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VIDA CRISTÃ

Paróquia São José tem
novo administrador
paroquial

Arquidiocese de Goiânia
publica nota contra
o aborto

A primeira vocação
é receber a vida como
um grande dom
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PALAVRA DO ARCEBISPO

SIGAMOS O CAMINHO DO MESTRE!

A

o iniciarmos agosto, mês
especialmente dedicado à
oração e ao trabalho pelas
vocações em nossa Igreja, é
consolador e nos enche de esperança
ver os depoimentos colhidos pelo jornal Encontro Semanal, de pessoas que
ouviram o chamado de Nosso Senhor
Jesus Cristo em seu coração e assumiram de corpo e alma o caminho da
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
evangelização desse nosso mundo, tão
necessitado de construtores do bem e
da paz. São dignos e bonitos exemplos, nos quais os jovens e
não tão jovens, mas abertos à Boa-Nova, podem se espelhar.
É disso que precisamos na comunicação uns com os outros, que divulguemos mais as boas condutas e ações. Para
que, pelo conhecimento sobre as amplas possibilidades do
trabalho pastoral e de seus eﬁcientes e até milagrosos resultados, as pessoas renovem suas esperanças em si mesmas e
no seu potencial de transformação, na interação com o outro.
E assim, com um novo ânimo, ponham-se a trabalhar, também, para multiplicar ações ediﬁcantes do Reino de Deus e
do bem comum.
Precisamos de vocacionados a uma espiritualidade sadia,
sem o rigorismo que condena e segrega, que desenvolva em
homens e mulheres a vontade de ajudar o próximo, alicerçados na identidade que nos une: somos todos ﬁlhos de Deus.
E como ﬁlhos do mesmo Pai, busquemos, então, nos comportarmos como irmãos, buscando união na fé e na vida; não só
preservar a família de cristãos mas, decisivamente, ampliar
os seus membros. A messe é grande.
É preciso empenho e sintonia dos operários com o caminho traçado pelo Mestre, que nos ensinou o passo a passo
para sermos "pescadores de homens". Sabendo dos problemas que seus discípulos encontrariam no caminho, Ele disse:
"Tenham fé... eu estarei sempre convosco".
E nesse caminho, que nossa meta seja a salvação mútua e
não somente a individual. Sejamos ajudados e confortados
pela amizade uns dos outros ‒ padres, religiosos, religiosas,
leigos e leigas. A messe é grande, comecemos ou continuemos a ceifar. O mundo não pode esperar. Está em desespero, carente de sentido. A vida está desvalorizada. Mata-se
por uma briga ou por um celular. A fome e a doença das
nossas crianças já não comovem a todos. A natureza grita
contra a agressão que sofre, devolvendo catástrofes. Mais do
que nunca, o mundo precisa da Palavra de Deus. Mas de
um Deus que acolhe ricos e pobres, gente de todas as cores,
crenças e lugares.
Só o amor e a solidariedade podem salvar o mundo. Cada
um, por meio da sua vocação, coloque o amor aos irmãos
no centro de nossas vidas e entraremos em comunhão com
nosso Divino Pai Eterno. Façamos a nossa entrega ao anúncio do Reino de Paz e de Justiça que Cristo nos anunciou e
fez vislumbrar. Sigamos seus passos. Ele nos dará forças. Ele
está no meio de nós!

“... a nossa vida e a nossa
presença no mundo são fruto duma
vocação divina.” (Papa Francisco)
Todos os anos, durante o mês de
agosto, a Igreja no Brasil nos convida
a reﬂetir sobre as vocações e o chamado primordial à vida. Um editorial
especial nos convoca a compreender,
assumir nossa missão de defender a
vida e, no quadro atual, lutar contra a
aprovação da legalização do aborto em
nosso país. Deus é a fonte para todas

as vocações e por meio da escuta, do
discernimento e da vivência desse
chamado de amor, reconhecemos o
caminho para sermos sal e luz para
os irmãos e irmãs. Encontramos a genuína felicidade em Cristo e na realização de nossa vocação no serviço ao
próximo. Esta edição está repleta de
ensinamentos e alguns depoimentos
que iluminam o nosso próprio caminho vocacional. O chamado de Deus
é urgente e feito a todos nós! Sejamos
testemunhas do seu amor, canal para
sua vontade e sua graça.

Pastoral

Foto: Internet
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Padre José Saraiva toma posse
na Paróquia São José

Fique por dentro
Foto: Rudger Remígio

Foto: Wagmar Alves

Padres da Igreja de
Goiânia são condecorados

Pai, que é a nossa força para continuar a
caminhada”.
No rito de posse do novo administrador
paroquial, padre José Saraiva da Silva fez
sua proﬁssão de fé perante o bispo Dom
Moacir e todo povo de Deus presente na celebração e também renovou seus compromissos sacerdotais.
Após esse momento de reﬂexão da Palavra de Deus, o novo administrador recebeu
das mãos do bispo as chaves da Igreja e do
Sacrário, os símbolos para administrar o Sacramento do Batismo e a estola roxa para o
Sacramento da Conﬁssão.

Em Inhumas, Paróquia Sant’ Ana
festeja sua padroeira

Reunião do Conselho
de Leigos
Foto: Vicariato Inhumas

Foto: Divulgação

A Paróquia São José, em Aparecida de
Goiânia, acolheu, no último domingo (29),
o padre José Saraiva da Silva como novo
administrador paroquial. A celebração foi
presidida por Dom Moacir Silva Arantes,
bispo auxiliar de Goiânia; os padres José
Haílo e Marcílio concelebraram.
Em sua homilia, Dom Moacir reﬂetiu
sobre a solidariedade, relacionando-a com
o trecho do Evangelho da multiplicação
dos pães realizada por Jesus. “Jesus nos
dá um ensinamento poderoso. Vivemos
nesse mundo para amar e servir, devemos
estar sempre em oração e voltados para o

Padres do clero goiano receberam a Comenda
do Mérito Anhanguera, conferida pelo governador do estado de Goiás, no último dia 24 de julho,
durante a Solenidade de mudança da capital, que
sempre acontece no aniversário da cidade de Goiás, antiga Vila Boa. Entre os condecorados, estão
os monsenhores Daniel Lagni, Aldorando Mendes e Luiz Lôbo; os padres Elenivaldo dos Santos,
José Haílo, Marcos Rogério, Maximiliano da Costa,
Reginaldo Marinho, Rodrigo de Castro, Sebastião
Romário, Sérgio Ricardo, que compõem o clero da
Arquidiocese.
A medalha foi entregue pelo governador, José
Eliton, como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos agraciados. Mons.
Daniel manifestou alegria ao receber essa honraria. “É um estímulo para continuar a trabalhar e
servir a comunidade na simplicidade e alegria; um
reconhecimento dos serviços que ﬁzemos ao longo
desses anos”.

Este ano, a novena solene em louvor à padroeira da Paróquia Sant’ Ana de Inhumas, de
17 a 26 de julho, teve como tema “Sacramentos: Deus presente entre nós”. A cada dia se
refletiu sobre um dos 7 sacramentos. Entre os celebrantes convidados pela comunidade
participaram o arcebispo de Goiânia e seus bispos auxiliares.
Dom Levi Bonatto foi o primeiro, entre os bispos, a celebrar, presidindo o quarto dia
da novena que teve como tema o Sacramento da Unção dos Enfermos. Dom Moacir Silva
Arantes celebrou o oitavo dia e falou sobre o Sacramento do Matrimônio.
O dia de Sant’Ana foi celebrado com bastante alegria, tendo a presidência de Dom Washington Cruz que, em sua homilia, pediu aos paroquianos que refletissem sobre o seu papel na comunidade e, seguindo o exemplo dos avós, fossem acolhedores. “Vocês precisam
ser criativos, saindo pelas ruas e convidando as pessoas para ir à Igreja, alimentar-se da
Palavra e da Eucaristia, que é de onde vem o nosso sustento espiritual”.
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No próximo dia 15 de setembro, acontecerá a
reunião do Conselho de Leigos da Arquidiocese
de Goiânia, a ﬁm de estudar e revisar o Estatuto
já constituído, dando melhor clareza aos deveres
e às obrigações dos associados e preparando-os
para uma Assembleia Geral Ordinária, que deverá escolher o novo Conselho para o exercício
2018-2021. O Conselho é uma associação de ﬁéis
leigos e leigas católicos que reúne, na sua riqueza, movimentos, pastorais, associações diversas. É
um espaço de diálogo, intercâmbio e cooperação
entre os associados, para promover o espírito de
comunhão, unidade e partilha na construção do
Reino de Deus. O Conselho busca ainda estimular
e promover o protagonismo do laicato local, nos
diversos seguimentos da sociedade e da Igreja.
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EM DEFESA DA VIDA

Escolhe, pois, a Vida,
e não a morte!

DOM MOACIR SILVA ARANTES

Foto: Rudger Remígio

Bispo Auxiliar e Coordenador de Pastoral da
Arquidiocese de Goiânia

V

ivemos um momento especial de constante embate
entre a promoção da cultura da morte e a promoção da vida em nosso país. Estamos
numa democracia, em que o poder
emana do povo e é exercido, em
nome dele, por seus legítimos representantes, eleitos pelo voto. O povo
brasileiro, em sua grande maioria, é
a favor da vida e contra o aborto. Infelizmente, alguns grupos, por mo-

“
A

tivos ideológicos e econômicos, não
conseguindo impor a legalização
do aborto por vias democráticas, no
Congresso, tentam agora implementá-la por meio do Poder Judiciário /
pela via judicial.
O equilíbrio dos três poderes
do Estado, Executivo, Legislativo
e Judiciário, hoje se encontra ameaçado no país devido ao ativismo
judicial que tem sido promovido
por certos membros do judiciário
que usurpam a autoridade e o direito de quem deveria legislar, o
Congresso. Independente das fragilidades de muitos deputados, o
Congresso não cessa em sua autoridade e direito como um dos poderes. É preciso salvaguardar a democracia, respeitando o equilíbrio
desses três poderes.
Provocado por um partido político, o STF julgará a supressão de
dois artigos do código penal que,
na prática, promoveriam a legalização irrestrita (e não apenas nos
casos já previstos pela lei) do aborto para fetos em até 12 semanas de
gestação. Foram convocadas audiências públicas de 3 a 6 de agosto
para debater o tema.
Este momento exige de todos os
que acreditam na vida e a defendem sob quaisquer circunstâncias
uma atitude proativa em defesa
da vida do nascituro, dos inocentes que no ventre materno têm
ameaçada a continuidade de sua
existência por serem considerados
indesejados, ou fruto de uma concepção não planejada ou percebida
como empecilho aos planos pessoais de uma pessoa. Sabemos tam-

bém que, em países onde é legalizado, o aborto alimenta uma grande indústria que lucra com a morte
e que deseja se estabelecer também
na América Latina. A morte dos
inocentes é vista como o alívio de
um problema para alguns e solução de lucro para outros.
O que podemos fazer e o que devemos fazer? Convidamos você, sua
família, seu grupo ou comunidade a
uma grande mobilização em favor
da vida, com dois movimentos:
Um movimento em direção a
Deus, Senhor da vida. Acreditamos no poder da oração como

os inocentes no vente materno da
condenação a morte.
Outro movimento em direção
aos seus representantes políticos
no Congresso. Somos brasileiras
e brasileiros com plena cidadania
(independente de fé professada ou
da sua falta) e com deveres e direitos de interferir no destino de nossa nação. Nosso país não pertence
a grupos que detêm o poder econômico ou os meios de comunicação
ou a inﬂuência cultural de massa,
mas aos brasileiros e brasileiras, independentemente de sua condição
social, econômica ou religiosa. Pro-

Este momento exige de todos os que
acreditam na vida e a defendem sob quaisquer
circunstâncias uma atitude proativa em
defesa da vida do nascituros
movimento amoroso dirigido a
Deus para que Ele possa mover os
corações mais endurecidos para
convertê-los e salvá-los, até mesmo
de seus próprios erros e enganos.
Assim, a exemplo de Jesus, como
diz a carta aos Hebreus 5,7, oferecer “preces e súplicas, com forte
clamor e lágrimas àquele que tinha
poder de salvá-lo da morte. E foi
atendido, por causa de sua submissão”. Orar em favor da vida, ser a
voz daqueles que ainda não podem, no ventre materno, falar por
si. Vamos oferecer nossas orações
e sacrifícios para que Deus livre

curem os deputados que conhecem
ou aqueles em que votaram, para
esclarecê-los sobre esse problema
do ativismo judicial que usurpa dos
legítimos representantes do povo
a autoridade e o direito de legislar
segundo a vontade desse mesmo
povo. Marquem sua posição junto a
seus representantes para que eles realmente representem o pensamento
da maioria do povo brasileiro: Vida
sim, aborto não!
Uma nação civilizada não há de
ver a morte de uns (sobretudo indefesos) como solução para os problemas e dramas de outros!

Nota de Repúdio

Não matarás, mediante aborto, o fruto
do teu seio” (Didaquê, século I)

Arquidiocese de Goiânia, por seu Arcebispo Dom Washington
Cruz, bispos auxiliares Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Arantes,
e todos os membros da União dos Juristas Católicos de Goiânia
(Unijuc), neste momento grave e delicado vivido pela sociedade
brasileira, manifestam o seu repúdio ao pedido feito ao Supremo Tribunal
Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 442,
na qual se pretende obter a legalização da prática do aborto no país, a ser
realizado até as 12 semanas de gestação. A ministra relatora, Rosa Weber,
convocou Audiência Pública para que o assunto seja debatido nos dias 3 e 6
de agosto próximos, na sede do STF, apontando para a iminência do julgamento dessa prática que causará a morte de inocentes indefesos.
Os Bispos do Brasil já se manifestaram por nota da CNBB, Pela Vida,
Contra o Aborto, no dia 11 de abril de 2017, expressando o seu repúdio ao
movimento que ameaça a vida dos indefesos, os nascituros: “A Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), através da sua Presidência, reitera sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da
vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. Condena, assim,
todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil.”
O Congresso Nacional em momento algum se omitiu em tratar do tema
e nunca admitiu, como legítimos representantes de toda a nação, a normalização da abominável prática de matar crianças no ventre da mãe. O tema
foi judicializado para cortar caminhos e excluir o Congresso Nacional do
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debate legítimo e democrático processo que vigora no Legislativo. Esse ato
fere a organização constitucional dos Poderes e constitui ativismo dentro
do Poder Judiciário, que é altamente nocivo às bases do Estado Democrático de Direito em que vivemos, pois realiza uma invasão de competências
do Poder Legislativo pelo Judiciário.
O fenômeno recente do ativismo judicial tem repercutido como um terremoto nas bases republicanas, causando instabilidade e insegurança jurídica. Ecoa, com desconﬁança da população, a forma como são conduzidos
o debate democrático e as decisões judiciais.
Há valores que não estão sujeitos à política, aos plebiscitos ou a qualquer
compromisso ou negociação, pois são absolutos. É preciso cuidado no ano
de eleição para que os parlamentares eleitos sejam comprometidos com a
defesa intransigente da vida, desde a sua concepção até a morte natural.
Esse é um valor absoluto!
Conclamam-se os ﬁéis para se unirem em oração contínua para que prevaleça, em todas as autoridades dos três Poderes, a consciência do direito
natural que sustenta o valor absoluto da vida, bem como a consciência dos
fundamentos legais de proteção a esse valor, sem condicionamento, e ainda
da harmonia do funcionamento dos Poderes entre si.
Que Nossa Senhora Auxiliadora interceda por essas intenções, abençoando o Brasil, e obtenha de Seu Amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo,
uma nação livre da maldição do aborto.
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CAPA

TALITA SALGADO

N

o Brasil, agosto foi instituído o mês das vocações
pela Conferência Nacional dos Bispos (CNBB)
na Assembleia Geral, no ano de
1981. Cada semana é reservada a
uma vocação e na última semana do
mês, celebra-se o ministério do catequista. As vocações da Igreja são
três: o ministério ordenado, a vida
consagrada e o matrimônio. Opa,
tem alguma coisa errada nessa
conta. Na verdade, a
vocação “lai-

cal”, como muitos se referem, salienta que todos somos chamados
a uma vocação e também reaﬁrma
o fundamental trabalho dos leigos
e leigas na vida e missão da Igreja
e na sociedade. Em plena vivência
do Ano do Laicato, lancemos nosso
olhar às vocações, ao compreender
que o chamado à vocação é contemplar o caminho para ser sal e luz no
mundo, seja ele como ministro ordenado, religioso, religiosa, leigo
ou leiga. Vocação é um chamado
pessoal, um encontro em Deus, mas
que se realiza para o outro.
Papa Francisco, em uma de
suas mensagens para o

Dia Mundial de Oração pelas Vocações, destaca que “Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A
vocação brota do coração de Deus e
germina na terra boa do povo ﬁel,
na experiência do amor fraterno.
Porventura não disse Jesus que ‘por
isto é que todos conhecerão que
sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros’”. O Santo Padre
ensina que toda a vocação exige
sempre um êxodo de si mesmo para
centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho.
Na mensagem para o ano de
2018, que pode ser lida na íntegra
na página 6 desta edição, o papa
destaca três pontos importantes do
caminho vocacional, “escutar, discernir e viver”. Ele é enfático
ao aﬁrmar que Deus
chama no

Eu devo resumir a minha vida em uma
bênção, uma extraordinária graça de Deus
Nosso Senhor. No dia em que nasci, meu pai disse
“essa não é pra casar”. Minha mãe questionou “o que vai fazer com
ela?”. E ele respondeu: “Não sei, Deus é quem sabe”. Parece-me que
naquele momento Deus me escolheu para vida religiosa, porque
desde criança nunca pensei em outra coisa, queria ser freira sem
saber direito o que isso significava. Eu agradeço todos os dias
por ter ser sido escolhida para ser uma religiosa, uma pessoa que
consagra a vida toda a serviço de Deus, que sempre esteve comigo.
Para as jovens que sentirem a vocação à vida religiosa, não posso
dar melhor conselho do que o ensinamento de Maria: Faça-se em
mim segundo a vontade de Deus. Essa é a oração mais correta que
podemos fazer pela vocação, seja ela qual for.
Minha vocação teve início ainda criança, por influência do meu avô paterno,
Ubirajara Ferreira de Lima. Foi um homem marcante para mim, muito simples,
pobre e trabalhador. Lembro-me que a casa dele era sempre alegre e havia
ali muita oração. Minha infância possui muitas lembranças de celebrações da Igreja,
do terço, das novenas na Matriz de Campinas. Apesar da pobreza, havia fartura e isso
mexia muito comigo. Eu queria entrar para o seminário ainda criança, mas meu pai
não concordou. Na verdade, vivi duas realidades: uma, de pobreza dos
meus avós paternos, rica em religiosidade e outra, mais abastada,
de distanciamento da fé, com meus avós maternos, que eram
PADRE RODRIGO DE CASTRO
comerciantes. Assim, minha juventude foi como a de qualquer
outro rapaz. Eu passei por todas as etapas de alguém com o desejo
de sacerdócio no coração, brincava de celebrar missa, fui coroinha e
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, participei de grupo de
jovens. Na faculdade, optei pelo curso de Serviço Social, porque em meu coração já ardia
o amor à pobreza, à simplicidade; queria servir ao próximo. Finalmente, antes de colar
grau, eu ingressei no seminário. Hoje, vivo plenamente minha vocação.
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presente. “A vocação é hoje! A missão cristã é para o momento presente! E cada um de nós é chamado – à
vida laical no matrimônio, à vida
sacerdotal no ministério ordenado,
ou à vida de especial consagração
– para se tornar testemunha do Senhor, aqui e agora.”
Compilamos nesta matéria alguns depoimentos, entre tantos,
para que possamos reﬂetir sobre
nossa própria vocação. Mais uma
vez, o papa Francisco nos convoca
a ser uma Igreja em saída, ao encontro. “A alegria do Evangelho,
que nos abre ao encontro com Deus
e os irmãos, não pode esperar pelas
nossas lentidões e preguiças; não
nos toca, se ﬁcarmos debruçados à
janela, com a desculpa de continuar à espera dum tempo favorável;
nem se cumpre para nós, se hoje
mesmo não abraçarmos o risco
duma escolha.”

Senti minha vocação logo
cedo, sempre participando da Igreja,
mas nunca havia pensado em ser um diácono
permanente (casado por 37 anos), pois vivia realizado
como leigo. No entanto, depois da ordenação diaconal, senti que a
graça de Deus crescia em mim. Não posso dizer que foi fácil, pois já
tinha seis filhos; a sétima filha veio quando já era diácono. Não tinha
descanso, vivia com a família, era servidor federal e ajudava na Igreja.
Consegui organizar tudo; amando a vocação nada é pesado. Morei fora
por alguns anos, sendo diácono em outros lugares, e retornei a Goiânia
em razão da enfermidade de minha esposa, uma cardiopatia grave.
Então, cheguei aqui, no Jardim Atlântico, em 1999, exercendo a função
de diácono. Em julho de 2005, minha esposa faleceu. De imediato, senti
o desejo da ordenação sacerdotal, queria ser ainda mais útil aos irmãos.
Em 7 de dezembro de 2006, na Catedral, fui ordenado padre pelas mãos
do arcebispo Dom Washington Cruz, com permissão oficial de todos os
meus filhos. Assim, assumi a Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança,
onde estou até hoje; aqui o povo me acolhe e me apoia muito.

Para mim, o matrimônio é um dom e
devemos vivê-lo com responsabilidade e da
melhor forma possível. No casamento, eu
consegui viver o verdadeiro amor que Cristo
nos mostrou na Cruz, o amor de doação.
Não busco mais a minha própria felicidade,
mas a de minha família e com ela vivo o
perdão, a renúncia, a solidariedade. Antes,
éramos Isis e eu. Hoje, temos três filhos e
esse amor se multiplicou. Ensinamos a eles
o amor de partilha.
Diante do que o Alexandre falou, parece que
me sobrou pouco (risos). Existem diversas
vocações e eu fui chamada a viver como
esposa e mãe. Quando dissemos “sim” no
dia em que recebemos o sacramento, nos
comprometemos livremente a cuidar da
família e também a nos abrir à paternidade.
Nossos filhos nos completam, nos alegram
e diante deles somos chamados a dar
testemunho verdadeiro dessa vocação,
desse chamado amoroso de Deus.
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Escutar, discernir e viver a vocação
Queridos irmãos e irmãs!

N

estes nossos agitados
tempos, o mistério da Encarnação lembra-nos que
Deus não cessa jamais de
vir ao nosso encontro: é Deus conosco, acompanha-nos ao longo das estradas por vezes poeirentas da nossa
vida e, sabendo da nossa pungente
nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria. Na diversidade e especiﬁcidade de cada vocação, pessoal
e eclesial, trata-se de escutar, discernir
e viver essa Palavra que nos chama
do Alto e, ao mesmo tempo que nos
permite pôr a render os nossos talentos, faz de nós também instrumentos
de salvação no mundo e orienta-nos
para a plenitude da felicidade.
Esses três aspetos – escuta, discernimento e vida – servem de moldura
também ao início da missão de Jesus:
passados os 40 dias de oração e luta
no deserto, visita a sua sinagoga de
Nazaré e, aqui, põe-se à escuta da Palavra, discerne o conteúdo da missão
que o Pai Lhe conﬁa e anuncia que
veio realizá-la “hoje” (cf. Lc 4,16-21).
A chamada do Senhor – ﬁque claro desde já – não possui a evidência
própria de uma das muitas coisas
que podemos ouvir, ver ou tocar na
nossa experiência diária. Deus vem
de forma silenciosa e discreta, sem
Se impor à nossa liberdade. Assim
pode acontecer que a sua voz ﬁque
sufocada pelas muitas inquietações
e solicitações que ocupam a nossa
mente e o nosso coração.
Também Jesus foi chamado e enviado; por isso, precisou Se recolher
no silêncio, escutou e leu a Palavra
na Sinagoga e, com a luz e a força do
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Espírito Santo, desvendou em plenitude o seu signiﬁcado relativamente
à sua própria pessoa e à história do
povo de Israel.
Hoje esse comportamento vai-se
tornando cada vez mais difícil, imersos como estamos numa sociedade
rumorosa, na abundância frenética
de estímulos e informações que enchem a nossa jornada. À barafunda
exterior, que às vezes domina as
nossas cidades e bairros, corresponde frequentemente uma dispersão e
confusão interior, que não nos permite parar, provar o gosto da contemplação, reﬂetir com serenidade
sobre os acontecimentos da nossa
vida e realizar um profícuo discernimento, conﬁados no desígnio amoroso de Deus a nosso respeito.
Mas, como sabemos, o Reino de
Deus vem sem fazer rumor nem
chamar a atenção (cf. Lc 17,21), e só
é possível individuar os seus germes quando sabemos, como o profeta Elias, entrar nas profundezas do
nosso espírito, deixando que esse se
abra ao sopro imperceptível da brisa
divina (cf. 1Rs 19,11-13).
Na sinagoga de Nazaré, ao ler
a passagem do profeta Isaías, Jesus discerne o conteúdo da missão
para a qual foi enviado e apresenta-o aos que esperavam o Messias: “O
Espírito do Senhor está sobre Mim;
porque Me ungiu para anunciar a
Boa-Nova aos pobres; enviou-Me a
proclamar a libertação aos cativos e,
aos cegos, a recuperação da vista; a
mandar em liberdade os oprimidos,
a proclamar o ano favorável da parte do Senhor” (Lc 4,18-19).
De igual modo, cada um de nós
só pode descobrir a sua própria vo-

cação através do discernimento espiritual, um “processo pelo qual a
pessoa, em diálogo com o Senhor e
na escuta da voz do Espírito, chega
a fazer as opções fundamentais, a
começar pela do seu estado da vida”
(Sínodo dos Bispos – XV Assembleia
Geral Ordinária, Os jovens, a fé e o
discernimento vocacional, II. 2).
Em particular, descobrimos que a
vocação cristã tem sempre uma dimensão profética. Como nos atesta
a Escritura, os profetas são enviados
ao povo, em situações de grande
precariedade material e de crise espiritual e moral, para lhe comunicar
em nome de Deus palavras de conversão, esperança e consolação.
Também hoje temos grande necessidade do discernimento e da profecia, de superar as tentações da ideologia e do fatalismo e de descobrir,
no relacionamento com o Senhor,
os lugares, instrumentos e situações
através dos quais Ele nos chama.
Todo o cristão deveria poder desenvolver a capacidade de “ler por dentro” a vida e individuar onde e para
quê o está a chamar o Senhor a ﬁm
de ser continuador da sua missão.
Por último, Jesus anuncia a novidade da hora presente, que entusiasmará a muitos e endurecerá a
outros: cumpriu-se o tempo, sendo
Ele o Messias anunciado por Isaías,
ungido para libertar os cativos, devolver a vista aos cegos e proclamar
o amor misericordioso de Deus a
toda a criatura. Precisamente “cumpriu-se hoje – aﬁrma Jesus – esta
passagem da Escritura que acabais
de ouvir” (Lc 4,20).
A alegria do Evangelho, que nos
abre ao encontro com Deus e os ir-

mãos, não pode esperar pelas nossas lentidões e preguiças; não nos
toca, se ﬁcarmos debruçados à janela, com a desculpa de continuar à
espera dum tempo favorável; nem
se cumpre para nós, se hoje mesmo
não abraçarmos o risco duma escolha. A vocação é hoje! A missão cristã
é para o momento presente! E cada
um de nós é chamado – à vida laical
no matrimônio, à vida sacerdotal no
ministério ordenado, ou à vida de especial consagração – para se tornar
testemunha do Senhor, aqui e agora.
Realmente este “hoje” proclamado por Jesus assegura-nos que Deus
continua a “descer” para salvar esta
nossa humanidade e fazer-nos participantes da sua missão. O Senhor
continua ainda a chamar para viver
com Ele e segui-Lo numa particular
relação de proximidade ao seu serviço direto. E, se ﬁzer intuir que nos
chama a consagrar-nos totalmente ao
seu Reino, não devemos ter medo. É
belo – e uma graça grande – estar inteiramente e para sempre consagrados a Deus e ao serviço dos irmãos!
O Senhor continua hoje a chamar
para O seguir. Não temos de esperar
que sejamos perfeitos para dar como
resposta o nosso generoso “eis-me
aqui”, nem assustar-nos com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com coração
aberto. Escutá-la, discernir a nossa
missão pessoal na Igreja e no mundo
e, ﬁnalmente, vivê-la no “hoje” que
Deus nos concede.

Vaticano, 3 de dezembro de 2017
(Mensagem para 2018)
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VIDA CRISTÃ
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VOCAÇÃO – um chamado à santidade
PE. JOÃO BATISTA DE LIMA
Administrador paroquial da Paróquia Santa Cruz
em Aparecida de Goiânia

Falar de vocação é fazer memória do amor generoso de Deus, que
sempre tem a primeira iniciativa. É
por benevolência Dele que recebemos nosso primeiro grande chamado: a vida, dom paternal de Deus,
que em seu amor gratuito chamou
e chama todos à existência. Respondemos a essa vocação primordial acolhendo nossa vida como
um dom e, ao mesmo tempo, nos
colocando sempre como parceiros e
defensores da vida.
Mas Deus, que nos cria e oferece
a vida como um grande dom, também nos chama à comunhão com
Ele. Essa comunhão se torna perfeita
em Cristo. E podemos aﬁrmar que é
essa a nossa segunda vocação e a que
dá sentido e resposta ao motivo de
existirmos. Existimos para conhecer
e amar a Deus, e o fazemos por meio
do Filho, Jesus Cristo. Deus e Pai “nos
predestinou à adoção como ﬁlhos,
por obra de Jesus Cristo” (Ef 1,5).
Nosso chamado à vida recebe,
então, um sentido verdadeiro nessa segunda vocação em Cristo e na
Igreja: a vocação cristã. Pelo batismo somos ﬁlhos no Filho. Com Jesus e em Jesus, podemos chamar
Deus de Abba, Pai! (cf. Rm 8,15),
Pai Nosso! Esse sacramento nos faz
membros de Cristo, morada da Santíssima Trindade e templos do Espírito Santo. Com o batismo, chamados em Cristo à comunhão perfeita
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com Deus, todos nós recebemos
um chamado universal à santidade,
nossa meta e destino: “Sede perfeitos assim como o vosso Pai celeste
é perfeito” (Mt 5,48). O sacramento
incorpora a pessoa na comunidade cristã, tornando-a participante
da vida divina e impulsionando-a
para a vivência da vocação cristã,
do chamado universal à santidade”
(cf. LG 9.39-42; GS 32).
Para realizar esse caminho de
perfeição ou vivenciar nossa vocação batismal, cada um recebe, em
particular, um chamado especíﬁco.
Dele, surgem as especiais consagrações ao matrimônio, ao sacerdócio,
à vida religiosa. Todas elas visam
ser um caminho de santidade. Nossa resposta à graça batismal nos insere numa dinâmica permanente de
resposta/missão.
Pela tríplice relação: vida, batismo,
missão consigo compreender meu
chamado, minha vocação. Reconheço que elas não estão isoladas, mas
se complementam e se pleniﬁcam.

Também compreendo que tudo que
sou como pessoa, como sacerdote já
me foi dado na criação, no momento
em que Deus me formava. Acredito
que toda vocação é dada na criação.
Porém, do lado humano, nós vamos compreendendo tudo gradati-

vamente, acolhendo a vida, vivendo
a graça batismal, escutando a voz
de Deus e respondendo à vocação
a que ele nos chamou. O caminho
que escolhemos como resposta a
esse chamado dirige-se para a única
meta, nossa santiﬁcação.

Dia do Padre
A igreja dedica no mês de agosto uma atenção toda especial para as
vocações. E no dia 4 de agosto, data em que se celebra São João Maria Vianney, é comemorado o dia do Padre. Em 1929, o Papa Pio XI instituiu o santo
como padroeiro dos párocos, estendendo-se aos demais sacerdotes.
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LEITURA ORANTE

Crer é uma atitude de escuta

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Quem crê, tem a vida eterna’’ (Jo 6,47)

Textos para oração: Jo 6,41-51 (página 1319 – Bíblia Edições CNBB)
1º Ambiente de oração: esteja numa posição confortável e
um ambiente agradável; silencie e peça o auxílio do Espírito
Santo;

DOM THIAGO FERREIRA SILVA (OSB)
Seminário São João Maria Vianney

E

ste não é Jesus, o ﬁlho de José? (Jo
6,42). Nosso Senhor tinha pleno
domínio da situação de incredulidade daquele povo que não sabia
escutar. Mesmo assim, foi incansável ao
indicar sua plena comunhão com o Pai.
Jesus proclamava apenas o que o seu coração possuía. Ele é todo do Pai e o Pai faz
plena morada Nele.
Desde o Evangelho do domingo passado, a liturgia nos propõe adentrar no
grande mistério da Eucaristia. Não temos
dúvida de que Jesus é o Pão descido do
céu. A vida do discípulo é a de acolher
o Senhor na sua intimidade, decidindo-se de uma vez por todas pelo seu plano
salvíﬁco. A partir da Eucaristia, o cristão
conﬁgura todas as suas opções na verdade revelada e cumpre em si os ensinamentos, as ações e as palavras de Jesus.

2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
tente perceber o que Deus quer lhe falar ao seu coração;

“Quem crê, tem a vida eterna” (Jo 6,47),
destaca Jesus. O cristão só fará sua escolha
concreta pelo Senhor se ele acreditar. Esse
ato de fé traz consigo o sincero comprometimento com o Evangelho. O discípulo
é aquele com disposição para viver, como
o próprio Jesus, a escuta permanente dos
desígnios do Pai. O ato de escutar não é
mero aspecto ﬁsiológico neste Evangelho.
A escuta deve permitir que a Palavra desça ao coração e ali faça morada, levando o
homem a uma total intimidade com Jesus.
Nesse sentido, crer é uma atitude de escuta ao Senhor. Que a Eucaristia, o Pão vivo,
nos alimente e fortaleça no caminho para
a vida eterna.

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;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida 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 (ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um
doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
19º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30-5,2; Jo 6,41-51 (Ouvir o
Pai e crer).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O subsídio Hora da Família, deste ano, com o tema “O Evangelho da família, alegria para o mundo”, tem um especial olhar para o IX Encontro
Mundial das Famílias com o Papa, que acontecerá em Dublin, Irlanda,
neste mês de agosto, com o mesmo tema. Entre os dias 12 e 18 de
agosto de 2018, será celebrada a Semana Nacional da Família, evento
promovido pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da CNBB. Pelo Hora
da Família, a Pastoral Familiar suscita a reflexão e o diálogo acerca dos
temas inerentes às famílias, iluminados pela Palavra de Deus.
Livro: Hora da Família - O Evangelho da família, alegria para o mundo
Organizadores: Comissão Nacional da Pastoral Familiar
Onde encontrar: http://www.lojacnpf.org.br
Telefone: (61) 3443 - 2900
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