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PALAVRA DO ARCEBISPO

É

com muita alegria e esperança que a Arquidiocese
de Goiânia irá sediar, nos
dias 7, 8 e 9 deste mês, o VI
Congresso Regional da Pastoral Familiar, promovido pelo Regional
Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. ‘’O
Evangelho da Família, alegria para
o Mundo’’ é o tema que vai inspirar
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
as reﬂexões e celebrações, associado
ao lema ‘’Completai minha alegria
permanecendo unidos’’ (Fl 2,2).
Destinado a agentes da Pastoral Familiar e pessoas ligadas
a movimentos dessa área, o encontro oferecerá uma extensa
e rica programação, com missas, palestras, momentos culturais e de oração. Nas reﬂexões, serão contempladas a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, a Teologia do
Corpo e as catequeses do Encontro Mundial das Famílias, realizado recentemente, na Irlanda.
Em sua homilia na missa que encerrou o Encontro de Dublin, o papa Francisco enfatizou seus votos de que as famílias
se tornem fonte de encorajamento para os outros, para partilhar “as palavras de vida eterna” de Jesus. “Cada dia novo na
vida das nossas famílias e cada nova geração trazem consigo
a promessa de um novo Pentecostes, um Pentecostes doméstico”, disse o sumo pontíﬁce. O Filho de Deus, aﬁrmou ainda
Francisco, se encarnou neste mundo por meio de uma família,
e em cada geração, através do testemunho das famílias cristãs,
tem o poder de romper todas as barreiras para reconciliar o
mundo com Deus e fazer de nós aquilo que desde sempre estamos destinados a ser: uma única família humana.
O amor pelas famílias e suas causas norteia os trabalhos
da Pastoral Familiar, que reaﬁrma Jesus Cristo como caminho
de santiﬁcação e motivação. Serviço que se realiza na Igreja e
com a Igreja, de forma organizada e planejada, essa pastoral
tem como objetivo apoiar a família, onde se encontra, para
que possa existir e viver dignamente, estabelecer relacionamentos e formar as novas gerações conforme o plano de Deus.
Louvamos e agradecemos o grande trabalho da coordenação e de toda a equipe organizadora do VI Congresso Regional da Pastoral Familiar ‒ tendo à frente os bispos Dom João
Wilk (referencial da PF /RCO) e Dom Moacir Silva Arantes
(auxiliar da Arquidiocese de Goiânia) ‒, cujo empenho certamente marcará importantes avanços metodológicos e espirituais na ação dessa pastoral.
Convido toda a Igreja em Goiânia a unir-se em oração antes
e durante a realização do evento, para que dele nasçam novas
e santas práticas. Para tanto, peçamos a intercessão de nossa
mãe, Maria Santíssima, cujo sim a Deus e à vida permitiu que
tivéssemos, hoje, o modelo da Sagrada Família para seguir!

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: Camila Di Assis e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Estagiários: Rodolpho Rezende e Kelly Campos
(Estudantes de Jornalismo/PUC Goiás)

Fotografias: Rudger Remígio
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Impressão: Gráfica Moura

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

As eleições 2018 se aproximam e,
com elas, a responsabilidade de todos
os brasileiros acerca do seu futuro para
os próximos quatro anos. O país está
há tempos mergulhado em corrupção,
desemprego, altos impostos, violência
e tantos outros problemas que queremos ver sanados ou pelo menos amenizados. Nesta edição, o Encontro Semanal traz em sua reportagem de capa
a voz de católicos de nossas paróquias
da Arquidiocese de Goiânia. Eles di-

zem qual Brasil querem para os próximos quatro anos e quais problemas desejam ver banidos do nosso
país. Ainda neste número, trazemos
matéria sobre o VI Congresso da
Pastoral Familiar, que acontecerá no
segundo ﬁm de semana de setembro, e a cobertura do Encontrão da
RCC, que aconteceu no último ﬁm
de semana.
Boa leitura!

O Santuário Sagrada Família
tem novidade para os fiéis
Foto: Fúlvio Costa

REZEMOS PELO
CONGRESSO DA
PASTORAL FAMILIAR

Editorial

Acontece Santa Missa todos os
dias, de domingo a domingo, às 22h,
no Santuário Sagrada Família, que
está localizado na Vila Canaã. Segundo o reitor, padre Rodrigo de Castro,

a ideia desse horário de Santa Missa
é atingir os ﬁéis que, por algum motivo, não conseguem participar da
celebração nos horários habituais
de suas comunidades.

Mais informações, ligue no Santuário: (62) 3942-4267
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Goiânia sedia

VI Congresso Regional da Pastoral Familiar
FÚLVIO COSTA

C

om o tema “O Evangelho da
família, alegria para o mundo”, e o lema “Completai minha alegria permanecendo
unidos” (Fl 2,2), a Igreja no Regional
Centro-Oeste da CNBB (Goiás e Distrito Federal) vive o Ano da Família,
última das três propostas aprovadas
na Assembleia do Povo de Deus, que
aconteceu em 2015. As duas primeiras
foram o Ano da Misericórdia (2016) e,
em 2017, o Ano Vocacional Mariano.
O VI Congresso da Pastoral Familiar, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9
de setembro, promovido pela CNBB
e sediado pela Arquidiocese de Goiânia, vem celebrar a família e o cristão
leigo, promovendo seu protagonismo
e missão de ser agente transformador

da sociedade. Visa também promover
ações celebrativas que coloquem em
foco a alegria de ser família, realçando
o trabalho dos agentes da Pastoral Familiar, dando mais atenção à preparação para o matrimônio e fomentando
a espiritualidade familiar.
Por isso, uma extensa programação
foi preparada para o evento, com missas, palestras, momentos de oração,
momentos culturais, plenárias. Em
foco, encontram-se as dimensões espiritual-celebrativa, formativa e motivacional, como instrumentos de trabalho a favor da vida e da família. Serão
tratados também temas relacionados
à Exortação Apostólica Pós-Sinodal
Amoris Laetitia, Teologia do Corpo e as
Catequeses do Encontro Mundial das
Famílias, que aconteceu de 21 a 26 de
agosto, em Dublin, na Irlanda.

TEMAS
O Congresso da Pastoral Familiar terá início no dia 7, às 9h, com Reunião do Conselho Geral
das Pastoral Familiar RCO. Confira, a seguir, um resumo da programação:
Dia 7
13h
15h
17h
18h
Dia 8
7h30
9h30
10h30

–
–
–
–

ESPIRITUALIDADE
Acolhida e credenciamento
Missa - Dom Washington Cruz
1ª Palestra: Opção fundamental por Jesus Cristo, como caminho de santificação e
motivação - Pe Dilmo Franco
– 2ª Palestra: Característica da santidade no mundo atual
(Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate) - Dom José Chaves
–
–
–
–

11h20 –
13h30 –
14h30 –
15h20 –
16h30 –
17h40 –
18h20 –

Público
O Congresso Regional é destinado a agentes da Pastoral Familiar e pessoas ligadas
a movimentos de família. Ainda há vagas disponíveis para quem deseja participar.
Para se inscrever, é necessário entrar em contato com o coordenador diocesano e
assessores eclesiásticos da Pastoral Familiar da arquidiocese. O valor da inscrição é de
R$ 120,00 por pessoa. Telefone para contato: (62) 3087-5799 ou 99922-5799.

FORMAÇÃO
Missa - Dom Moacir Arantes
3ª Palestra: Pré-Matrimônio na Amoris Laetitia - INAPAF - André Parreira
4ª Palestra: Pós-Matrimônio: Pastoral Familiar, Movimentos e Serviços em Favor da
Família e da Vida - Dom Moacir Arantes
Plenária I - Moderador - Dom João Wilk
5ª Palestra: Casos especiais na Amoris Laetitia - INAPAF - Cláudio e Maria do Rosário
6ª Palestra: O amor pelas famílias como fator norteador dos trabalhos da
Pastoral Familiar - Carlos e Sintia
Plenária II - Moderador - Dom João Wilk
7ª Palestra: Pastoral Familiar, sistemas educacionais e articulação política
social - Prof. Marcelo Costa
8ª Palestra: Teologia do Corpo - Ronaldo e Tatiana - INAPAF (Rio de Janeiro)
Plenária III - Moderador - Dom João Wilk

Dia 9
8h30

– MOTIVAÇÃO
– 9ª Palestra: ‘‘O Evangelho da Família, alegria para o mundo’’ / Lema ‘‘Completai minha
alegria permanecendo unidos’’. (Filipenses 2,2) - Dom João Wilk
9h45 – 10ª Palestra: Pastoral Familiar nos dias atuais, desafios, perspectivas e adaptação
à realidade - Pe Cleber
11h10 – Missa e leitura da carta do Congresso - Dom João Wilk

VERA FILSTEIN

Estagiária do curso de Jornalismo da PUC Goiás

“Eis que estou à porta e bato” (Ap
3,20) foi o tema do 40º Encontrão de
Oração da Renovação Carismática
Católica (RCC) de Goiânia, que aconteceu nos dias 25 e 26 de agosto, no
Goiânia Arena.
Durante todo o evento, houve missas, oração, louvor, adoração, pregações, Cenáculo com Maria. A missa,
no sábado, foi presidida por Dom Levi
Bonatto. O Encontrão de Oração con-
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tou com as presenças do frei Marcus
Vinicius, e do coordenador estadual
do Ministério de Pregação da RCC do
Rio de Janeiro, Leandro Rabello.
Esse evento gera frutos há 40 anos.
“Começou com a experiência de um
ou dois grupos de oração que se reuniram para fazer um congresso, um
louvor da renovação e deu-se continuidade. Hoje, todo ano, os grupos
de oração de Goiânia se reúnem para
fazer esse encontrão”, aﬁrmou Taciano Barbosa, coordenador da RCC da
Arquidiocese de Goiânia.

Fotos: Rudger Remígio

40º Encontro de Oração da RCC

“O tema desse encontro é um convite. É um tema de conversão, do chamado de Deus à mudança de vida, Deus
está próximo. Se tivermos fé, Deus se
aproxima pronto a nos alcançar, basta
abrir o coração”, disse Taciano.
Na homilia, Dom Levi destacou o
alerta de Jesus a seus discípulos contra os escribas e fariseus, que ensinavam as Escrituras ao povo, mas levavam uma vida nada condizente com
o que ensinavam. “O Senhor pede a
todos uma vida exemplar. Com certeza, observamos do nosso lado muitos
exemplos admiráveis de santidade,

mas temos que rezar para nossos governantes, as pessoas de inﬂuência,
os pais de família, sacerdotes, bispos
e todos os cristãos, para serem exemplos e cada dia mais santos”, aﬁrmou.
Na celebração do dia 26, o arcebispo Dom Washington Cruz disse que
aquele era um dia para render graças
a Deus pelo 40º Encontrão da Renovação Carismática Católica de Goiânia.
“Ao celebrarmos os 40 anos desse Encontrão, que começou pequeno e hoje
é tão grande, devemos nos colocar
diante de Deus e a Ele dar graças por
tantos frutos que surgiram”.
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VISITA PASTORAL

Arcebispo encerra Visita Pastoral
MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

A

Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, do Vera Cruz,
em Goiânia, foi a primeira
a receber a Visita Pastoral,
que aconteceu de 20 a 26 de agosto. A visita abrange três dimensões.
A primeira é a dimensão pastoral,
atribuída a Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, que
se reuniu com o Conselho Pastoral
e outras lideranças. Dom Moacir explicou a sua parte da visita, em entrevista ao Jornal Encontro Semanal.
“Como eu estou colaborando mais
na área pastoral da arquidiocese,
ﬁquei também incumbido desse
papel na visita. Então, a minha presença é junto às lideranças, ao Conselho Pastoral, à comunidade e aos
padres, para acompanhar o desenvolvimento do trabalho das diversas pastorais e movimentos, conhecer e ver quais são as necessidades”,
aﬁrmou.
Nessa parte da visita, o bispo
realizou duas formações, uma delas com o Conselho Pastoral e demais lideranças, sobre “A natureza
e a missão da Igreja”. Segundo Dom
Moacir, essas lideranças também
têm a responsabilidade de colaborar
com esse trabalho de evangelização.
Já a segunda catequese versou sobre
o chamado universal à santidade,
aberta a todos os ﬁéis que desejam
ter um contato com o bispo.
A Dom Levi Bonatto coube a parte da dimensão administrativa, que
é fazer a visita para conhecer as estruturas, construções e organização,
estruturação contábil e a veriﬁcação
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do patrimônio móvel e imóvel. O
bispo auxiliar visitou cada uma das
seis comunidades que compõem a
paróquia: Nossa Senhora do Rosário, São João Batista, Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, São José, São
Geraldo e Nossa Senhora da Abadia.
Dom Levi se reuniu também
com o Conselho de Assuntos Econômicos, quando foram abordados
temas relacionados à missão e aos
desaﬁos no compromisso com a
evangelização. “A visita pastoral é,
portanto, uma ação apostólica que
o bispo deve realizar pela caridade
pastoral que o apresenta em concreto como princípio e fundamento
visível da unidade na Igreja Particular”, explicou.
Dom Washington Cruz encerrou
essa primeira visita presidindo uma
belíssima Celebração Eucarística,
que aconteceu na matriz da paróquia e contou com a participação
de representantes de toda comunidade paroquial. Concelebraram o
padre João Agostinho de Souza, administrador paroquial, e o diácono
José Gaspar Valadares, que auxilia
o padre nas atividades pastorais da
paróquia.
“As leituras da celebração desse
21º Domingo do Tempo Comum nos
falam da inﬁnita bondade do Senhor
e nos indicam o caminho para segui-Lo. Esse caminho nos é apresentado pelo exemplo do povo de Israel,
na primeira leitura tirada do livro
de Josué (Js 24,1-2a.15-17.17.18b), no
comportamento dos esposos, na segunda leitura, que foi tirada da Carta de São Paulo aos Efésios 5,21-32,
e na proposta que Jesus nos faz no
Evangelho (Jo 6,60-69) ”, enfatizou o
arcebispo.

Fotos: Rudger Remígio

à Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Vera Cruz

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Vera Cruz foi criada por
Dom Washington Cruz, no dia 17
de fevereiro de 2008, e está localizada na Av. Gercina Borges Teixeira c/ Rua Ary Barros, Qd.35,
Lts.1/4 Conjunto Vera Cruz II, em
Goiânia. A paróquia possui seis
comunidades e tem como administrador paroquial o padre João
Agostinho de Souza. O padre salienta que esse é um trabalho de
formiguinha, pois a área territorial

da paróquia cresce a cada dia e a
Igreja precisa chegar a esses locais
para evangelizar.
O Código de Direito Canônico prevê que o bispo visite toda
diocese a cada cinco anos, com o
objetivo de reavivar as energias
da nossa Igreja particular para a
missão evangelizadora e alimentar
a unidade entre bispos, padres e
ﬁéis. Trata-se de uma visita fraterna, para melhor conhecer a realidade de cada paróquia.
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DIREITOS BÁSICOS
ainda é o desejo
de católicos
para o Brasil nos
próximos 4 anos
FÚLVIO COSTA

U

m dos principais deveres dos cristãos leigos é o compromisso que se traduz
no serviço e promoção da dignidade de toda pessoa. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja deixa claro que “a interna renovação do espírito cristão
deve preceder o empenho de melhorar a sociedade segundo o espírito da
Igreja, fazendo reﬂorescer a justiça e a caridade social” (DSI, 552).
Neste ano em que a Igreja no Brasil vive o Ano Nacional do Laicato, os cristãos
leigos são chamados a ser protagonistas na realidade eclesial, pastoral e social dos
tempos atuais. As eleições majoritárias, isto é, aquelas em que vamos escolher
os representantes do Poder Executivo Federal e Estadual, se aproximam e,
com elas, o nosso primeiro dever, que é indicar o novo rumo do país nos
próximos quatro anos.
Sebastião Gomes Rezende
Diante do importante momento em que estamos, os bispos do
60 anos, motorista
Regional Centro-Oeste da CNBB (estado de Goiás e Distrito FedeParóquia Santa Bárbara – Santa Bárbara de Goiás
ral), incluindo o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz,
e os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva
nosso grande problema em Santa Bárbara é a
falta de oportunidade às crianças e jovens e a
Arantes, divulgaram Nota com indicações para as eleições
carência de transporte público. Como nosso município
2018 (www.cnbbco.org.br). No texto, eles destacam que
é muito pequeno, com cerca de sete mil habitantes,
espera-se o compromisso de todos: “não podemos
precisamos nos deslocar muito para outras cidades,
restringir a fé a um sentimento religioso, mas mamas nosso sistema de transporte é muito precário. Nos
próximos quatro anos, gostaria de ver isso mudar.
nifestá-la no dia a dia, inclusive no exercício da
cidadania através do voto consciente e da participação ativa na política”. Ao ﬁm do documento, os bispos oferecem dez pistas para
as eleições 2018.
Mas o que se quer dos nossos políticos? O que os cristãos leigos espeJenifer Ferreira Lopes
ram dos próximos governadores,
30 anos, enfermeira
deputados estaduais e federais,
Paróquia São Pio X – Goiânia
senadores e presidente da Reostaria de ver nos próximos quatro anos um Brapública nos quatro anos sesil menos violento e mais igual. Precisamos de
João Victor Franco
guintes? O Encontro Semapolíticos que desenvolvam políticas públicas voltadas
nal buscou as respostas e
21 anos, estudante
para as camadas mais pobres do nosso país. Sem isso,
as apresenta na íntegra.
a desigualdade nunca vai deixar de existir. Precisamos
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

O

G

também de representantes cristãos.

Nossa reportagem ouviu 13
pessoas. Os demais depoimentos serão publicados
no site da Arquidiocese de
Goiânia. Abaixo, um termômetro daquilo que as
pessoas mais almejam
e menos querem para
o Brasil nos próximos
quatro anos.

+ Educação
8 pessoas
- Corrupção
5 pessoas
+ Saúde
5 pessoas
+Segurança
5 pessoas
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Ir. Maria das Graças
70 anos, religiosa

Franciscana de N. Sra. Rainha da Paz – Bela Vista de Goiás

Q

uero um Brasil que dê dignidade e o direito de felicidade às pessoas. Estamos em um país
que a maioria não tem habitação e quando a tem, muitas vezes não é digna. Todos os políticos falam de habitação, saúde, educação, mas não se dedicam a trabalhar para que a população
tenha esses direitos em suas mãos. Todos são dignos, até mesmo os encarcerados merecem
dignidade, porque eles também são filhos de Deus.

Vera Cruz – Goiânia

A

violência tomou conta do país e nossos jovens estão se perdendo nas drogas. Vejo displicência por parte dos políticos sobre o tema. Não há políticas públicas para combater o consumo de drogas
e espero que isso seja revertido. Gostaria
de ver também a Igreja mais atenta para a
situação, tornando-se um ponto de apoio
para os jovens que querem sair desse
mundo sombrio.

Joice Cristina da Silva

19 anos, estudante

Cícero de Arruda Alves
16 anos, estudante

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Vera Cruz – Goiânia

É

triste ver a quantidade de assaltos por todo o Brasil. É lamentável ver que a violência tomou conta das nossas cidades.
Gostaria de ver essa realidade mudada com mais segurança, educação, saúde, e ver nossos políticos dedicados a melhorar a vida
do povo e não mergulhados em corrupção.

Paróquia Santo Eugênio Mazenod
Aparecida de Goiânia

D

esejo um país melhor em tudo
aquilo que lhe falta de mais urgente: educação, saúde e amor. Quero um
Brasil mais justo para todos e que nossos representantes invistam naquilo
que realmente vale a pena. A saúde de
qualidade sem dúvida é muito urgente
porque, quando falamos disso, nos referimos à vida.
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CATEQUESE DO PAPA

A idolatria nos
torna cegos
ao amor
Prezados irmãos e irmãs!

O

uvimos o primeiro mandamento do Decálogo:
“Não terás outros deuses
diante da minha face”
(Ex 20,3). É bom reﬂetir sobre o tema
da idolatria, que é de grande alcance
e atualidade. A ordem proíbe que se
façam ídolos (L. Koehler — W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic
Lexicon of the Old Testament, vol. 3,
p. 949) ou imagens (cf. L. Koehler
— W. Baumgartner, Op. cit., vol. 1,
p. 504) de qualquer tipo de realidade: (cf. Ex 25,18; Nm 21,8) com efeito, tudo pode ser usado como ídolo.
Referimo-nos a uma tendência humana, que não poupa nem crentes
nem ateus. Por exemplo, nós cristãos podemos interrogar-nos: qual
é verdadeiramente o meu Deus? É
o Amor Uno e Trino ou então a minha imagem, o meu sucesso pessoal,
talvez dentro da Igreja? “A idolatria
não diz respeito apenas aos falsos
cultos do paganismo. Continua a ser
uma tentação constante para a fé.
Ela consiste em divinizar o que não
é Deus” (CIC, 2113).
O que é um “deus” no plano existencial? É aquilo que está no cerne
da própria vida e do qual depende
o que fazemos e pensamos. (cf. Theological Lexicon of the Old Testament,
vol. 1, pp. 247-251) Podemos crescer
numa família cristã de nome, mas
na realidade centrada em pontos
de referência alheios ao Evangelho.
(cf. CIC, 2114) O ser humano não
vive sem se centrar em algo. Eis, então, que o mundo oferece o “supermarket” dos ídolos, que podem ser
objetos, imagens, ideias, papéis.
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Como se desenvolve uma idolatria? O mandamento descreve algumas fases: “Não farás para ti escultura, nem ﬁgura alguma [...] / Não te
prostrarás diante delas / e não lhes
prestarás culto” (Ex 20,4-5). A palavra “ídolo” em grego deriva do verbo
“ver”. (cf. Grande Lessico dell’Antico
Testamento, Bréscia 1967, vol. III, p.
127) O ídolo é uma “visão” que tende a tornar-se uma ﬁxação, uma obsessão. Na realidade, o ídolo é uma
projeção de nós mesmos nos objetos
ou nos projetos. Por exemplo, é dessa dinâmica que se serve a publici-

A idolatria
consiste em
divinizar o que
não é Deus
dade: não vejo o objeto em si, mas
concebo aquele automóvel, aquele
smartphone, aquele papel – ou outras coisas – como um meio para
me realizar e responder às minhas
necessidades essenciais. E procuro isso, falo disso, penso naquilo; a
ideia de possuir tal objeto ou de realizar aquele projeto, alcançar essa
posição, parece uma via maravilhosa para a felicidade, uma torre para
chegar ao céu (cf. Gn 11, 1-9), e tudo
se torna funcional para essa meta.
Então, entramos na segunda da
fase: “Não te prostrarás diante delas”.
Os ídolos exigem um culto, rituais;
a eles as pessoas prostram-se e sacriﬁcam tudo. Faziam-se sacrifícios

humanos aos ídolos na antiguidade,
mas também hoje: pela carreira sacriﬁcam-se os ﬁlhos, descuidando-os ou simplesmente deixando de
gerá-los; a beleza exige sacrifícios
humanos. Quantas horas diante
do espelho! Certas pessoas, determinadas mulheres, quanto gastam
para se pintar! Também essa é uma
idolatria. Não é negativo pintar-se,
mas de modo normal, não para se
tornar uma deusa. A beleza exige
sacrifícios humanos. A fama requer
a imolação de si mesmo, da própria
inocência e autenticidade. Os ídolos
pedem sangue. O dinheiro rouba a
vida e o prazer leva à solidão. As
estruturas econômicas sacriﬁcam
vidas humanas para obter maiores
lucros. Pensemos em tantas pessoas
desempregadas. Por quê? Porque às
vezes acontece que os empresários
daquela empresa, dessa ﬁrma, decidiram despedir as pessoas, para
ganhar mais dinheiro. O ídolo do
dinheiro. Vive-se na hipocrisia, fazendo e dizendo o que os outros esperam, porque é o deus da própria
aﬁrmação que o impõe. E arruínam-se vidas, destroem-se famílias e
abandonam-se jovens nas mãos de
modelos arrasadores, contanto que
aumente o lucro. Também a droga é
um ídolo. Quantos jovens estragam
a saúde, até a vida, adorando esse
ídolo da droga.
Aqui chegamos à terceira e mais
trágica fase: “...e não lhes prestarás culto”, diz. Os ídolos escravizam. Prometem a felicidade, mas não a dão;
e passamos a viver por aquela coisa, por essa visão, arrebatados num
vórtice autodestruidor, à espera de
um resultado que nunca chega.

Caros irmãos e irmãs, os ídolos
prometem a vida, mas na realidade
tiram-na. O Deus verdadeiro não
pede a vida, mas doa-a, concede-a.
O Deus verdadeiro não oferece uma
projeção do nosso sucesso, mas ensina a amar. O Deus verdadeiro não
pede ﬁlhos, mas dá o seu Filho por
nós. Os ídolos projetam hipóteses futuras e fazem desprezar o presente;
o Deus verdadeiro ensina a viver na
realidade de cada dia, no concreto,
não com ilusões sobre o porvir: hoje,
amanhã e depois de amanhã, a caminho do futuro. A concretude do
Deus verdadeiro contra a liquidez
dos ídolos. Hoje convido-vos a pensar: quantos ídolos tenho, ou qual é
o meu ídolo preferido? Pois reconhecer as próprias idolatrias é um início
da graça, e põe no caminho do amor.
Com efeito, o amor é incompatível
com a idolatria: se algo se torna absoluto e intocável, então é mais importante que um cônjuge, um ﬁlho ou
uma amizade. O apego a um objeto
ou a uma ideia torna-nos cegos ao
amor. E assim, para ir atrás dos ídolos, de um ídolo, podemos chegar a
renegar o pai, a mãe, os ﬁlhos, a esposa, o esposo, a família... as coisas mais
queridas. O apego a um objeto ou a
uma ideia torna-nos cegos ao amor.
Levai isso no coração: os ídolos roubam-nos o amor, os ídolos tornam-nos cegos ao amor, e para amar autenticamente é preciso libertar-se de
todos os ídolos. Qual é o meu ídolo?
Elimina-o e lança-o da janela!

Audiência Geral, Sala Paulo VI,
1º de agosto de 2018.
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VIDA CRISTÃ

A liberdade religiosa

7

Foto: Internet

como direito fundamental

VÍCTOR NAVES
Advogado e Diretor de Finanças da Unijuc

C

om a evolução do tempo,
a relação entre Estado e
Igreja no Ocidente sofreu
diversas mutações, desde
os Estados teocráticos durante os
primórdios, até os Estados laicos
atuais. Porém, a Igreja sempre permaneceu sólida como uma rocha e
perene em sua missão de levar a palavra do Senhor a todos.
Nossa atual Constituição Federal,
promulgada em 1988, coloca o Brasil
no rol dos países laicos, onde os poderes do Estado e da Igreja não se
entrelaçam. É necessário que se dê
a adequada interpretação da Constituição, a ﬁm de que não caiamos no
erro de aﬁrmar que o Estado laico é
aquele no qual existe uma absoluta
separação, que impossibilitaria a cooperação entre as partes.
O Estado laico não é ateu ou
agnóstico. Um Estado Democrático permite a livre convivência de
ideias, sendo que prevalecerá a vontade da maioria, respeitado os direitos das minorias.
Não podemos confundir o Estado laico com o Estado laicista, que
é a deturpação do primeiro, no qual
procura-se isolar o fator religioso à
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esfera puramente pessoal, proibindo, cerceando, diminuindo ou anulando, como argumento jurídico ou
político, as manifestações externas
de religiosidade.
O Estado não apenas se compromete em não interferir na liberdade
religiosa, mas também acolhe a religião como um valor, incumbindo aos
poderes públicos assumir compromissos ativos, de tutela e promoção.
Situação grave e que compromete a liberdade religiosa é aquela em
que frentes antirreligiosas se opõem,
veementemente, à participação de
representantes do povo que comungam da fé católica ou até mesmo de
outras denominações religiosas. Os
valores, a moral e os princípios religiosos fazem parte do conjunto de

ideias que orientam nossos representantes eleitos e devem se fazer
valer no campo do debate democrático, sob pena de violar gravemente
os princípios democráticos basilares
de nosso país, além de ferir a liberdade religiosa.
Atualmente, também percebemos que a Igreja vem sofrendo perseguições, advindas de diversos
lugares, sob o pretexto do princípio
da laicidade do Estado, porém, com
o intento de tornar o Estado um
ente ateu. Exemplos são os ataques
aos símbolos, imagens e objetos de
culto, como no fatídico caso envolvendo o vilipêndio de imagens de
devoção por uma “artista” goiana;
os obstáculos colocados para que
padres possam visitar doentes nos

leitos hospitalares; ataques contra
paróquias situadas em áreas doadas por munícipio há décadas, que
apesar de cumprir relevante papel
para aquelas comunidades, correm
o risco de ver seus templos levados
ao chão; tributação do dízimo e proventos da igreja sob o pretexto de se
tratar de “renda” (apesar de a Igreja
ser instituição de direito canônico
sem ﬁns lucrativos), tributando a fé.
Contudo, nossa Constituição
consagra como direito fundamental
em seu artigo 5º, VI, a liberdade religiosa, aﬁrmando: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias”.
Em 2008, o Brasil ﬁrmou junto
à Santa Sé, na Cidade do Vaticano,
um acordo que institui o Estatuto
Jurídico da Igreja Católica no Brasil,
promulgado pelo Congresso Nacional, em 2010. O referido documento
é um marco para a Igreja no Brasil,
pois estabelece os múltiplos aspectos das relações de fato e de direito
da Igreja Católica no Brasil.
Apesar da diﬁculdade de aplicação do Acordo, tendo em vista a
necessidade de ampliar o campo de
cooperação entre Igreja e Estado,
vários avanços são sentidos. Contudo, é imperiosa a conscientização de
todos nós, católicos, a ﬁm de fazer
valer nosso sagrado direito à liberdade religiosa, principalmente, em
tempos de tormenta, como o que estamos vivendo.
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LEITURA ORANTE

Silenciar-se da multidão para ouvir o Senhor
‘‘... afastou-se com o homem, colocou o dedo nos seus ouvidos e disse:
Abre-te’’ (Mc 7, 33a. 34)
BRENNO FRANÇA BORGES

Seminário São João Maria Vianney

O

texto sagrado do próximo domingo nos apresenta Jesus percorrendo várias regiões. Atravessando a Decápole, Ele cura
um homem que era surdo e tinha diﬁculdade para falar. Em nossos dias, essa palavra divina ecoa fortemente em nós ao narrar o encontro de Jesus com um homem
acometido de surdez. É possível perceber
o mistério da mediação, já nos primeiros
versículos da narrativa: ‘Trouxeram então
um homem surdo, que falava com diﬁculdade, e pediram que Jesus lhe impusesse
a mão’ (Mc 7,33). O homem não foi sozinho ao encontro do Senhor. Ele foi levado
pelos que conheciam Jesus. Muitas vezes
a autossuﬁciência, que é fruto do orgulho
e da soberba, pode impedir que sejamos
alcançados por Cristo, se quando os irmãos estendem a mão para nos apresen-

tar a Ele, recusamos. Jesus, por sua vez,
retirou-se do meio da multidão com Ele,
e como verdadeiro Deus, curou o homem
pelo poder de sua palavra. Não sem o tocar. Ele o tocou e o fez são.
Retirar-se da multidão é ir para o encontro pessoal com Jesus Cristo, na oração, no silêncio, onde o poder de sua palavra criadora pode revelar-nos as maiores riquezas de seu coração e curar nossa
surdez. Somente aquele que silencia é capaz de ouvir. Somente o que ouve pode
irromper palavras cheias de perfeição e
de vida.
O requisito primeiro para começarmos
a ouvir a palavra, para sermos tocados por
Cristo, para sermos anunciadores da verdade é a humildade. Peçamos um coração
humilde para conhecer Jesus e deixemos
que Ele nos leve à parte para nos curar.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração Mc 7,31-37 (página 1252 – Bíblia
Edições CNBB)
1. Leitura Orante: Trace o sinal da cruz. Invoque o Espírito Santo. Faça a leitura atenta do texto. Somente leia.
Releia, sem pressa, sendo atento às palavras.
2. Meditação: Nesse momento, você pode rezar pondo-se na cena por meio da imaginação. Mas, caso queira
outro modo de meditar, ﬁque com um versículo, ou uma
palavra e a repita várias vezes.
3. Oração: Em seguida, você pode fazer prece, louvar, pedir perdão, de acordo com a sua meditação. Se preferir,
pode escolher partes da Escritura, sejam Salmos, sejam
outros textos, e rezar a Deus com a Palavra.
4. Contemplação: Na contemplação, você se silencia.
Apenas se cale e procure ver com os olhos da fé, Deus
presente, sua grandeza, poder, majestade, amor e misericórdia em sua vida.
5. Ação: Agora você se determina a agir de acordo com
sua oração. Isso é inspiração da Palavra em confronto
com sua vida. Faça algo simples, mas concreto. Pode ser
apenas um gesto.
23º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Is 35,4-7a; Sl 145,7.8-9a.9bc-10 (R.1.2a); Tg 2,1-5; Mc
7,31-37 (Cura do surdo-mudo).

ESPAÇO CULTURAL
YOUCAT for Kids: um novo projeto para crianças
Com a mesma linha do livro YOUCAT (Youth Catechism), esse projeto
de evangelização é uma catequese para os primeiros passos das crianças
e jovens no estudo da Bíblia. O YOUCAT for kids é uma versão adaptada
do Catecismo da Igreja Católica.
O livro incentiva e promove a participação da família para que os pais
possam estar presentes na fase de preparação da Primeira Eucaristia. Ao
fazer a leitura, as crianças aprendem os ensinamentos bíblicos e os pais
podem explicar sobre o amor de Deus.
A obra foi lançada neste mês de agosto, na Irlanda. Primeiramente,
será publicada em inglês e alemão. A edição em língua portuguesa está
prevista para o fim do primeiro semestre de 2019.
Ficou interessado? Então, acesse mais informações sobre o YOUCAT
for kids no endereço eletrônico: https://www.blog.youcat.org.br/.
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