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PALAVRA DO ARCEBISPO

Oração dos Bispos

pelo atual momento do Brasil

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

N

ós, bispos do Regional
Centro-Oeste e membros do Conselho Episcopal Regional (Conser), preparamos uma oração pelo
atual momento do Brasil, em que
convocamos todas as Igrejas par-

ticulares de Goiás e do Distrito
Federal a terem discernimento e
coragem para construir um novo
mundo possível neste país. Lembramos, na oração, que a Campanha da Fraternidade, cujo tema foi
“Fraternidade: biomas brasileiros

e defesa da vida” foi um momento
importante de renovação do compromisso em defesa da vida.
Como pastores desta Igreja
a nós conﬁada no Centro-Oeste
brasileiro, rezamos para que o
Senhor nos liberte das trevas des-

te mundo: medo, desesperança,
violência, descrédito, corrupção,
desconﬁança, e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, para
que rogue ao país e ao seu povo,
cravado nas dioceses espalhadas
por todo o país.

ORAÇÃO DOS BISPOS
Senhor, confiaste-nos o pastoreio nas Dioceses do Regional
Centro-Oeste. Unidos a Ti, ó supremo e misericordioso Pastor,
e movidos pelo Teu desejo de
unidade e de colegialidade, nos
encontramos para rezar juntos e
para refletir sobre a caminhada de
nossas Igrejas diocesanas e sobre
o atual momento brasileiro. Com
os nossos corações unidos pela
oração, Te pedimos que as nossas
palavras venham primeiro de Ti e
que ajudem a lançar luzes de discernimento e coragem para construir um novo mundo possível ao
nosso Brasil.
Pai Eterno, de Tuas mãos todas
as coisas foram criadas. Como o
oleiro com a obra de sua arte, nos
deste a figura de Tua imagem e semelhança. Movidas pela cobiça e
pela ganância, avançam sem limites as fronteiras da monocultura e
a idolatria do mercado, destruindo
os biomas brasileiros, privatizando
o controle das sementes, secando
rios e nascentes, devastando o jardim da criação divina e desfigurando a vida humana. Por isso, com a
Campanha da Fraternidade, que
estamos promovendo e incenti-

vando, renovamos nosso compromisso de defesa da vida no Cerrado
brasileiro, com suas águas, sua biodiversidade e com o povo que aqui
habita, em sua dignidade, cultura e
fé, na defesa da vida.
Senhor Jesus, Verbo eterno feito carne, amor de todos os amores,
nosso redentor e salvador, que um
dia nos chamaste a segui-lo e nos
enviaste em missão! Hoje, compartilhando com os sofrimentos e encruzilhadas de nosso país conflagrado,
meditamos sobre a Tua cruz: a falta
de uma casa onde pudesses nascer; a
fuga apressada de Teus pais, contigo
ao colo, para protegê-lo da fúria de
Herodes, ameaçado em seu poder; as
investidas que enfrentaste dos fanatismos farisaicos e daqueles que manipulavam o povo para Te crucificar;
o julgamento tendencioso que Te
condenou à pena de morte no meio
de dois ladrões, também julgados
pelas autoridades que oprimiam e
expropriavam o povo.
Senhor Jesus, como ao cego Bartimeu, ajuda-nos a enxergar e a contribuir para compreender melhor a realidade de nosso querido Brasil. Faze
com que a nossa política brasileira
seja o lugar de autêntico empenho

Amém!

ver democrático. Na reportagem
de capa desta edição, apresentamos na íntegra as orientações do
Regional Centro-Oeste da CNBB
ao povo de Deus e a as indicações
do arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, acerca deste
momento. Destacamos também a
Oração dos Bispos pelo momento atual do país. Rezemos juntos
ao Senhor, pedindo condições de
vida melhor, nos próximos anos,
para todos os brasileiros.
Boa leitura!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Estagiários: Rodolpho Rezende e Kelly Campos
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Foto: PASCOM - Nossa Senhora de Guadalupe

A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), em seu
documento 105 “Cristãos leigos
e leigas na Igreja e na sociedade – sal da terra e luz do mundo”, destaca, no capítulo I, que o
cristão leigo é sujeito na Igreja e
no mundo e que cabe a ele, com
suas esperanças e angústias, uma
eﬁcaz ação transformadora onde
vive. Estamos a um passo das
eleições, momento ímpar para a
nossa democracia, em que somos
todos chamados a responder com
atitude e responsabilidade ao de-
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fundamento para a existência da
sociedade e da civilização. Liberta-nos das trevas do medo, da desesperança, da violência, do descrédito, da corrupção, da desconfiança,
da falta de horizontes de futuro e
dos atentados ideológicos contra
a natureza e a identidade do homem e da mulher. Ajuda-nos a ver
e a fazer ver um novo Brasil, justo,
fraterno e solidário.
Ó Maria, que no coração da
Trindade Santa és coroada como
a Rainha do céu e da terra! Ó advogada nossa, neste ano lembramos o centenário de tua aparição
em Fátima e os 300 anos do achado de tua imagem em Aparecida.
Roga ao teu Filho pelo nosso Brasil. Roga pelas nossas dioceses.
Roga por nós, agora e na hora de
nossa morte!

Missa de envio de novos leitores

Editorial

(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)

pelo bem comum, com a construção
de consensos coletivos e de atenção
preferencial aos mais vulneráveis,
superando as lutas fratricidas pelas
derrubadas e conquistas do poder.
Ajuda-nos na reconstrução da ética
e da democracia, vencendo a corrupção que dilacera o Estado, a sociedade e cada pessoa.
Orienta os brasileiros para edificarmos um judiciário imparcial e sem
corporativismo, para elaborarmos
uma reforma política capaz de conduzir às escolhas honestas e limpas,
para formularmos uma previdência
e uma legislação trabalhista que protejam os idosos, os mais pobres, e os
trabalhadores do campo e da cidade.
Divino Espírito Santo, que és a
força de vida na criação do mundo,
a fecundidade no ventre de Maria, a
coragem da Igreja pascal impulsionada em Pentecostes! Envia-nos a
tua luz para iluminar os caminhos da
nossa fé, os rumos de nossa pastoral,
as saídas para a recuperação sustentável de nossa economia, as possibilidades éticas para a reconstrução
política de nossa pátria, a defesa da
vida humana desde a sua concepção
no ventre materno até o seu declínio
natural, a proteção da família como

Uma missa presidida no dia 16
de setembro, pelo bispo auxiliar de
Goiânia, Dom Levi Bonatto, marcou
o envio de 97 leitores que irão servir
na liturgia da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Parque das Laranjeiras. O grupo foi instruído pela
profª. Sumã Pedrosa.
O bispo, ao ﬁm de sua homilia,
agradeceu aos leitores pela disponibilidade em servir à Igreja e pediu
as bênçãos de Deus sobre eles. Cada

leitor teve a sua Bíblia abençoada
pelo presidente da celebração, para
serem sempre anunciadores da Palavra de Deus.
Entrevistada, a professora Sumã
Pedrosa relatou como se deu a formação do grupo. “Foram formadas
três turmas, com encontros de três
horas cada um. Os grupos foram
formados na igreja matriz, nas comunidades Santa Gertrudes e São
João Batista”, aﬁrmou.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Em romaria, Igreja de Goiânia
pede que bênçãos de Nossa
Senhora frutifiquem no
terreno da nossa fé

A

Mestrado em Direito Canônico
recebe visita pontifícia
No dia 21, a Extensão Goiânia do Curso de
Mestrado de Direito Canônico recebeu a visita do diretor do Pontifício Instituto de Direito
Canônico do Rio de Janeiro, mons. José Gomes, e do delegado da Pontifícia Universidade Gregoriana para assuntos relacionados aos
Cursos de Mestrado em Direito Canônico, padre Damián G. Astigueta, SJ. Ambos foram recebidos pelo arcebispo Dom Washington Cruz
e ﬁzeram uma visita a todas as instalações do
Centro Pastoral Dom Fernando, onde funciona
o mestrado. Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar
de Goiânia e presidente da Associação Dom
Antonio Ribeiro de Oliveira, acompanhou os
padres durante a visita e também participou
da conversa com os alunos.

para que o país “não se torne terra árida;
não estrague a fauna e a ﬂora de seus biomas; não se intoxique com as drogas; não
destrua as suas famílias nem mate os seus
nascituros; não permita a maldade da ideologia de gênero; não despreze os idosos
nem ﬁque indiferente à sua juventude; não
destrua os valores morais nem enverede
para a corrupção; não simpatize com o autoritarismo nem abdique da democracia
participativa; não se arme para uns se matarem aos outros”.
Além da Santa Missa, os romeiros participaram de um momento com o arcebispo e
os padres, no Auditório Padre Noé Sotillo.
Na ocasião, Dom Washington agradeceu
aos presentes por terem se colocado em
romaria à Casa da Mãe Aparecida. Alguns
padres também se pronunciaram e, logo em
seguida, os romeiros passearam pelas lojas
e demais espaços do complexo do Santuário Basílica.

Curso de Teologia oferece
bolsas de 50%
Foto: Rudger Remígio

15ª Romaria Arquidiocesana ao
Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida
(SP), foi realizada nos dias 19 a
24 de setembro. Neste ano, a peregrinação
reuniu mais de mil romeiros das diversas
paróquias. O ponto alto da romaria foi a
missa presidida pelo arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, no dia 22, em que
ele rogou à Mãe Aparecida para que nós,
como cristãos devotos, possamos conservar
a boa semente lançada em nossas vidas.
Em sua homilia, Dom Washington inspirou-se no Evangelho do dia (Lc 8,4-15),
em que o Senhor usa a parábola do semeador para ensinar sobre perseverança.
“Todos nós, ó Mãe Aparecida, nascemos
terra boa, ‘com um coração reto e bom’,
para dar fruto ‘com perseverança’”. O arcebispo pediu a Nossa Senhora que a terra
boa que somos não se converta em campo
de joio e de espinhos. Ao Brasil, ele rezou

Fique por dentro

Caminhos da peregrinação
Os vários grupos de romeiros, divididos em 15 ônibus e um avião, visitaram a
Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), onde puderam rezar, conhecer o Santuário Pai das Misericórdias e
os demais espaços. Em Guaratinguetá, os
romeiros visitaram os caminhos e lugares
onde morou Santo Antônio de Sant’Ana
Galvão, o primeiro santo brasileiro. Foi
um momento para pedir cura das diversas enfermidades por meio do óleo e das
famosas pílulas santas de Frei Galvão. Os
grupos de romeiros visitaram também a
Catedral de Santo Antônio (Sé de Aparecida), o monumento mais antigo de Guaratinguetá, em estilo barroco, construído
em 1630, onde Frei Galvão foi batizado e
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celebrou a sua primeira missa. A Sala dos
Milagres também foi visitada, a Coluna da
Fé, a Fonte de Frei Galvão e a casa onde
ele viveu. Campos do Jordão, considerado o principal destino de inverno dos turistas, também foi outro destino visitado
pelos romeiros. A confraternização dos romeiros ﬁcou por conta do dia na praia, em
Caraguatatuba (SP).
A 15ª Romaria Arquidiocesana começou
no dia 19, com a Missa de Envio no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia. A celebração foi presidida
pelo Frei Ednilson Vaz, reitor do Santuário.
Os padres Abrão, João Batista, Paulo Roberto e Vítor Simão, que acompanharam os peregrinos, concelebraram.

Quem prestar o Vestibular Social da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, para
ingresso no primeiro semestre de 2019, estará
concorrendo a bolsa de 50% para os diversos
cursos de graduação que integram o processo
seletivo, entre eles o de Teologia. Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 5 de outubro, e
o candidato fará prova no dia 6 do mesmo mês
(sábado), às 13h. Se interessou? Então acesse
o edital no link http://vestibular.pucgoias.edu.
br/social/. O curso de Teologia da PUC Goiás
é ministrado no Instituto Santa Cruz, localizado no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF),
com aulas às terças, quartas e sextas-feiras, das
19h às 22h, e aos sábados, das 7h às 17h.

Formação à Pastoral
da Saúde
O Vicariato da Saúde promoveu, no dia 22
de setembro, o Encontro de Formação para
Agentes da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Goiânia. O encontro aconteceu na Paróquia São Paulo Apóstolo, no Setor Oeste. O
tema geral do encontro foi: A ação dos leigos
no mundo e na Igreja. Segundo o Frei Ronildo
Arruda de Souza, OFM, que trabalha na Paróquia São Francisco de Assis, no Setor Leste
Universitário, o principal objetivo do encontro
foi falar do cuidado com o enfermo e seus vários aspectos: biológico, psicológico, social e
espiritual. A formação ecumênica contou com
a participação de representantes de vários segmentos religiosos.
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CAPA

IGREJA

ORIENTA

padres e cristãos
leigos, nas eleições
2018

O

voto é uma predisposição para o exercício da cidadania, por isso, os bispos
do Regional Centro-Oeste da CNBB,
que compreende a Igreja presente no
estado de Goiás e no Distrito Federal, divulgaram orientações para conscientizar a população
sobre o valor e a importância das eleições na vida
democratica do país. No documento intitulado
Nota dos Bispos do Regional Centro-Oeste – Indicações para as eleições 2018, os bispos também dei-

xam claro que é importante a todo cristão católico
expressar sua fé, não somente por meio do sentimento religioso, mas também concretamente no
dia a dia. Por isso, as eleições devem ser vistas
como momento oportuno de mudanças e transformação social, em que os cristãos são convocados a participar ativamente.
O episcopado regional ainda explica que a
Igreja é apartidária, “mas busca conscientizar o
eleitor e incentivar os leigos que se sentem cha-

mados a representar o povo com um mandato
político”. Os bispos oferecem, por ﬁm, dez pistas
para as eleições 2018.
Nesta véspera do primeiro turno das eleições,
Dom Washington Cruz também divulga um Comunicado aos padres e ao povo de Deus na Arquidiocese, pedindo redobradas orações à pátria, liberdade de escolha de candidatos e, de modo especial aos padres, ele pede participação apartidária
no processo.

COMUNICADO
aos Presbíteros e
ao Povo de Deus

Dom Washington Cruz

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Nos próximos dias, em que se aproxima o
pleito eleitoral para escolha de novos representantes dos brasileiros para o exercício do
poder público, redobremos as orações pela
nossa pátria, mas também o cuidado com a
utilização da nossa identidade de cristãos e
membros da Igreja Católica para induzir o
voto em algum candidato. A democracia prevê a livre manifestação, e o debate de ideias
faz parte dessa dimensão. Por isso, é preciso
cautela e cuidado com o uso da identidade católica em benefício de políticos e seus respectivos partidos.
No caso dos padres, essa conduta é ainda
mais repreensível, por ser incompatível com
o ministério sacerdotal, que tem a missão de
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acolher todos os ﬁéis no
seio da Igreja, representando o próprio Cristo.
O posicionamento político partidário do padre,
junto aos seus paroquianos e à sociedade em geral, pode causar danos
irreparáveis à comunhão eclesial que buscamos em torno do Evangelho.
O Código de Direito Canônico é bem claro na orientação dos presbíteros sobre essa
questão. O cânon 287, §1º diz: “Os clérigos
sempre favoreçam de modo máximo a manutenção, entre os homens, da paz e da concórdia fundada na justiça”. Seguindo, no § 2, é enfático: “Não tenham parte ativa nos partidos
políticos e na direção de associações sindicais,
a não ser que, a juízo da competente autoridade eclesiástica, o exijam a defesa dos direitos
da Igreja ou a promoção do bem comum”.

EM OBEDIÊNCIA A ESSAS ORIENTAÇÕES, COMUNICAMOS QUE É
ABSOLUTAMENTE PROIBIDO AOS
PRESBÍTEROS DA ARQUIDIOCESE
DE GOIÂNIA FAZER CAMPANHA

ELEITORAL PARA QUALQUER CANDIDATO, E QUEM O FIZER RECEBERÁ A DEVIDA PENA CANÔNICA.

Neste período eleitoral, quando o país
se volta para suas demandas e problemáticas, não percamos a esperança. Considerando a importância cívica das eleições, rezemos
para que todos os eleitores assumam o exercício de seu direito e dever do voto, fugindo da
omissão, do voto irresponsável ou do chamado voto útil, que não tem nada de consciente, ao privilegiar o candidato com mais chances de ganhar.
É indispensável ao eleitor estar atento às
propostas de cada candidato ou candidata e
ao programa do seu partido, como recomenda
o cardeal Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília (DF) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ele nos faz
um alerta: “É preciso saber como os candidatos pretendem responder concretamente aos
problemas sofridos pela população, pois não
bastam promessas ou discursos genéricos. É
preciso considerar a atuação política passada
de cada um”.
O caminho de consciência e responsabilidade é o que devemos todos percorrer, em
qualquer área da nossa vida de cristãos, iluminados pela força do Espírito Santo.
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Nota dos bispos do Regional Centro-Oeste
Caros ﬁéis, neste ano eleitoral e de busca de
mudanças para o Brasil, espera-se o compromisso de todos os brasileiros e especialmente dos
cristãos. Não podemos restringir a fé a um sentimento religioso, mas manifestá-la no dia a dia, inclusive no exercício da cidadania através do voto
consciente e da participação ativa na política.
Assim como “o direito de representar os eleitores que um candidato conquista nas urnas, tem
de ser assumido pelo político como um dever de
servir” (Coleção Pensando o Brasil, n. 4. Edições
CNBB ), assim também o eleitor se mostra servidor da comunidade quando exerce o direito de
escolher seus representantes com responsabilidade e visando ao bem de todos.
O cristão pode e deve intervir na política,
seja como eleitor, seja como candidato. Exer-

cendo seu papel, é chamado a buscar a melhoria de vida na sociedade, construindo um ambiente de harmonia e paz. Essa ação, própria
dos leigos, deve ser encarada e exercida com
espírito evangélico e desejo verdadeiro de servir, atuando na política segundo a capacidade
e carisma próprios.
Para muitos, o momento pelo qual passamos
em nível nacional e regional pode ser desmotivador, com uma marcante percepção negativa
da atuação dos políticos. Devemos, no entanto,
encorajar pessoas de bem a assumirem funções
públicas, com projetos inovadores que vislumbrem o bem-estar e a dignidade de todos.
A participação na política implica criar momentos de reﬂexão e até de tomada de posição
ante as necessidades mais urgentes da comuni-

dade. O voto dado implicará ainda o acompanhamento do eleito, a cobrança por parte dos
eleitores, num verdadeiro monitoramento da
conduta, das ações e da realização das promessas de campanha.
Vale recordar que a Igreja não é partidária, mas
busca conscientizar o eleitor e incentivar os leigos
que se sentem chamados a representar o povo com
um mandato político. Na orientação de seus ﬁéis
para o exercício da cidadania, os bispos do Regional Centro-Oeste oferecem algumas pistas para as
eleições 2018 (Essas pistas se inspiram parcialmente nos “10 mandamentos do eleitor”, publicados
na Cartilha de Orientação Política do Regional Sul
2: A Igreja e as eleições 2016 - O cidadão consciente participa da política):

INDICAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES EM 2018

1
2
3
4
5

É proibida a propaganda eleitoral no interior
das igrejas, como também discursos e comícios,
sob o risco de se incorrer nas penalidades
previstas na legislação eleitoral;

Procure-se conhecer os candidatos e suas
propostas, exigindo deles um compromisso
ético;

Que os candidatos defendam os valores cristãos, por exemplo, no que diz
respeito à vida e à família, o direito dos pais de educarem seus filhos na
prática da fé e dos costumes, e rejeitem todo tipo de ideologia contrária
ao direito natural e à doutrina e moral da Igreja;

Que, uma vez candidatos, os fiéis leigos não instrumentalizem sua
liderança na ação evangelizadora da Igreja. Continua presente o
salutar ensinamento da Igreja de que os sacerdotes estão excluídos da
possibilidade de serem candidatos;

Que haja clareza sobre a origem e o uso de verbas para a
campanha eleitoral;

Neste momento político de eleições presidenciais, de governadores, deputados e senadores
“incentive-se cada vez mais a participação social
e política dos cristãos leigos e leigas, nos diversos níveis e instituições, promovendo-se formação permanente e ações concretas” (CNBB. Di-

6

Que sejam avaliados o histórico do candidato, sua
coragem de combater a corrupção e a consciência de
administrar os bens públicos;

7

Que o eleitor procure votar com consciência sem aceitar troca de
favores e benefícios por voto. Compra e venda de votos são atos
de corrupção. Votar, não para agradar alguém, nem se baseando
em pesquisas de opinião, mas na convicção sobre o caráter do
candidato e a atuação de seu partido;

8

Não anular voto e nem votar em branco;

9

É possível promover encontros com candidatos de partidos diversos,
moderados por um membro da comunidade eclesial, visando
conhecer suas propostas;

10

Evitar o desânimo e valorizar o voto como oportunidade de alcançar
as mudanças necessárias.

retrizes Gerais para a Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil, 2011-2015, 115).
Esperamos que a preparação, as campanhas
eleitorais e a realização do pleito transcorram
com a responsabilidade e seriedade que merecem, bem como em harmonia e respeito, com es-

pecial destaque nos ambientes digitais.
Que a bênção do Deus Trino, perfeita comunidade, e o cuidado materno da Mãe Aparecida
acompanhem nossos passos rumo a uma sociedade justa e fraterna.

Bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB
Dom Messias dos Reis Silveira
Bispo de Uruaçu
Presidente
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Dom João Wilk, OFMConv.
Bispo de Anápolis
Vice-Presidente

Dom Levi Bonatto
Bispo Auxiliar de Goiânia
Secretário

25/09/2018 18:17:33

Setembro de 2018

6

Arquidiocese de Goiânia

Foto: Rudger Remígio

CATEQUESE DO PAPA

2 - Não tomar seu santo nome em vão.

No segundo mandamento,
Deus proclama: “Toma-me sobre ti”

Prezados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos as catequeses
sobre os mandamentos, e
hoje abordemos o mandamento “Não pronunciarás
em vão o nome do Senhor, teu Deus”
(Ex 20,7). Lemos justamente essa
Palavra como o convite a não ofender o nome de Deus e a evitar usá-lo
inoportunamente. Esse claro signiﬁcado prepara-nos para aprofundar
ulteriormente essas palavras preciosas, para não usar o nome de Deus
em vão, inoportunamente.
Ouçamo-las melhor. A versão
“Não pronunciarás” traduz uma
expressão que signiﬁca literalmente, tanto em hebraico como em grego, “não assumirás, não te responsabilizarás”.
A expressão “em vão” é mais clara
e quer dizer: “debalde, inutilmente”.
Faz referência a uma embalagem
vazia, a uma forma sem conteúdo.
É a caraterística da hipocrisia, do
formalismo e da mentira, do uso das
palavras ou do nome de Deus em
vão, sem verdade.
Na Bíblia, o nome é a verdade íntima das coisas e sobretudo das pessoas. O nome representa muitas vezes
a missão. Por exemplo, Abraão no
Gênesis (cf. 17,5) e Simão Pedro nos
Evangelhos (cf. Jo 1,42) recebem um
nome novo para indicar a mudança no rumo da sua vida. E conhecer
verdadeiramente o nome de Deus
leva à transformação da própria
vida: a partir do momento em que
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Moisés conhece o nome de Deus, a
sua história muda (cf. Ex 3,13-15).
Nos ritos judaicos, o nome de
Deus é proclamado solenemente no
Dia do Grande Perdão, e o povo é
perdoado porque por meio do nome
se entra em contato com a vida do
próprio Deus, que é misericórdia.
Então, “tomar sobre si o nome de
Deus” quer dizer assumir sobre
nós a sua realidade, entrar num relacionamento forte, numa relação
íntima com Ele. Para nós, cristãos,
esse mandamento é a exortação a
recordar-nos que somos batizados
“em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”, como aﬁrmamos cada
vez que fazemos sobre nós o sinal
da cruz, para viver as nossas ações
quotidianas em comunhão sentida e
real com Deus, ou seja, no seu amor.
E sobre isso, de fazer o sinal da cruz,
gostaria de repetir mais uma vez:
ensinai as crianças a fazer o sinal da
cruz. Vistes como as crianças o fazem? Se disserdes às crianças: “Fazei o sinal da cruz”, fazem algo que
não sabem o que é. Não sabem fazer
o sinal da cruz! Ensinai-as a fazer o
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O primeiro ato de fé de
uma criança. Dever para vós, tarefa
a cumprir: ensinar as crianças a fazer o sinal da cruz.
Podemos interrogar-nos: é possível tomar sobre si o nome de Deus
de maneira hipócrita, como uma
formalidade, em vão? Infelizmente,
a resposta é positiva: sim, é possível. Pode-se viver uma relação falsa

com Deus. Jesus dizia-o referindo-se àqueles doutores da lei; eles faziam coisas, mas não cumpriam o
que Deus queria. Falavam de Deus,
mas não faziam a vontade de Deus.
E o conselho que Jesus dá é: “Fazei
aquilo que eles dizem, mas não o
que eles fazem”. Pode-se viver uma
relação falsa com Deus, como aquelas pessoas. E essa Palavra do Decálogo é precisamente o convite a uma
relação com Deus que não seja falsa,
sem hipocrisias, a uma relação em
que nos conﬁamos a Ele com tudo
o que somos. No fundo, enquanto
não arriscarmos a existência pelo Senhor, tocando com a mão o fato de
que nele se encontra a vida, faremos
unicamente teorias.
Esse é o cristianismo que sensibiliza os corações. Por que são os santos capazes de sensibilizar os corações? Porque os santos não só falam,
movem! O nosso coração comove-se,
quando uma pessoa santa nos fala,
nos diz coisas. E são capazes, porque nos santos vemos aquilo que o
nosso coração deseja profundamente: autenticidade, relacionamentos
autênticos, radicalidade. E isso vê-se
também naqueles “santos da porta
ao lado” que são, por exemplo, os
numerosos pais que dão aos ﬁlhos o
exemplo de uma vida coerente, simples, honesta e generosa.
Se multiplicarmos os cristãos que
assumem o nome de Deus sem falsidades – praticando assim o primeiro
pedido do Pai-Nosso, “santiﬁcado seja
o vosso nome” – o anúncio da Igreja é

mais ouvido e resulta mais credível.
Se a nossa vida concreta manifestar
o nome de Deus, vê-se quanto é bonito o Batismo e que grande dádiva
é a Eucaristia, quão sublime união
existe entre o nosso corpo e o Corpo de Cristo: Cristo em nós, e nós
nele! Unidos! Isso não é hipocrisia,
é verdade. Isso não é falar nem rezar
como um papagaio, isso é rezar com
o coração, amar o Senhor.
A partir da cruz de Cristo, ninguém pode desprezar-se a si mesmo
e pensar mal da própria existência.
Ninguém e nunca! Independentemente daquilo que fez. Porque o
nome de cada um de nós está sobre os
ombros de Cristo. É Ele que nos carrega! Vale a pena tomar sobre nós o
nome de Deus, porque Ele assumiu
o nosso nome até ao fundo, inclusive o mal que existe em nós; Ele assumiu-o para nos perdoar, para infundir o seu amor no nosso coração.
Por isso, nesse mandamento Deus
proclama: “Toma-me sobre ti, porque Eu te tomei sobre mim”.
Quem quer que seja pode invocar o santo nome do Senhor, que é
Amor ﬁel e misericordioso, em qualquer situação que se encontre. Deus
nunca dirá “não” a um coração que
o invoca sinceramente. E voltemos
às tarefas de casa: ensinar as crianças a fazer bem o sinal da cruz.

Audiência Geral, Sala Paulo VI,
22 de agosto de 2018
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VIDA CRISTÃ

Política verdadeira,

7

com ética e amor no coração
PE. ALAOR RODRIGUES
Administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, St. Norte Ferroviário

F

altam poucos dias para a
eleição de 2018 e nós somos
convidados a dar nossa contribuição pela democracia
no Brasil. Deixo aqui algumas sugestões para ajudar no processo de
escolha dos próximos governantes e
legisladores do país.

Troque ideias com seus amigos e vizinhos:
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

6 –
7 –

seja feita a urbanização para o bem de toda a comunidade; para
que as praças de lazer e chafariz mostrem para os visitantes a
beleza da alma feliz de todos os moradores e adjacentes e outras
Juntos, vamos aprender que política é um bem;
realidades semelhantes;
É possível separar a política verdadeira da falsa política;
8 – Está na hora de parar de dizer que política é coisa ruim ou que
Você deve votar só em quem merece e não é corrupto;
política é coisa das elites;
Política é coisa de todos os dias e não só no tempo da eleição;
9 – Fazer verdadeira política é uma das maneiras mais necessárias de
Fazer política é defender a vida ameaçada de irmãos excluídos,
cumprir o mandamento de Jesus;
desempregados, empobrecidos, desamparados e lascados, de
10 – Se todos estivéssemos com os olhos bem abertos, os ouvidos
perto e longe;
bem atentos e com amor no coração, os corruptos e corruptores
Fazer política verdadeira é ter coragem de reivindicar a causa e
não estragariam tanto a verdadeira política.
os direitos dos cidadãos, com emprego, saúde, segurança e qualidade de vida para todos;
Cada paróquia e cada comunidade tem sua realidade de proble- Pergunte para seus amigos vizinhos:
mas e desafios que precisam ser sanados. Fazer política verdadeira, portanto, aqui para a nossa realidade do Setor Norte Ferroviá- 1 – Por que tanta gente bajula e admira trapaceiros e corruptos?
rio, em Goiânia, é unir o povo para salvar o Córrego Capim Puba, 2 – O que é governar, conforme o direito e a justiça no livro do Profeta Isaías 32,1-2?
para que as famílias tenham suas escrituras registradas; para que
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LEITURA ORANTE

Corações que confiam!

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘A pessoas assim é que pertence o Reino de Deus’’ (Mc 10,14b)

Texto para oração: Mc 10, 2-16 (página 1255 – Bíblia das
Edições CNBB)

FÊNYKIS DE OLIVEIRA SILVA (SEMINARISTA)

1º Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e
um local agradável; silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto quantas vezes
achar necessário, essas palavras têm de se tornar familiares, comuns, próximas a você;
3º Meditação livre: reﬂita, calmamente, 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; fale com Deus como a um amigo
íntimo, que quer ouvi-lo e estar com você;
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;
6° Ação: Transforme a Palavra escutada, que iluminou
a sua vida, em uma oração a Deus. Escreva a oração, se
achar melhor, e a coloque em prática.

Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, Deus adverte-nos sobre o risco da “dureza de coração” (Mc 10,5). Nele, vemos
que alguns fariseus tentam colocar Jesus
à prova, perguntando-lhe se é permitido
que um homem se separe de sua mulher.
Jesus, respondendo, interroga-os sobre o
que diz a “lei” a esse respeito, e eles respondem que pela lei é permitido. Jesus,
então, se dirige a todos nós e nos lembra
que a Lei divina é superior às convenções
humanas (cf. Mc 10, 5-9).
Muitas vezes, tentamos justiﬁcar nossas ações em uma espécie de legalismo
jurídico convencional, aﬁrmando que “é
permitido por lei” ou “todo mundo faz
assim”. Jesus leva-nos a reconhecer que
o cristão é chamado a ir sempre além, fazendo da vontade divina o ideal de vida.

Mas o que é a vontade de Deus para
minha vida? É o Amor entendido em seu
signiﬁcado mais verdadeiro. É importante
ressaltar: “signiﬁcado verdadeiro”, pois vivemos num tempo em que se fala muito de
amor, mas que pouco é compreendido. O
amor é sempre mais! Mais o “outro” e menos “eu”! O amor é uma decisão de vida,
que faz do indivíduo um dom total ao outro, gerando-o para a vida e sendo ﬁel até o
ﬁm. Esse é o ensinamento de Cristo.
O matrimônio deve ser vivido nessa
perspectiva. É, enﬁm, ser como criança
que não guarda mágoas, está sempre disposta a perdoar, conﬁa por amar e ama
sem necessidade de retribuições.

27° Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: Gn 2, 18-24; Sl 127(128),1-2.3.4-5.6 (R/.cf.5); Hb 2,
9-11; Mc 10,2-16 (Nova lei do matrimônio).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Imagine que o monge Tomás de Kempis, autor de “Imitação de Cristo”,
uma obra conhecida no mundo inteiro, aportasse em pleno século XXI e
descobrisse que poderia fazer postagens em redes sociais. Ele iria repassar
conselhos espirituais de grande valia para todas as pessoas que vivem a
fé cristã e enfrentam as dificuldades da vida no cotidiano. O autor do livro
“Sabedoria Espiritual” considerou essa possibilidade e escreveu breves reflexões sobre supostos posts de Tomás de Kempis. O principal objetivo do
autor do livro foi trazer alguns termos que se encontram nos conselhos
dados por Kempis para os nossos dias.
Livro: Sabedoria Espiritual
Autor: Pe. Rafael Vieira, CSsR
Onde encontrar: Livrarias Católicas
Lançamento: 14/10, durante todo o dia, no Santuário Sagrada Família
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