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Voltado para o Ensino Médio, a nova escola chega como mais uma
opção para a família goianiense, dentro da rede católica de educação.
Tem projeto pedagógico focado na excelência e alicerçado nos valores
cristãos. Conheça os seus diferenciais, que unem tradição, inovação,
com atendimento personalizado aos alunos e às famílias.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

ESCOLA ARQUIDIOCESANA
RENOVA NOSSA ESPERANÇA
Meus irmãos e minhas irmãs,

L

evamos ao conhecimento
de vocês, nesta edição do
jornal Encontro Semanal, a
abertura do Colégio Família de Nazaré, dedicado ao Ensino
Médio e de administração arquidiocesana, que apresentamos como
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
mais uma opção com que as famílias poderão contar, no âmbito da
rede de educação católica presente em Goiânia e entorno,
a partir de 2019.
Voltado à formação integral dos estudantes e genuinamente alicerçado nos valores cristãos, esse projeto educacional tem foco na excelência do ensino, aliada à defesa
da ética, da solidariedade e de uma cultura de paz. Capacitará os estudantes para a interpretação, a análise e o
discernimento; para as competências necessárias ao seu
desenvolvimento emocional e a um responsável convívio
social; para o protagonismo, a liderança e a sensibilidade
diante dos problemas humanos e sociais.
Outro diferencial é o trabalho de formação e acompanhamento que será oferecido às respectivas famílias, com
o objetivo de cooperar na educação de seus ﬁlhos, inclusive para a solução de problemas. Para desenvolver esse
projeto, os quadros docente e administrativo do colégio
foram criteriosamente escolhidos, assim como todo o material didático.
Convidamos os pais que tiverem interesse em ter ﬁlhos
estudando no colégio, e os potenciais estudantes, a lerem
a matéria de capa desta edição, visitarem o site da escola (familiadenazare.com.br) e, se ainda tiverem dúvidas,
conversarem com o padre Luiz Henrique, a quem conﬁamos a gestão da escola, para esclarecer quaisquer dúvidas.
Por ﬁm, envio as mais profusas bênçãos à direção, aos
professores, funcionários administrativos, aos futuros
alunos e às famílias que pretendem conﬁar a educação de
seus ﬁlhos ao Colégio Família de Nazaré.
Para todos os envolvidos nesse projeto, roguemos a
proteção da Mãe Auxiliadora, padroeira da nossa arquidiocese, Mãe Educadora por excelência, com a qual aprendemos a seguir o caminho de Jesus Cristo, Senhor nosso.

Editorial
A matéria de capa desta edição
apresenta o diferenciado projeto do
Colégio Família de Nazaré, voltado ao
Ensino Médio, que está sendo aberto
pela Arquidiocese de Goiânia e já recebe matrículas para 2019. Em Arquidiocese em Movimento, trazemos a cobertura da Santa Missa presidida pelo
arcebispo Dom Washington Cruz, por
ocasião dos 50 anos de fundação do
Hospital São Francisco. Ainda nesta
seção, a Santa Missa pelos 90 anos do
Opus Dei, presidida pelo bispo auxiliar
Dom Levi Bonatto e o Encontro Arquidiocesano de Catequese, que tratou do

tema Iniciação à Vida Cristã. Também
foi rezada, no ﬁm de semana, a missa de envio dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, na Paróquia Santa Luzia, do
Novo Horizonte. Outro destaque da
edição é o artigo da União dos Juristas Católicos; a autora explica o que
é justiça. Na Catequese do papa, conﬁra uma explanação do Santo Padre
sobre o início do Sínodo dos Bispos
dedicado aos Jovens, que continua
acontecendo no Vaticano, até o próximo dia 28.
Boa leitura!

“A Fé e a Razão constituem como que duas
asas pelas quais o espírito humano se
eleva para a contemplação da verdade”
(João Paulo II - Encíclica Fides et Ratio, 5)
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Hospital São Francisco
comemora 50 anos de fundação

C

om uma missa presidida pelo nosso arcebispo Dom Washington
Cruz, o Hospital São Francisco celebrou seus 50 anos de fundação.
A unidade de saúde, localizada no St. Aeroporto, atende cerca de 6 mil pessoas por
semana e mantém 450 funcionários.
Conforme a administradora do hospital, Maria Elisângela dos Santos Campos, a
instituição possui a missão de proporcionar
um atendimento proﬁssional qualiﬁcado e
humanizado. “Nós somos um hospital de
médio porte e de alta complexidade, que
atende mais de 50 convênios. O hospital
oferece atendimento multiproﬁssional à
saúde, nas modalidades ambulatorial, de
internação, urgência e emergência e um
completo serviço de diagnóstico por meio
de imagem e métodos gráﬁcos”, explicou.
Na missa, Dom Washington fez memória do Santo de Assis, que nasceu em 1182,
em Úmbria, Itália, com o nome de Giovanni

di Pietro di Bernardone, e faleceu no ano de
1226. Ele comentou que São Francisco viveu
como Jesus, em suas atitudes. O arcebispo
destacou que, para o santo, o comportamento evangelizava. “Jesus Cristo e São Francisco eram simples e levavam o amor de Deus
e o cuidado ao próximo por meio de suas
presenças.” Ele ﬁnalizou sua homilia enfatizando que estamos no mês missionário, em
que somos chamados a evangelizar.
Janeucy da Silva Aguiar acompanhou
o serviço oferecido pelo hospital, após sua
mãe precisar da unidade de saúde. Ao Encontro Semanal, ela disse que a organização
e o tratamento oferecidos são diferenciados,
graças à atenção aos pacientes e à qualiﬁcação dos proﬁssionais que atuam ali. Ela
também percebeu as atitudes franciscanas
do hospital. “Os funcionários preservam os
ensinamentos de São Francisco por meio
da humildade e da atenção aos pacientes”,
aﬁrmou.

Foto: Rudger Remígio

Catequese: o processo de Iniciação à
Vida Cristã na Arquidiocese de Goiânia

Na manhã do dia 6 de outubro, aconteceu,
no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), o
Encontro Arquidiocesano para ministros da
Palavra e catequistas. “Celebração da Palavra
e Iniciação Cristã” foi o tema da formação ministrada pelo padre André Victor Secundino,
coordenador arquidiocesano de Catequese e
Iniciação Cristã.
A respeito do processo de evangelização,
padre André explicou que a Igreja embora
contendo em si, permanentemente, a plenitude dos meios de salvação, opera sempre de
modo gradual. A dinâmica do processo evangelizador, de acordo com o Decreto Conciliar
Ad Gentes, consiste em testemunho cristão,
diálogo e presença da caridade, o anúncio do

Evangelho e o chamado à conversão, aprofundamento da fé e iniciação à vida cristã, formação de uma comunidade cristã por meio dos
sacramentos e dos ministérios e missão. Esse
é o dinamismo da implantação e da ediﬁcação
da Igreja. “É necessário conceber a evangelização como o processo através do qual a Igreja, movida pelo Espírito, anuncia e difunde o
Evangelho em todo o mundo”, disse o padre.
Aprofundando no tema, o coordenador explicou o passo a passo desse processo evangelizador, por meio da caridade, do testemunho,
do primeiro anúncio, da catequese, dos sacramentos de iniciação cristã, da comunhão e da
missão. O processo evangelizador, por sua
vez, é constituído por etapas. “Ação missionária para os não ﬁéis e para aqueles que vivem
na indiferença religiosa; ação catequética e de
iniciação para aqueles que optam pelo Evangelho e para aqueles que necessitam completar
ou reestruturar a sua iniciação; ação pastoral
para os cristãos ﬁéis mais maduros, no seio da
comunidade cristã. O padre explicou também
as funções do Ministério da Palavra, que é a
convocação do chamado à fé, iniciação, educação permanente da fé, litúrgica e teológica.

Processo Arquidiocesano de Iniciação à Vida Cristã
Infantil – de 4 a 7 anos: Catequese “Bom Pastor”
Crianças – 7 a 11 anos: três meses de evangelização e 24 meses de catequese
Adolescentes –11 e 15 anos: três meses de evangelização e 24 meses de catequese
Jovens – 15 e 18 anos: três meses de evangelização e 24 meses de catequese
Adultos, após os 18 anos: três meses de evangelização e 24 meses de catequese.
Em todos esses processos, o tempo de evangelização é o mesmo, o que muda é a linguagem.
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90 anos do Opus Dei é
celebrado em Goiânia
Foto: Rudger Remígio

Foto: Rudger Remígio

Fique por dentro

O Opus Dei celebrou 90 anos de fundação no
último dia 2 de outubro. Por ocasião da data, o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, presidiu
Santa Missa em ação de graças, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, no centro da cidade.
Fundada em 2 de outubro de 1928, por São Josemaria Escrivá, o Opus Dei é uma instituição católica composta por leigos, casados ou solteiros, sacerdotes, e tem como ﬁnalidade participar da missão
evangelizadora da Igreja.
“A secularidade é fundamental e imprescindível para compreender o Opus Dei, pois é esse caráter “secular” que o Concilio Vaticano II ensina
como especíﬁco da vocação e missão dos leigos, na
Igreja e no mundo”, explicou o bispo em sua homilia, destacando que a atuação no mundo é uma
marca do Opus Dei.
A celebração contou com a presença de muitos ﬁéis, amigos cooperadores e simpatizantes do
Opus Dei. O jovem Gabriel Mascarenhas Lamounier, 21 anos, contou como é participar dos recolhimentos da instituição. “É uma maneira diferente
de me encontrar com o Senhor. Depois de longos
anos participando de outro movimento da Igreja,
hoje consigo me encontrar com o Senhor por meio
do estudo e da meditação.”
Na edição 229 deste jornal, Dom Levi Bonatto
explicou em artigo como se desenvolvem as atividades da obra.

Enviados novos Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística
O arcebispo Dom Washington Cruz presidiu a
missa de envio de novos Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão Eucarística do Vicariato
Oeste, no dia 6, na Paróquia Santa Cruz, no Setor
Novo Horizonte. Em sua homilia, ele convidou os
presentes a converterem seus corações, que são
pontes de reconciliação e comunhão com Deus e
os irmãos. Enfatizou o amor de Jesus pelos casais
e pela família e declarou que o mês de outubro é
dedicado ao rosário.
Aos novos ministros, Dom Washington dirigiu as seguintes palavras: “Irmãos, vocês foram
escolhidos para exercerem uma sublime missão,
servindo a Igreja e a este Ministério Extraordinário da Sagrada Eucaristia. Se Jesus, como Mestre
e Senhor, lavou os pés dos irmãos, devemos lavar
os pés uns dos outros. Jesus, em sua humildade,
ensina o serviço, e vós também sois chamados a
servir com alegria e com disposição dentro de sua
comunidade.” Ele disse também que o ministério
foi conﬁado a cada um, para ser exercido com o
exemplo da fé e do testemunho cristão.
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ELIANE BORGES

O

Colégio Família de Nazaré é a
mais nova escola de Ensino Médio
em Goiânia e está sendo aberta por
nossa arquidiocese, com orientação e administração católicas. Suas atividades terão início no ano letivo de 2019, mas já
está com matrículas abertas para as 140 vagas

que serão oferecidas inicialmente. Com sede
próxima ao Santuário Sagrada Família, na
Vila Canaã, o colégio tem projeto pedagógico
focado na excelência do ensino e alicerçado
nos valores cristãos católicos.
Unindo tradição e inovação, o colégio
oferecerá muitos diferenciais, entre eles o

Proposta pedagógica fundada nos valores cristãos católicos
Um dos melhores materiais didáticos do país – Poliedro
(simulados, provas e livros desenvolvidos para aprovação nas
melhores universidades do país – ITA, Fuvest, Unicamp)
Acompanhamento individual e personalizado dos estudantes
por meio de professores preceptores que ajudarão cada
estudante nas suas dificuldades gerais e de aprendizado

acompanhamento pedagógico individual e
personalizado aos estudantes. Aliados a essas características, serão oferecidos conteúdos formativos e apoio às famílias, visando
à solução de problemas, ao desenvolvimento pleno de seus membros e a uma cultura
construtora da paz.

Professores e colaboradores formados e engajados no projeto
de oferecer uma educação de qualidade e católica para os
estudantes
Ensino religioso exclusivamente católico, em que a doutrina
é ensinada e vivida
Missa semanal e direção espiritual para os estudantes, pais e
colaboradores

Apoio aos pais, por meio de formações regulares e
acompanhamento de casais preceptores

Oferta de formação adicional em vista de uma educação
global – línguas modernas e clássicas através do método
natural; canto coral etc.

7 salas de aulas, com ar condicionado, para 20 alunos cada;

Biblioteca variada e com ar condicionado;

Laboratório de ciências e de informática;

Cantina com oferta de lanches saudáveis;

Miniauditório com 100 lugares;

Capela para a celebração da Santa Missa e oração.

Espaço poliesportivo coberto para a educação física;

VENHA fazer parte desta família!
Esse é o slogan adotado pelo Colégio Família de Nazaré, que traduz seu projeto educacional. Interessados em matricular seus filhos devem fazer cadastro
acessando o link de inscrição: https://goo.gl/yxUUid
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Endereço: Rua Pena Chaves, Qd. 19, Lt. 09, Vila Canaã, Goiânia-GO, CEP: 74415-410
Site: familiadenazare.com.br
Telefone e WhatsApp: (62) 98228-0246
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Foto: Rudger Remígio
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CAPA

volva no âmbito espiritual, moral, físico, intelectual, cognitivo, emocional e social.
O Colégio Família de Nazaré será totalmente
aberto à comunidade e nele estudarão também os
nossos seminaristas e as moças em formação para
serem freiras, que estão cursando o Ensino Médio
e necessitam de uma educação qualiﬁcada.

– Quais os pilares da proposta pedagógica do colégio?

– Padre Luiz Henrique, qual a principal
motivação da Arquidiocese de Goiânia
para abrir esta escola?
A motivação da Arquidiocese de Goiânia nasceu
do profundo desejo do nosso arcebispo Dom Washington Cruz de oferecer às famílias católicas e
goianienses, em geral, uma instituição de ensino
de excelência e uma educação séria, ampla, verdadeira e rica em valores cristãos católicos, não
só ministrada em sala, mas vivida diariamente.
Dessa forma, pretendemos colaborar para a formação intelectual, cientíﬁca e cidadã das novas
gerações, e para o crescimento e superação dos
problemas de suas famílias. A proposta é estabelecer uma parceria real entre o colégio, o estudante e os pais, para que o estudante se desen-
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O primeiro pilar é uma educação personalizada, que possibilite acompanhar cada aluno a partir das suas necessidades educacionais, tomando-o pelas mãos. Vamos ajudá-lo a avançar na
sua formação integral, por meio de um preceptor. Também serão oferecidos formação e apoio
às famílias, por meio de uma preceptoria, para
colaborar com os pais na educação dos ﬁlhos.
O segundo pilar é oferta de uma educação global e não apenas a formação intelectual e cientíﬁca. É nosso objetivo qualiﬁcar o aluno para a
vida em sociedade, contemplando as dimensões
religiosa, moral e cidadã. Todo esforço será direcionado ao amadurecimento afetivo e ao desenvolvimento de uma postura cristã diante da
realidade.
O terceiro pilar é uma educação coerente, para
que não haja dissonância entre o que a escola e a

família falam. É preciso que os pais tenham sintonia com a proposta pedagógica da escola, comunguem os mesmos objetivos e anseios quanto
à educação de seus ﬁlhos; que abracem a causa
da escola e falem a mesma linguagem. Famílias
e escola devem trabalhar sinergicamente para o
bem dos alunos.

– Gostaria de deixar uma mensagem aos
leitores do Jornal Encontro Semanal?
Nós sabemos que a Igreja Católica sempre esteve envolvida e foi pioneira na área da educação. Queremos aproveitar tudo o que as ciências oferecem à educação, mas também toda a
experiência e bagagem educativo-cultural que
a Igreja acumulou e serve para nós de patrimônio, para oferecermos, hoje, este colégio à nossa
arquidiocese.
Com a graça de Deus, que nos guiou e nos sustentou, damos início ao Colégio Família de Nazaré, desejando que nele a comunidade escolar,
particularmente os estudantes e suas famílias,
possam crescer não só em inteligência, mas no
amor a Deus e ao próximo. Que todos nós aprendamos a viver de modo mais verdadeiro o que o
Senhor nos pede, cada um na sua vocação. Dirijo um convite aos leitores do Jornal Encontro Semanal: Venham vocês também fazer parte desta
Família!
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O Sínodo é um momento de
partilhar, falar e escutar com humildade

O

Sínodo que estamos a viver é
um momento de partilha. Assim, no início do percurso
da Assembleia sinodal, a
todos desejo convidar a falarem com
coragem e parresia, isto é, aliando liberdade, verdade e caridade. Só o diálogo nos pode fazer crescer. Uma crítica
honesta e transparente é construtiva
e ajuda, ao contrário das bisbilhotices
inúteis, das murmurações, das ilações
ou dos preconceitos.
E à coragem de falar deve corresponder
a humildade de escutar. Como dizia aos
jovens na Reunião Pré-sinodal, “se [alguém] falar de algo que não gosto, ainda o devo ouvir melhor; pois cada um
tem o direito de ser ouvido, como cada
um tem o direito de falar”. Essa escuta aberta requer coragem para tomar a
palavra e fazer-se voz de tantos jovens
no mundo que não estão presentes. É
essa escuta que abre espaço ao diálogo. O Sínodo deve ser um exercício de diálogo, antes de mais nada entre os que participam nele. E o primeiro fruto desse
diálogo é cada um abrir-se à novidade, estar pronto a mudar a sua opinião
em face daquilo que ouviu dos outros.
Isso é importante para o Sínodo.
O Sínodo é um exercício eclesial de
discernimento. Franqueza no falar e
abertura na escuta são fundamentais
para que o Sínodo seja um processo de
discernimento. O discernimento não
é um slogan publicitário, não é uma
técnica organizativa, nem uma moda
deste pontiﬁcado, mas um procedimento interior que se enraíza num ato de fé.
O discernimento é o método e, simultaneamente, o objetivo a que nos propomos: baseia-se na convicção de que
Deus atua na história do mundo, nos
acontecimentos da vida, nas pessoas
que encontro e me falam. Por isso, somos chamados a colocar-nos à escuta
daquilo que nos sugere o Espírito, segundo modalidades e direções muitas
vezes imprevisíveis. O discernimento
precisa de espaços e tempos próprios.
Sejamos sinal duma Igreja à escuta e
em caminho. A atitude de escuta não se
pode limitar às palavras que trocaremos entre nós nos trabalhos sinodais.
O caminho de preparação para este
momento destacou uma Igreja “com
deﬁcit de escuta” inclusive para com
os jovens, que muitas vezes se sentem
não compreendidos pela Igreja na sua
originalidade e, por conseguinte, não
aceitos pelo que são verdadeiramente
e, às vezes, até rejeitados. Este Sínodo
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possui a ocasião, a tarefa e o dever de
ser sinal da Igreja que se coloca verdadeiramente à escuta, que se deixa
interpelar pelas solicitações daqueles que encontra, que não tem uma
resposta pré-confeccionada sempre
pronta. Uma Igreja que não escuta
mostra-se fechada à novidade, fechada às surpresas de Deus, e não poderá
ser credível, especialmente para os jovens, os quais, em vez de se aproximar, inevitavelmente se afastarão.
Deixemos para trás preconceitos e estereótipos. Um primeiro passo rumo à
escuta é libertar as nossas mentes e os
nossos corações de preconceitos e estereótipos: quando pensamos já saber
quem é o outro e o que quer, então
teremos verdadeiramente diﬁculdade
em escutá-lo seriamente. As relações
entre as gerações são um terreno onde

Os adultos deveriam superar a
tentação de subestimar as capacidades dos jovens e de os julgar negativamente. É velha tradição nossa, dos
idosos! Por sua vez, os jovens deveriam superar a tentação de não prestar atenção aos adultos e considerar
os idosos “coisa antiga, passada e chata”, esquecendo-se de que é insensato
querer partir sempre do zero, como
se a vida começasse apenas com cada
um deles. Na realidade, apesar da sua
fragilidade física, os idosos permanecem sempre a memória da nossa
humanidade, as raízes da nossa sociedade, o “pulso” da nossa civilização.
Desprezá-los, abandoná-los, fechá-los
em reservas isoladas ou então ignorá-los é índice de cedência à mentalidade do mundo que está a devorar as
nossas casas a partir de dentro. Negli-

preconceitos e estereótipos pegam
com facilidade proverbial, a ponto de
muitas vezes nem nos darmos conta
disso. Os jovens são tentados a considerar ultrapassados os adultos; os
adultos são tentados a julgar os jovens
inexperientes, a saber como são e sobretudo como deveriam ser e comportar-se. Tudo isso pode constituir um
forte obstáculo ao diálogo e ao encontro entre as gerações. A maioria dos
presentes não pertence à geração dos
jovens, pelo que devemos claramente
ter cuidado sobretudo com o risco de
falar dos jovens a partir de categorias
e esquemas mentais já superados. Se
soubermos evitar esse risco, então
contribuiremos para tornar possível
uma aliança entre gerações.

genciar o tesouro de experiências que
cada geração herda e transmite à outra é um ato de autodestruição.
É preciso curar o vírus da autossuﬁciência e das conclusões precipitadas
de muitos jovens. Diz um provérbio
egípcio: “Se não houver um idoso na
tua casa, compra-o, porque ser-te-á de
proveito”. Repudiar e rejeitar tudo o
que foi transmitido ao longo dos séculos leva apenas àquele perigoso extravio que está, infelizmente, a ameaçar
a nossa humanidade; leva ao estado
de desilusão que invadiu os corações
de gerações inteiras. A acumulação
das experiências humanas ao longo
da história é o tesouro mais precioso e
ﬁável que as gerações herdam uma da
outra; sem nunca esquecer a revelação

Foto: Vatican News

Amados irmãos e irmãs!

divina, que ilumina e dá sentido à história e à nossa existência.
Irmãos e irmãs, que o Sínodo desperte os nossos corações! O momento
presente, mesmo da Igreja, aparece
carregado de canseiras, problemas,
pesos. Mas a fé diz-nos que é também
o kairós no qual o Senhor vem ao nosso encontro para nos amar e chamar à
plenitude da vida. O futuro não constitui uma ameaça que devemos temer,
mas é o tempo que o Senhor nos promete para podermos experimentar a
comunhão com Ele, com os irmãos e
com toda a criação.
O encontro entre as gerações pode
ser extremamente fecundo para gerar
esperança. Assim no-lo ensina o profeta Joel naquela que considero – lembrei-o também aos jovens da Reunião
Pré-sinodal – ser a profecia dos nossos
tempos: “Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões”
(3,1) e profetizarão.
Não há necessidade de soﬁsticados
raciocínios teológicos para demonstrar o nosso dever de ajudar o mundo atual a caminhar para o reino de
Deus, sem falsas esperanças e sem ver
apenas ruínas e problemas. De fato,
São João XXIII, referindo-se a pessoas
que avaliam os fatos sem objetividade
suﬁciente nem prudente discernimento, aﬁrmava: “Nos tempos atuais, não
veem senão prevaricações e ruínas;
vão repetindo que a nossa época, em
comparação com as passadas, tem
piorado; e comportam-se como quem
nada aprendeu da história, que é também mestra da vida” (Discurso na abertura solene do Concílio Vaticano II, 11 de
outubro de 1962).
Esforcemo-nos, pois, por procurar
“frequentar o futuro” e por fazer sair
deste Sínodo não só um documento
– que geralmente é lido por poucos e
criticado por muitos – mas sobretudo
propósitos pastorais concretos, capazes de realizar a tarefa do próprio
Sínodo, que é fazer germinar sonhos,
suscitar profecias e visões, fazer ﬂorescer
a esperança, estimular conﬁança, faixar
feridas, entrançar relações, ressuscitar
uma aurora de esperança, aprender um do
outro, e criar um imaginário positivo que
ilumine as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos e inspire
aos jovens – a todos os jovens, sem
excluir nenhum – a visão dum futuro
repleto da alegria do Evangelho.
Resumo do pronunciamento do papa Francisco na
Abertura da XV Assembleia Geral Ordinária do
Sínodos dos Bispos, em 3 de outubro de 2018.
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Justiça a todos e a cada um
MARIA LÚCIA DE PAULA FREITAS
Delegada, Diretora de Relações Públicas da Unijuc

S

empre aclamada no decorrer
da história da humanidade,
a justiça nem sempre se faz
nítida aos olhos daqueles
que a procuram. Mas, aﬁnal, o que
é justiça?
Segundo o jurista romano Ulpiano (que nasceu em Tiro no ano de
150 d.C. e morreu em Roma, no ano
de 223), a Justiça é a constante e ﬁrme vontade de dar a cada um o que
é seu, noção inserida no Corpus Juris
Civilis (obra jurídica fundamental,
publicada entre os anos 529 e 534
d.C. por ordem do imperador Justiniano I), ou seja, busca-se no conjunto de leis que rege um país a resposta para a solução de um conﬂito.
Essa solução gerará justiça à medida
que restituir à pessoa que sofreu o
dano (físico, moral, psicológico ou
patrimonial) o prejuízo que lhe foi
causado. É justo também que ao infrator seja imputada uma pena que
terá caráter punitivo e preventivo.
Punitivo àquele que descumpriu o
mandamento jurídico e preventivo
em relação aos outros membros da
sociedade.
A solução deverá ser dirigida a
quem sofreu a “injustiça”, e restituir
a ele aquilo que lhe pertence. Contudo, precisa-se saber quem é “cada
um”? Sou eu? Você? Todos nós? Um
grupo? É imprescindível, para que a
justiça se efetive, identiﬁcar quem é
“cada um”.
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A Constituição Federal do Brasil
(1988), em seu art. 5º, diz que “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade.”
Ocorre que, obedecendo à Constituição Federal, outras leis foram
elaboradas para garantir a igualdade de direitos. Para ilustrar, citaremos o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o Estatuto do Idoso e a
Lei Maria da Penha.
O ordenamento jurídico brasileiro assegura direitos iguais a todos.
Porém, diz que alguns grupos merecem tratamento diferenciado, uma
criança ou adolescente não receberá
o mesmo tratamento que um adulto; um idoso terá prioridade a um

jovem; e, uma mulher deverá ser diferenciada de um homem. Aceitar a
existência das diferenças e tratar de
modo diferente essas formas distintas é aproximar-se da justiça.
A injustiça começa quando a
lei é aplicada sem considerar que
para dar a cada um o que é seu, é
necessário identiﬁcar as diferenças
existentes entre os detentores dos
direitos. A mulher, assim como a
criança e o idoso, merece tratamento diferenciado, porque traz nela
própria características que devem
ser respeitadas e analisadas no momento da aplicação da lei. Signiﬁca
reconhecer que a própria natureza
faz essa distinção e cabe ao legislador construir as normas que garantam o exercício do direito de todos
e de cada um.
Entretanto, quanto às leis que
protegem pessoas, há uma lacuna

que urgentemente deve ser reparada, notem que o ciclo não se fecha.
São protegidas crianças, adolescentes, adultos, idosos, mas e o início
de tudo? Quem protege o nascituro,
o ser humano que provisoriamente
está alojado no útero materno?
Considerando que a vida é direito garantido a todos, e a cada um,
pela Constituição Brasileira e leis
infraconstitucionais, o simples argumento “meu corpo, minhas regras”, é absurdamente, insuﬁciente
para negar essa proteção. Com vistas a impedir que uma injustiça sem
precedentes se estabeleça em nosso
país, é necessário um empenho coletivo, com vontade ﬁrme e constante, para aprovar o Estatuto do Nascituro e assegurar proteção à vida
daqueles e daquelas que ainda não
vieram à luz.
É tênue a linha que separa o justo do injusto, não são raras as ocasiões, em que clamando por justiça,
são arquitetadas, através da dialética, injustiças irreparáveis. O que
se espera nesse delicado momento
do país é que todos sejam tratados
segundo suas diferenças, necessidades e individualidades.
De acordo com o Catecismo da
Igreja Católica (n. 1807): “A justiça
é a virtude moral que consiste na
vontade constante e ﬁrme de dar a
Deus e ao próximo o que lhes é devido. (...) Para com os homens, ela
nos dispõe a respeitar os direitos de
cada um e a estabelecer nas relações
humanas a harmonia que promove
a equidade em prol das pessoas e
do bem comum. O homem justo,
(...) distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela
retidão de sua conduta para com o
próximo.”
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LEITURA ORANTE

Jesus e o Mistério do seu Reino
‘‘Quem quiser ser grande, seja vosso servo; e quem quiser ser o
primeiro, seja o escravo de todos.’’ (Mc 10,43-44)
ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA (SEMINARISTA)
SSeminário São João Maria Vianney

N

o 29° Domingo do Tempo Comum, o Evangelho mais uma vez
nos recorda qual a lógica do Reino
de Jesus, diferenciando-a da lógica deste mundo. O evangelista Marcos relata
que os discípulos continuam sem perceber
a lógica do Reino. Eles ainda continuam a
raciocinar em termos de poder, autoridade,
grandeza. Uma vez mais, Jesus vê-se obrigado a esclarecer as coisas. Em um primeiro
momento, Jesus avisa os discípulos que, para
sentarem à mesa do Reino, devem estar dispostos a “beber do seu cálice”. Isso signiﬁca
partilhar esse destino de entrega e de dom
da vida que Jesus irá cumprir. Assim, para
fazer parte da comunidade do Reino, é preciso que os discípulos estejam dispostos a percorrer, com Jesus, o caminho do sofrimento,
da entrega, do dom da vida até a morte.
Apesar de Tiago e João manifestarem sua

disponibilidade para fazer esse percurso
com o Mestre, Jesus apresenta o verdadeiro modelo para a comunidade de seu Reino, mostrando que seus membros devem
sentir-se “servos” dos irmãos, agindo com
humildade e simplicidade, pois seu Reino
se assenta sobre a lei do amor e do serviço.
“Quem quiser ser grande, seja vosso servo;
e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo
de todos” (Mc 10,43-44).
Com esse modelo, Jesus se apresenta
como “Filho do Homem que não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate de muitos” (Mc 10,45). De fato,
toda a vida de Jesus pode ser entendida
como chave do amor e do serviço.
Acompanhados pela Palavra de Deus,
deixando que ela seja a norma que orienta
nossa vida, peçamos ao Senhor a graça de
participar, a cada dia, do seu Reinado, querendo ser o primeiro no serviço, na doação
de si, tendo uma vida totalmente lançada
na graça.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 10,35-45 (página 1775 – Bíblia de
Jerusalém)
1. Ambiente de oração: Eleve o pensamento a Deus; respire lentamente procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça sobre si o sinal da cruz.
Invoque a luz do Espírito Santo; se preferir, cantando “a
nós descei divina Luz...”
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o Evangelho e procure
lê-lo com calma. Leia uma, duas ou mais vezes, deixe ser
iluminado pela palavra da Escritura. Identiﬁque no texto
as palavras de Jesus, de seus ensinamentos, ou frases que
chamem a sua atenção. Deixe ser conduzido pelo Espírito
Santo.
3. Meditação livre: Procure ver no texto detalhes como: o
lugar, as ações dos discípulos, as ações de Jesus. Imagine
a cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração espontânea: Por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um
bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu compromisso com Ele. Peça
ao Senhor a graça, tanto de assumi-lo como o Rei da sua
vida, quanto de ser um bom discípulo servidor.
29º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Is 53, 10-11; Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22); Hb 4,14-16; Mc
10, 35-45 (O pedido de Tiago e João).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O mês de outubro é dedicado à missão e o presente livro tem o objetivo
de auxiliar na vivência da vocação missionária. Os textos da publicação
foram apresentados ao Conselho Missionário Nacional (Comina), órgão
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que promove a cooperação e o diálogo das instituições que atuam no campo missionário
no país. O livro Impulsos e intervenções é um material motivador e um rico
subsídio que ajuda no entendimento da dimensão missionária a partir dos
documentos da Igreja. O autor da obra é um dos principais estudiosos do
assunto no Brasil.
Livro: Impulsos e intervenções: atualidade da missão
Autor: Paulo Suess
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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