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PALAVRA DO ARCEBISPO

OUVIR O OUTRO PODE
PREVENIR SUICÍDIOS

U

ma chaga na vida das famílias é o suicídio de um dos
seus membros. E quando
se trata de crianças e adolescentes, se torna ainda mais doloroso. É claro que não dá para simpliﬁcar a análise das razões de tal ato ser
cometido, mas o crescente isolamento das pessoas, que cultivam prioriDOM WASHINGTON CRUZ, CP
tariamente relacionamentos virtuais,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
pelas redes sociais, tem sido apontado como um dos fatores de risco para
a saúde emocional em todas as idades.
O convívio verdadeiro permite detectar as ameaças à vida
dos nossos jovens. Dedicar um tempo para conversar, interagir
com os ﬁlhos, acompanhar a vida deles de perto, assim como
realizar atos de cuidado e manifestações de afeto pode levá-los
a desenvolver boa autoestima e a conferir sentido para suas
vidas. Acreditemos na vida em família, alicerçada nos valores
cristãos e na convivência ediﬁcante, como semente de um futuro mais justo, equilibrado e solidário para o mundo.
Infelizmente, só tem crescido o número de suicídios no Brasil e no mundo. Por isso, apoiamos o movimento mundial Setembro Amarelo, que neste ano traz como tema: Falar é a melhor
solução. Quer lembrar que devemos, sim, falar sobre a realidade do suicídio, e que existe prevenção em mais de 90% dos
casos, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Engajado nesse movimento, o Centro de Valorização da
Vida – CVV reuniu dados oﬁciais que devem motivar reﬂexões
e ações: o suicídio mata 1 brasileiro a cada 45 minutos e 1 pessoa
a cada 45 segundos em todo o mundo, e já é considerado um
problema de saúde pública. São 32 brasileiros mortos por dia.
Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado como tabu, o que só colabora para o aumento dos casos,
pois as pessoas não sabem, muitas vezes, que podem procurar ajuda e onde buscá-la. No Brasil, é louvável o trabalho do
CVV de apoio emocional e prevenção do suicídio, desde 1962,
atendendo voluntária e gratuitamente pessoas que precisam de
conversar, por telefone, e-mail e chat 24 horas.
A Igreja Católica prepara seus sacerdotes para ouvir os ﬁéis
e oferecer orientação espiritual, principalmente por meio do
sacramento da Conﬁssão; incentiva o engajamento em obras
e pastorais sociais, o que ajuda a conferir sentido à vida; mas
também os orienta para a busca de ajuda médica, quando a
necessidade é evidente.
A par de todas as ações preventivas necessárias, não minimizemos o poder de Deus para o resgate de vidas em desespero.
Só a Palavra de Deus, revelada em plenitude no Cristo Jesus, é
o alimento capaz de satisfazer a necessidade de vida plena que
mora no coração de cada ser humano. A verdadeira luz, a verdadeira salvação, a esperança verdadeira só podem ser comunicadas pela Palavra de Deus. O caminho que Ele aponta é exigente,
mas com Ele ao nosso lado conseguiremos ser verdadeiramente
felizes, apesar das diﬁculdades que a vida apresenta.

Editorial
A Arquidiocese de Goiânia se preparou durante dois anos para sediar o
VI Congresso Regional da Pastoral Familiar. Ao receber a imagem da Sagrada Família, em Brasília, onde aconteceu o V Congresso, tudo foi preparado
com muito amor, carinho, dedicação e
envolvimento das famílias. Os três dias
de evento superaram todas as expectativas, tanto de público, como de participação e nível dos temas abordados. O
bispo auxiliar de Goiânia e referencial

para a Pastoral Familiar na Arquidiocese, Dom Moacir Silva Arantes,
disse que o êxito foi alcançado porque nos três dias, o grupo de 470 pessoas de todo o regional presente no
evento, esteve “congregado, unido,
reﬂetindo, rezando, pensando e desejando um bem para todas as famílias e para cada pessoa que necessita
ainda conhecer o amor de Deus”. A
missão continua!
Boa leitura!
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Vocação é tema da Reunião Mensal
MARCOS PAULO MOTA

A

Reunião Mensal de Pastoral
do mês de setembro aconteceu no Seminário Santa
Cruz, no dia 8, data em que
se comemora a Festa da Natividade de
Nossa Senhora. Durante a oração das
Laudes, o arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, explicou que, dentro do Calendário Litúrgico, a Igreja
só celebra a natividade de três pessoas: Jesus, João Batista e Nossa Senhora.
Os temas tratados nessa reunião
foram o Jubileu dos Seminários, apresentado pelo reitor dos seminários,
padre Dilmo Franco de Campos, e o
projeto “Muitas Vocações, uma só
Igreja”, explicado pelo diácono Rodrigo Lacerda Correa, responsável pela
Pastoral Vocacional.
Padre Dilmo mostrou como foram
realizados os eventos para marcar
esse ano Jubilar, concedido pelo papa
Francisco. “A inspiração foi de Dom
Washington que, depois de ter rezado o Terço Vocacional e ter celebrado
a Eucaristia na capela do Seminário
Santa Cruz, disse: ‘que tal um ano
Jubilar dos Seminários?’. Logo, foi
preparado e enviado o pedido ao Vaticano e, em poucos dias, recebemos a
aprovação da Penitenciária do Vaticano”, explicou.
O reitor citou vários acontecimen-

tos que marcaram esse ano como: a
Romaria dos Seminaristas do Ano
Propedêutico e do Seminário Maior a
Aparecida, com toda a Arquidiocese;
o Lançamento do CD com músicas
vocacionais cantadas pelo Coral do
Seminário São João Maria Vianney; a
Cantata de Natal e a participação do
povo de Deus nas manhãs de Emaús
que, por ocasião desse ano Jubilar, foi
encerrada sempre com a Santa Missa.
Durante esse ano, também aconteceram várias celebrações internas nos
seminários, como a peregrinação de
um seminário para outro, a dedicação
e consagração dos altares dos três seminários e a bênção do Seminário Menor São João Paulo II.

Ao falar sobre a Oração do Ano
Jubilar, escrita por Dom Washington,
o padre aﬁrmou que a palavra “guinada” é especial, pois foi usada para
dar ânimo e perseverança aos seminaristas, para que eles possam dar o seu
sim a Deus.
O Ano Jubilar dos Seminários começou no dia 15 de setembro de 2017,
Memória de Nossa Senhora das Dores, com a celebração de Dedicação do
Altar da Capela do Seminário Santa
Cruz, e encerrou-se no dia 14 de setembro de 2018, na Festa da Exaltação
da Santa Cruz, com missa presidida
por Dom Washington Cruz, na qual
ordenou três novos padres para a
Igreja de Goiânia.

Irmã Emanuela celebra 50 anos de vida religiosa
Fotos: Rudger Remígio

ção de toda a sua vida ao serviço incondicional a Deus”, disse Dom Washington em sua homilia.

História

Não é todos os dias que se celebra
meio século de vida religiosa consagrada. Por isso, tal data se faz muito
especial para a Igreja Católica. No dia
7 de setembro, irmã Emanuela Melzi,
da Congregação das Irmãs Ursulinas
de São Carlos, teve esse privilégio de
celebrar 50 anos do seu sim a Deus.
A celebração em ação de graças foi
presidida pelo arcebispo de Goiânia,
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Dom Washington Cruz, na Paróquia
São João Batista, em Aparecida de
Goiânia.
“Hoje é dia de agradecer a Deus
por ter chamado essa mulher e a ter
capacitado para anunciar sua palavra.
É dia de louvar ao Senhor pelo sim
que irmã Emanuela deu ainda jovem
e que, hoje, nos faz estar todos aqui,
comemorando 50 anos da consagra-

De origem italiana, irmã Emanuela
é missionária no Brasil há 21 anos. Desenvolve o trabalho de catequese. “Eu
tenho 81 anos e há tempo me dedico à
catequese, especialmente com grupos
de adultos. É um trabalho complexo
e, às vezes, difícil, mas que me ajuda
a dar tudo o que sei e posso para os
meus irmãos”, declarou em entrevista. A religiosa disse ainda que celebra
esses 50 anos de vida religiosa com
grande emoção e alegria, com a presença de Dom Washington e de muitos padres amigos. Ela atua na Paróquia São João Batista há 21 anos.
Os padres Vitor Simão, administrador paroquial da Paróquia São João
Batista; Jairo Gomes, Alaor Rodrigues,
Paulo Roberto e José Saraiva estiveram
presentes e concelebraram a Eucaristia.

O projeto “Cada comunidade,
uma nova vocação” teve início no dia
2 de fevereiro, em Santa Catarina, e
começou abrangendo 51 dioceses da
Igreja no Brasil. Muitas dioceses do
país têm adotado esse projeto para
fomentar uma cultura vocacional. “A
Arquidiocese de Goiânia, inspirada
nesse mesmo projeto de promover
uma cultura vocacional, lançará, no
dia 8 de dezembro de 2018, o Muitas
Vocações, uma só Igreja”, destacou o
diácono Rodrigo.
O coordenador comentou sobre o
objetivo geral desse projeto: “suscitar uma cultura vocacional para despertar as mais variadas vocações na
Igreja de Goiânia”. Explicou, também, os quatro objetivos especíﬁcos
do projeto: rezar pelas vocações em
todos os espaços e momentos da
vida eclesial; provocar reﬂexão sobre as vocações de especial consagração; dar sustentação espiritual
aos que responderam ao chamado
de Deus; comunicar em todos os
meios: testemunhos, músicas e ﬁlmes vocacionais; viver a experiência
da unidade eclesial.

A próxima reunião mensal de
Pastoral acontecerá no dia 13
de outubro, às 8h30, no Centro
Pastoral Dom Fernando.

Pastoral Carcerária
tem novo coordenador
O religioso redentorista, irmão
Diego Vinícios, é o novo coordenador da Pastoral Carcerária da
Arquidiocese de Goiânia. Ele sucede o diácono Ramon Curado, que
desempenhou a função por quatro
anos e meio. A cerimônia de posse
aconteceu no gabinete do arcebispo Dom Washington Cruz, no dia
4 de setembro. Sua tarefa é levar o
amor de Cristo, que é a Igreja, aos
irmãos e irmãs encarcerados, conforme nos pede o Evangelho: “Estive preso e viestes me visitar” (Mt
25,36). Irmão Diego foi escolhido
para a coordenação, porque ele já
era voluntário da pastoral. “Ele já
estava conosco atuando com muito empenho e dedicação. O trabalho dele será coordenar, visitando
os presídios e casas de detenção, e
denunciar o que é contrário àquilo
que acreditamos”, afirmou o diácono Ramon.
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FÚLVIO COSTA E
VERA FILSTEIN

Estagiária do curso de Jornalismo da PUC Goiás

P

alestras, mensagens, reﬂexões,
Santa Missa, estudos. O VI Congresso da Pastoral Familiar do Regional
Centro-Oeste da CNBB foi um momento de graça e aprendizado para
os 470 congressistas que participaram
do evento nos dias 7 a 9 de setembro, no
Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), em
Goiânia. O tema proposto para esta edição “O
Evangelho da Família, alegria para o mundo”,
em sintonia com o Encontro Mundial das Famílias
com o papa, que aconteceu em agosto, foi amplamente discutido.
Na missa de abertura, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz,
disse que a mudança de estilo de vida é o principal desaﬁo dos agentes
da Pastoral Familiar nos dias de hoje. De acordo com ele, a fé em Cristo exige mudanças profundas. “A fé em Cristo não nos pede pequenas
mudanças de fachada, que mudemos os trajes velhos e aproveitemos os
odres velhos, mas nos convoca a usar trajes novos e odres novos”, disse,
se referindo à leitura do Evangelho do dia (Lc 5,33-39).
Concluindo sua reﬂexão, Dom Washington comentou que Jesus é aquele que rompe com os modos antigos. “O vinho novo de Jesus nos obriga a
ter odres novos e profunda mudança de mentalidade. Há coisas que parecem impossíveis, como ir contra as correntes deste mundo, mas precisamos voltar à Palavra de Jesus sempre. Rezo para que este congresso encha
os odres com o vinho novo de que a família e a Igreja tanto precisam”.
O evento seguiu com várias palestras e mensagens, temas profundos e ricos sobre a Pastoral Familiar. “Este congresso se traduz
em um tempo de estudo para causar
espanto no mundo”, disse na mesa
de abertura dos trabalhos, Dom
Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar de Goiânia e referencial para a Pastoral Familiar
na arquidiocese anﬁtriã. Ele
explicou que nenhuma vida
e família é fruto de acidente,
mas do desejo de Deus. Segundo
ele, precisamos entender o Evangelho para assimilar que o congresso
da família é um tempo de reﬂexão sobre a
Boa Notícia. “Qual é a Boa Notícia para o mundo?
Que Deus caminha conosco”, respondeu Dom Moacir, completando que a
Igreja não precisa de voluntários, mas de missionários. “Que vocês gerem
vidas em suas famílias e na sociedade lá fora”, concluiu.
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Padre Cléber Alves,
assessor eclesiástico da
Pastoral Familiar no Regional
Centro-Oeste, continuou a reﬂexão
de Dom Moacir completando que mais do
que servos, a Igreja precisa de missionários alegres. “Sorrisos nos lábios
evangelizam mais do que uma palestra bem proferida. Na Pastoral
Familiar não vamos encontrar
somente ﬂores. Há muitos espinhos, por isso precisamos evangelizar com alegria, tema deste
congresso”, declarou.
Embora esta seja a sexta edição do
Congresso, o casal coordenador da Pastoral
Familiar no regional, Dóris e Léo, enfatizou que
cada tema ouvido é um novo anúncio. Eles
motivaram os agentes da pastoral a não se
omitirem de participar de encontros formativos. “Cada dia é um novo dia e cada rio é um
novo rio, nos ensinou Dom João Wilk, bispo referencial da pastoral no Centro-Oeste.
Por isso, o anúncio é sempre novo. Somos
chamados a vivenciar o amor que o mundo
tanto precisa e, mesmo que achemos que
os frutos não estejam aparecendo, esse não
é nosso papel. Nossa missão não é colher,
mas semear”, esclareceu Dóris.

O ciclo de palestras começou ainda no dia 7 de setembro, com o padre
Dilmo Franco, reitor do Seminário Maior São João Maria Vianney. Ele
abordou o tema “A opção fundamental por Jesus Cristo, como caminho
de santiﬁcação e motivação”. O sacerdote explicou que
a opção fundamental está nas escolhas concretas.
“Ao fazer a opção por Jesus Cristo, deve-se rezar
todos os dias e responder concretamente, de
acordo com a escolha que fazemos. Se sou
chamado a um ato ilícito, respondo não,
porque minhas escolhas concretas devem
conﬁrmar minha opção fundamental”,
explicou. Em seguida, foi a vez do bispo
emérito de Uruaçu, Dom José Silva
Chaves, falar sobre “As características
da santidade no mundo atual, a partir da
Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate”,
do papa Francisco. O bispo ressaltou, em
suas colocações, que “a espiritualidade é a fonte
segura donde os esposos vão tirar as soluções para
todos os problemas, conjugais e familiares, e a força para
viverem em profundidade e em toda sua amplitude seu sacramento”.
Ao todo, o evento teve seis palestras sobre os mais diversos temas atuais
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e três sobre Pré-Matrimônio, Pós-Matrimônio e Casos
Especiais. Houve ainda plenárias para o esclarecimento
de dúvidas, momento cultural, Santo Terço e
celebrações diárias da Santa Missa. No domingo,
reservado como dia da motivação, padre Cléber
proferiu a palestra “Pastoral Familiar nos dias
atuais, desaﬁos, perspectivas e adaptação à
realidade”. Ele explicou que para ter eﬁcácia,
os trabalhos da Pastoral Familiar precisam
de inovação, adaptação à realidade e
distanciamento da pastoral da manutenção.
“Temos que ter nossa autoestima elevada,
sabendo que não somos os únicos que
trabalham a família e a vida. Temos que ser
uma pastoral de conjunto.”

Fotos: Rudger Remígio

CAPA

Eunice Alves
Arquidiocese de Brasília

“O Congresso foi muito enriquecedor
pra todos nós, as palestras nos
motivaram ainda mais em nosso
trabalho pastoral e tenho certeza que
saímos daqui com uma carga enorme,
a mala cheia de novidades e muita
formação”.

Roberto da Silveira

Célia Abadia da Fonseca Rosa
Paróquia Bom Jesus, Arquidiocese
de Goiânia

“Desde o início, tudo para mim foi
importante e levamos para a nossa
paróquia o jeito de nos relacionarmos
com as pastorais. Devemos aproveitar
o que nós temos em nossa paróquia,
pondo em prática os temas
abordados aqui”.

Arquidiocese de Brasília

André Parreira, do Instituto Nacional da Família
e da Pastoral Familiar (Inapaf), e autor do livro “Família fora de moda? – Tempos modernos, fé e paternidade responsável”, proferiu a palestra “Pré-Matrimônio
na Amoris Laetitia, na qual ele disse que o acompanhamento
é a tônica da Igreja. Parreira aﬁrmou que, para ter êxito, é importante haver envolvimento no pré e no pós-matrimônio e buscar sempre
inovação por meio de uma formação adequada que não afaste os jovens do casamento. “Os encontros não devem se limitar a duas ou três reuniões, mas deve
ampliar-se a uma catequese contínua, em que haja discernimento, antecipação,
conteúdo e partilha, pois, o acompanhamento gera discernimento.”

Na palestra “Pós-Matrimônio: Pastoral Familiar e movimentos e serviços
em favor da família e da vida”, Dom Moacir destacou que a Igreja é chamada
a conhecer, acompanhar e a integrar os trabalhos em favor das famílias. O
princípio é bem objetivo: “a ação da Pastoral Familiar é cuidar de todas as
famílias que são lavoura e construção de Deus, e nossa missão é cooperar e
ajudar a salvar cada uma. Isso custa muito, mas uma fé que não me custa nada,
está sendo íntegra?”, questionou.

O casal Cláudio Rodrigues e Maria do Rosário Silva reﬂetiu sobre aspectos
teóricos e práticos da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia: sobre
o amor na família, referentes ao Setor Casos Especiais. “O trabalho da Igreja
junto aos divorciados e recasados, em todos os seus níveis (nacional, regional,
diocesano e paroquial), tem como objetivo acolher e evangelizar os casais
em segunda união, a ﬁm de que eles não se sintam separados da Igreja”,
aﬁrmaram. Lembraram que São João Paulo II foi o primeiro a dar início uma
pastoral de acolhida aos irmãos em situação irregular. Eles citaram também
o papa emérito Bento XVI, que cultivou o desejo da plena comunhão com
Cristo, por meio da prática da comunhão espiritual, e mais recentemente o
papa Francisco, que no encerramento do Ano da Fé (2013), convidou todos
os cristãos sem distinção a renovar seu encontro pessoal com Cristo. “Não
há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já
que ‘da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído’”.
Mesmo sem poder participar do congresso, por razões de saúde, Dom João
Wilk, bispo de Anápolis e referencial para a Pastoral Familiar no Regional
Centro-Oeste, contribuiu muito com a realização do evento, inclusive com
a mensagem “O Evangelho da Família, alegria para o mundo”: “Completai
minha alegria permanecendo unidos.” (Filipenses 2,2).

Antes do encerramento do congresso em Goiânia, foi anunciada a
Diocese de Uruaçu como sede do VII Congresso Regional da Pastoral
Familiar, em 2021. O bispo diocesano de Uruaçu, presidente do Regional
Centro-Oeste da CNBB, Dom Messias dos Reis Silveira, deixou sua
mensagem, por meio de vídeo, acolhendo a escolha de sua diocese para
sediar o evento. “Agradeço a todos vocês pela escolha da nossa Diocese
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“Esse congresso foi muito proveitoso. Como coordenadores
da Pastoral Familiar, nos sentimos muito honrados pelo
fortalecimento que nos proporcionou este congresso. As
palestras foram muito bem elaboradas e vão nos ajudar, como
agentes pastorais, a promover sempre mais o cuidado com a
família, com a comunidade e o crescimento pessoal cristão”.

Na missa de encerramento, o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Moacir
Silva Arantes, disse que foi o próprio Senhor que trouxe tantas pessoas
ao VI Congresso da Pastoral Familiar, para ouvir suas palavras e reﬂetir
sobre a família como ambiente de acolhimento. Dom Moacir salientou
que a família é uma missão de amar e servir, de cuidar e se colocar à
disposição das necessidades dos outros. “Embora Deus não precise de
nós, Ele acolhe aquilo que fazemos na vida do outro”, justiﬁcou. A missão
da Pastoral Familiar, continuou o bispo, é acolher as pessoas para que
seja cumprida a missão de resgatar famílias e apresentar-lhes o amor de
Cristo. Ao ﬁm da celebração, Dom Moacir convidou todos a renovar o
propósito de ﬁdelidade ao Senhor, rezando a oração de São Patrício.

Todo o material do VI Congresso Regional da Pastoral Familiar,
incluindo palestras, fotos, slides e a Carta-compromisso, que foi lida
no encerramento do evento, pode ser acessado na Revista Eletrônica,
pelo endereço www.cnbbco.com/revistapf. O documento conclama
os agentes da pastoral a viver com esperança, com os olhos ﬁxos em
Jesus, no anúncio do Evangelho da Vida e da Família; a cuidar de sua
espiritualidade, buscando a conversão e a santiﬁcação; a não permitir
que os males deste mundo exerçam inﬂuência sobre os trabalhos e a
vida das famílias que desejam viver o projeto de felicidade proposto
pelo Evangelho; e a buscar o conhecimento necessário para qualiﬁcar as
ações da Pastoral Familiar, com coragem, inteligência e amor.

Dom Moacir fez um balanço desses três dias de congresso. “O nosso VI
Congresso Regional da Pastoral Familiar foi um evento de êxito, porque
nós estivemos aqui durante três dias congregados, unidos, reﬂetindo,
rezando, pensando e desejando um bem para todas as famílias e para
cada pessoa que necessita ainda conhecer o amor de Deus. Nós tivemos
espiritualidade, formação e motivação. Deus já nos deu os meios, agora
cabe a nós realizar a obra por meio desses talentos que recebemos”,
aﬁrmou o bispo.

de Uruaçu e quero dizer que nós vamos nos organizar, nos preparar, para
que este congresso possa acontecer da melhor forma possível com grande
envolvimento das famílias. Esperamos vocês em 2021. Até lá, estejamos
unidos em oração, pedindo ao Senhor que ajude a preparar os caminhos
e orações para que o congresso seja bem realizado em nossa diocese”,
declarou o bispo.
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Viagem Apostólica à Irlanda

Prezados irmãos e irmãs!

F

iz uma viagem à Irlanda
para participar no Encontro
Mundial das Famílias: tenho
a certeza de que vós o vistes
através da televisão. A minha presença queria sobretudo conﬁrmar
as famílias cristãs na sua vocação e
missão. Os milhares de famílias ‒
esposos, avós, ﬁlhos – reunidos em
Dublin, com toda a variedade das
suas línguas, culturas e experiências, foram um sinal eloquente da
beleza do sonho de Deus para toda
a família humana. E bem sabemos:
o sonho de Deus é a unidade, a
harmonia e a paz, nas famílias e no
mundo, fruto da ﬁdelidade, do perdão e da reconciliação que Ele nos
concedeu em Cristo. Ele chama as
famílias a participar desse sonho e a
fazer do mundo uma casa onde ninguém esteja sozinho, ninguém seja
indesejado, ninguém seja excluído.
Pensai bem nisto: o que Deus quer
é que ninguém esteja sozinho, ninguém seja indesejado, ninguém seja
excluído. Por isso, o tema deste Encontro mundial era muito apropriado. Era o seguinte: “O Evangelho da
família, alegria para o mundo”.
Estou grato ao presidente da Irlanda, ao primeiro-ministro, às diversas autoridades governamentais,
civis e religiosas, e às numerosas
pessoas de todas as categorias que
ajudaram a preparar e realizar os
eventos do Encontro. E muito obri-
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gado aos bispos, que trabalharam
tanto! Dirigindo-me às autoridades,
no Castelo de Dublin, reiterei que
a Igreja é família de famílias e que,
como um corpo, sustém essas suas
células no seu papel indispensável
para o desenvolvimento de uma sociedade fraterna e solidária.
Verdadeiros “pontos-luz” desses
dias foram os testemunhos de amor
conjugal dados por casais de todas
as idades. As suas histórias recordaram-nos que o amor do casamento
é um dom especial de Deus, o qual
deve ser cultivado todos os dias na
“igreja doméstica”, que é a família.
Como tem necessidade o mundo
de uma revolução de amor, de uma
revolução de ternura, que nos salve
da atual cultura do provisório! E
essa revolução começa no coração
da família.
Na pró-Catedral de Dublin encontrei-me com cônjuges comprometidos na Igreja, com muitos
recém-casados e com numerosas
crianças pequenas. Depois, encontrei-me com algumas famílias que
enfrentam particulares desaﬁos e
diﬁculdades. Graças aos Frades Capuchinhos, que estão sempre próximos do povo, e à mais ampla família
eclesial, elas experimentam a solidariedade e o apoio que são fruto da
caridade.
Momento culminante da minha
visita foi a grande festa com as famílias, na tarde de sábado (25), no
estádio de Dublin, seguida no do-

mingo pela Missa no Phoenix Park.
Na Vigília ouvimos testemunhos
muito comovedores de famílias que
sofreram pelas guerras, famílias renovadas pelo perdão, famílias que o
amor salvou da espiral das dependências, famílias que aprenderam a
usar bem celulares e tablets e a dar
prioridade ao tempo passado juntos. E foram realçados o valor da
comunicação entre as gerações e o
papel especíﬁco que compete aos
avós na consolidação dos vínculos
familiares e na transmissão do tesouro da fé. Hoje – é difícil dizê-lo
– parece que os avós incomodam.
Nesta cultura do descarte, os avós
são “descartados”, afastados. Mas
os avós são a sabedoria, a memória
de um povo, a memória das famílias! E os avós devem transmitir essa
memória aos netinhos. Os jovens e
as crianças devem falar com os avós
para levar em frente a história. Por
favor, não descarteis os avós. Que
eles permaneçam próximos dos vossos ﬁlhos, dos netinhos!
Na manhã de domingo, 26, fui
em peregrinação ao Santuário mariano de Knock, muito amado pelo
povo irlandês. Ali, na capela construída onde houve uma aparição
da Virgem, conﬁei à sua proteção
materna todas as famílias, especialmente as da Irlanda. E embora
a minha viagem não incluísse uma
visita à Irlanda do Norte, dirigi uma
cordial saudação ao seu povo e encorajei o processo de reconciliação,

Foto: Internet
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paciﬁcação, amizade e cooperação
ecumênica.
Caros irmãos e irmãs, o Encontro
Mundial das Famílias em Dublin foi
uma experiência profética, confortadora, de muitas famílias comprometidas no caminho evangélico do casamento e da vida familiar; famílias
discípulas e missionárias, fermento
de bondade, santidade, justiça e paz.
Esquecemo-nos de muitas famílias –
muitas! – que levam em frente a própria família, os ﬁlhos, com ﬁdelidade, pedindo perdão uns aos outros
quando existem problemas. Esquecemo-nos porque hoje, nas revistas,
nos jornais, está na moda falar assim:
“Aquele divorciou-se daquela... Esta
deste... E a separação...”. Mas por favor: isto é desagradável. É verdade:
eu respeito cada um, devemos respeitar as pessoas, mas o ideal não é
o divórcio, o ideal não é a separação,
o ideal não é a destruição da família.
O ideal é a família unida. Assim, em
frente: este é o ideal!
O próximo Encontro Mundial
das Famílias terá lugar em Roma em
2021. Conﬁemo-las todas à proteção
da Sagrada Família de Jesus, Maria
e José, a ﬁm de que nos seus lares,
paróquias e comunidades, possam
ser verdadeiramente “alegria para o
mundo”.

Audiência Geral, Sala Paulo VI,
29 de agosto de 2018
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EM DIÁLOGO

Eleições 2018 no Brasil

7

O que os presidenciáveis propõem para a área da saúde?
PRESIDENCIÁVEL *

LEONARDO ESSADO RIOS
Mestre em Ensino na Saúde

E

m breve, a população brasileira escolherá o (a) próximo
(a) presidente da república.
Como católicos (as), somos
chamados a participar desse exercício de democracia representativa,
por meio do qual se pode promover
o bem comum, lembrando que votar não é um mero dever, mas é também um direito conquistado, uma
vivência de cidadania.
Para votar bem, é importante saber o que os (as) candidatos (as) propõem. No quadro abaixo, apresenta-se uma breve análise das principais
propostas, para a área da saúde, dos
cinco presidenciáveis mais bem colocados em recente pesquisa de intenção de votos (Ibope).
Em suma, os programas de Alckmin e
Bolsonaro não mencionam abertamente
o SUS e não apresentam propostas para
o financiamento da saúde. No caso de
Bolsonaro, verifica-se ainda que sua principal proposta para a área da saúde é um
equívoco, considerando-se experiências
prévias no Brasil e em outros países. Por
sua vez, os candidatos Ciro, Haddad e
Marina defendem abertamente o SUS, a
saúde como direito universal, bem como
a revogação do congelamento de gastos
com recuperação e aumento do financiamento federal para a área da saúde.
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Ciro Gomes (PDT)

Fernando Haddad (PT)

PRINCIPAIS PROPOSTAS
Defende que o Sistema Único de Saúde (SUS) seja aprimorado, torne-se universal (direito de todos) e se constitua como uma política de Estado (para não ficar à mercê da vontade de diferentes governantes).
Financiamento da saúde: propõe a revogação da EC 95 (que determinou o congelamento de gastos com políticas públicas por 20 anos) e uma redução nas desonerações fiscais e tributárias.
Rede pública de saúde: expandir os postos de saúde da família (atendimento básico) e as policlínicas (atendimento especializado), além de reforçar os serviços de urgência e emergência, os hospitais e as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs 24h).
Defende o SUS e sua plena implantação.
Financiamento da saúde: revogar a EC 95, aumentar o investimento público em saúde (atingir a meta de 6%
do Produto Interno Bruto – PIB), estabelecer novas regras fiscais, reforma tributária e retorno do Fundo Social
do Pré-Sal.
Rede pública de saúde: propõe um atendimento básico que seja resolutivo e integral, ou seja, uma rede de
saúde organizada, com trabalhadores de saúde qualificados para cuidar das pessoas e de suas necessidades de
saúde. Além disso, propõe melhorias para o atendimento especializado.

Defende a ampliação do acesso à saúde, melhoria no atendimento e combate a desperdícios.
Financiamento da saúde: não consta no programa de governo do candidato.
Rede pública de saúde: ampliar o Programa Saúde da Família e incorporar especialidades.

Geraldo Alckmin (PSDB)

Jair Bolsonaro (PSL)

Defende que, com os recursos atuais destinados à saúde, é possível fazer muito mais.
Financiamento da saúde: não consta no programa de governo do candidato.
Rede pública de saúde: propõe o credenciamento universal de médicos, ou seja, os médicos como profissionais liberais, atendendo em seus próprios consultórios e remunerados pelo governo por cada atividade
(tal estratégia, que já foi experimentada no Brasil nos anos 1970 e em outros países, é comprovadamente
ineficiente).

Defende um SUS universal (direito de todos) e a recuperação do sistema.
Financiamento da saúde: recuperação do financiamento federal para a área da saúde.
Rede pública de saúde: ampliar a cobertura da atenção básica (postos de saúde da família). Promover a articulação entre serviços públicos, filantrópicos e privados.

Marina Silva (REDE)
* Em ordem alfabética.
Fonte:
1. A saúde nos programas dos candidatos à presidência da república do Brasil em 2018: uma análise sobre a relevância das proposições para a melhoria
da rede de serviços e da saúde da população. Mário Scheﬀer, Ligia Bahia e Ialê Falleiros Braga. Disponível em: http://cebes.org.br/site/wp-content/
uploads/2018/09/Saude_Eleicoes_06set.pdf
2. Eleições 2018: importância do voto, como prática de cidadania. Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, Bispo da Prelazia de Itacoatiara. Disponível
em: http://www.cnbb.org.br/eleicoes-2018-importancia-do-voto-como-pratica-de-cidadania-2/
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LEITURA ORANTE

Jesus veio para servir

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Ser aquele que serve?’’ (Mc 9,35)

Texto para oração: Mc 9,30-37 (página 1254 – Bíblia das
Edições CNBB)

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)

1º) Ambiente de oração: Este é um momento entre você e
Deus, por isso, deixe-O ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso
a realidades que podem fazê-lo perder o foco. Para isso,
invoque o auxílio do Espírito Santo;

Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, deparamo-nos com duas
cenas conﬂitantes: o segundo
anúncio da Paixão e a discussão
sobre quem era o maior. Por quê? Porque
a proposta de despojamento e aniquilamento de Cristo e o signiﬁcado disso, para
quem O segue, confrontou-se com a altivez de quem está perto do Mestre.
E Marcos diz que os discípulos “não
compreendiam” a proposta de Jesus. A
mulher de Zebedeu não O compreendeu.
E nós não O compreendemos, pois somos
também inclinados ao triunfo e ao “reino”, com súditos nos bajulando, servindo
e idolatrando.
Mas Jesus nos tira da ilusão. Na cruz,
Ele nos apresentou o sofrimento e o fracasso. Ele bebeu o cálice com fel e vinagre.
Do Seu Trono, no lugar de saudações, Ele

escutou insultos; em vez de ser preferido,
foi abandonado. Muitos visualizaram o
“fracasso” de Seu discurso. E o Seu coração humilde sentiu a lança do pecado e da
rejeição humana.
Enﬁm, Jesus nos mostra o lugar que
Ele ocupa: o último; do humilde, do rejeitado, do servo que lava os pés. Neste
mundo, o nosso lugar é o último, pois os
“últimos serão os primeiros” (Mt 20,16).
Se somos os últimos para os homens, seremos os primeiros para Deus.
Dá-nos, Jesus, a graça de possuir um
coração humilde e despojado, totalmente
disponível ao Pai, na Cruz. Que busquemos o Teu lugar, o último, a ﬁm de sermos os primeiros no Céu.

2º) Leitura atenta da Palavra: O texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido. Por isso, leia-o quantas vezes for necessário para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para você;
3º) Meditação livre: A oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Tente se aprofundar nele e vá destacando palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas;
4º) Oração espontânea: Apresente-se a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5º) Contemplação: Agora, tente se lembrar dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus na sua vida.
Busque registrar, para que possa, durante a semana, fazer
uma relembrança do que foi rezado;
6º) Ação: A experiência da Leitura Orante dará muitos frutos
e você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher
um modo de colocar essa Palavra em prática.
25° Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Sb 2,12.17-20; Sl 53 (54),3-4.5.6.8 (R./ 6b); Tg 3,16–4,3;
Mc 9,30-37 (Paixão e ambições).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
No dia 6 de setembro, véspera do VI Congresso da Pastoral Familiar do Regional Centro-Oeste da CNBB, André Parreira falou, no Santuário Sagrada Família, sobre o que o motivou a escrever o livro Família fora de moda? Tempos
modernos, fé e paternidade responsável, publicado pela Editora Quadrante.
Segundo Parreira, o livro nasceu da indagação das pessoas sobre sua decisão
de ter uma família numerosa. Ele é pai de sete filhos, fato que tem intrigado
as pessoas, mas sua resposta sempre foi: “se há amor, todo o resto é menor”.
O livro é um convite aos casais cristãos, para viver com coragem e generosidade o compromisso assumido no altar, de acolher com amor os filhos a eles
confiados por Deus, no exercício da paternidade responsável.
Livro: Família fora de moda?
Autor: André Parreira
Onde encontrar: Livraria do Santuário Sagrada Família
Telefone: (62) 3942-4267
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