, e Jesus se

Siga os passos para a leitura orante:

3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir frases ou palavras que mais lhe chamaram 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;

sente como Pastor que deve conduzi-las
e levar o ensinamento ao coração de cada
uma delas. Ele restitui a esperança e traz
serenidade às pessoas que, aos poucos, O
reconhecem como único Mestre (Mt 23,8).
A proposta salvadora e libertadora de
Deus para os homens, apresentada em Jesus, é agora continuada pelos discípulos.
Por isso, assim como os Apóstolos, todos
nós somos chamados a apascentar as ovelhas do Senhor (Jo 21,15-17).

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 isso seja resultado de sua oração.
(16º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Jr 23, 1-6; Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R/.1.6a); Ef 2, 13-18;
Mc 6, 30-34).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
A 6ª edição do livro biográfico do padre Pelágio Sauter, lançada no final
da Festa em louvor ao Divino Pai Eterno 2018, traz um retrospecto das
cinco edições anteriores, destacando a espiritualidade do padre, justificando seu novo título de Venerável e aguardando sua beatificação. O
autor é o padre Clóvis de Jesus Bovo, jornalista e padre Redentorista, vice-postulador da causa para beatificação de Padre Pelágio, que
destaca a vida do sacerdote como um exemplo de amor ao Divino
Pai Eterno, a Nossa Senhora, aos pobres e doentes.
Livro: Pelágio Sauter – O apóstolo de Goiás
Autor: Pe. Clóvis de Jesus Bovo, C.Ss.R.
Editora: Scala
Site: www.scalaeditora.com.br
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