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ajudar Hospital do
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missionária da Igreja
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PALAVRA DO ARCEBISPO

N

o dia 14 de outubro, eu estive junto a uma grande multidão e ao papa Francisco,
na Praça de São Pedro, em
Roma. Participei de uma grandiosa e
comovente celebração de canonização,
na qual o papa Francisco, após longa e
criteriosa avaliação da Igreja, fez a declaração solene da santidade de Dom
Oscar Romero, do papa Paulo VI e de
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
outros cinco santos: dois sacerdotes,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
duas religiosas e um santo jovem leigo
italiano, de apenas 19 anos, Núncio Sulprizio.
A história do cristianismo, durante 20 séculos ininterruptos,
é uma insistente história de testemunhos. Mais do que as palavras de pregação sobre Jesus, a humanidade sempre esteve
intrigada com a coragem e o testemunho daqueles que encontraram Jesus em suas vidas e, depois disso, tornaram-se pessoas diferentes. Suportaram o sofrimento, prisões e a morte com
uma convicção inabalável.
No último dia 17, na Missa em Ação de Graças pelos 59 anos
de nossa querida Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
celebramos o testemunho de homens e mulheres que um dia
foram encontrados por Cristo e a Ele responderam com o discipulado missionário, e souberam testemunhar a sua fé também
com obras e com as suas próprias vidas.
Em ação de graças, tenhamos um coração agradecido. Nessa Universidade, muita gente, de várias gerações, dedicou sua
vida, enfrentou cansaços e dores, derramou lágrimas de sofrimento e teve noites sem dormir, cheias de preocupação. Nessa
Universidade, dezenas de milhares de pessoas se formaram,
conquistaram sua autonomia e ﬁzeram o mundo melhor.
Essa Universidade consolidou sua identidade católica e comunitária, fortaleceu suas estruturas de serviço ao bem comum,
e ﬁrmou-se no ensino, na pesquisa, na extensão. Nossa Universidade conquistou respeito e liderança e, hoje, os seus espaços
acadêmicos estão entre os mais belos do país. Tornou-se Pontifícia, um raro título concedido a algumas universidades católicas
do mundo.
São quase 60 anos de Tradição e de Inovação, transformando
vidas! Agora, nos ﬁxamos principalmente no futuro. Entregamos nas mãos das novas gerações o legado que um dia recebemos de nossos antepassados. Pedimos que cuidem bem de nossa querida Universidade, que multipliquem, com criatividade,
os talentos que ela abriga, que tornem essa PUC uma das melhores do Brasil, e que a façam brilhar no mundo. Para a glória
de Deus e o bem de toda a humanidade!
Que nossa querida PUC – unida internamente e consciente
de sua missão –, ajude a superar o ódio e a violência, a corrupção e os preconceitos, a exclusão e o sofrimento dos mais pobres, a destruição ambiental e a depressão psicossocial.
Que nossa querida Universidade esteja preparada sempre
mais para colaborar com as políticas públicas e para elevar
aqueles que estão relegados às periferias sociais e existenciais.
Para isso, nada de drogas, de suicídio ou de feminicídio; se for
para perder a vida, que seja gastando-a em favor do bem, da
paz e do amor, como o ﬁzeram os santos da Igreja.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
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Editorial
As vidas de dois novos santos
da Igreja, São Paulo VI e São Oscar
Romero, são os destaques da reportagem de capa desta edição do Encontro Semanal. Embora tenham sido
canonizados sete beatos, o objetivo
deste conteúdo é apresentar detalhes
das vidas de um papa missionário,
que se dedicou a evangelizar até os
conﬁns do mundo, e de um mártir
que entregou sua vida a Cristo pelos
irmãos mais pobres. Os dois santos
são modelos para a caminhada cristã
de todos nós. Nesta edição, trazemos

também artigo sobre os discípulos
missionários, neste dia 21 de outubro, Dia Mundial das Missões. Na
seção Em Diálogo, o mestre em Ensino na Saúde, Leonardo Essado,
reﬂete sobre o tema aborto a partir da perspectiva das eleições. Na
seção Arquidiocese em Movimento, o
leitor ﬁca por dentro das coberturas do ﬁm de semana, com destaque para as celebrações em honra
a Nossa Senhora Aparecida em diversas paróquias.
Boa leitura!

Histórias de Fé e Devoção
Aos pés de Nossa Senhora Aparecida,
casal agradece pelos 66 anos de matrimônio
Foto: Rudger Remígio

A PUC GOIÁS NASCEU DO
ARDOR MISSIONÁRIO

A 15ª Romaria Arquidiocesana ao
Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida, que aconteceu de 19 a 24
de setembro, teve a participação muito
especial do Sr. Sebastião Alves Tavares, de 91 anos, e da D. Maria Messias
Tavares, de 83 anos. Aos pés de Nossa
Senhora Aparecida, eles agradeceram
pelos 66 anos de casados, completados
neste ano.
É a sexta vez que eles foram a Aparecida, em Romaria. O motivo de tanta
disposição, apesar da idade, é a fé e a devoção à Mãe Aparecida. Neste ano, eles
agradeceram a ela, de modo especial,
pelo seu matrimônio e família.
A primeira romaria do casal se deu
no ano de 1982. Naquela época – relataram eles – tudo era muito diferente. O
santuário tinha menos opções de visitas e as obras estavam ainda em andamento. A cidade também era menor. “É
sempre uma alegria ir ao Santuário e, a
cada ano, temos mais opções para visitar. Por outro lado, é mais cansativo para
nós, por causa da idade e da fragilidade
da saúde. O Sebastião enxerga pouco e
eu estou com a coluna quebrada em três
pontos, mas quando chegamos em casa
contamos os dias para voltar à casa da
Mãe”, relatou D. Maria.

Sebastião Tavares explicou que sua
devoção a Nossa Senhora começou
quando ele ainda era criança e morava na roça. Certa vez, ele ﬁcou muito
doente e a falta de transporte diﬁcultava o deslocamento. Nesse momento
de dor, enquanto o esposo selava o cavalo para levá-lo à cidade, a mãe do
menino entregava a vida do ﬁlho com
estas palavras, conforme relembrou
Sebastião: “Minha Nossa Senhora
Aparecida, entrego a vida do meu ﬁlho em suas mãos, para que a senhora
cuide dele”. Emocionado, Sebastião
disse que sua vida pertence a Nossa
Senhora Aparecida.
O casal falou ainda sobre os principais momentos que marcaram a romaria deste ano. Maria Messias aﬁrmou sem medo que foram “todos os
momentos, desde que abrimos o portão de casa para partir, até a volta. A
Santa Missa, porém, com a presença
de todos os romeiros e dos nossos bispos, sem dúvida, é o principal”.
Sebastião e Maria têm uma família
de cinco ﬁlhos, sete netos e sete bisnetos. Ao ﬁm da entrevista, ele contou
um segredo ao Jornal Encontro Semanal.
“Eu sempre peço a Deus: me dê a graça de brincar com meus tataranetos”.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Arquidiocese de Goiânia celebra
Nossa Senhora Aparecida

O

s primeiros dias do mês de outubro
são de muita festa para os católicos.
É que as comemorações em honra a
Nossa Senhora da Conceição Aparecida acontecem para homenagear a Rainha e
Padroeira do Brasil.
Neste ano, de modo especial, os brasileiros
pediram à Mãe Aparecida, pelo ﬁm da corrupção, por menos violência e para que os governantes conduzam o país de forma ordeira.
Na Arquidiocese de Goiânia aconteceram
diversas celebrações para homenagear a Mãe de
Jesus. O arcebispo Dom Washington Cruz presidiu Santa Missa Solene de abertura da festa na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim
Primavera. Ele destacou, em sua homilia, que a
festa da padroeira, “é um momento em que as
pessoas deixam a rotina e se colocam na presença de Deus, pedindo a intercessão da padroeira”. Dom Washington também presidiu a Santa Missa na sétima noite da Festa da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, no
St. Nova Suíça.
O bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, celebrou
as novenas em honra a Nossa Senhora Aparecida, na paróquia dedicada a ela no Setor Campinas e no Jardim Primavera. Dom Moacir Silva
Arantes, também bispo auxiliar, celebrou a padroeira na Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo.

Concelebrou a Eucaristia, o administrador paroquial, padre Ronaldo Rangel.
A Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim das Oliveiras, teve a participação
do grupo Médicos de Corpos e Almas (MedCAL), que realizam as missões humanitárias.
Essa é uma entidade sem ﬁns lucrativos, que
teve início em 2012 com jovens estudantes de
Medicina. É organizada e composta por cristãos
católicos e acadêmicos das áreas da Saúde, Direito e Comunicação.
A missão aconteceu de 12 a 14 de outubro e
contou com a participação de 100 missionários
vindos de diversas cidades: Goiânia, Inhumas,
Brasília e Rio de Janeiro. Foram feitos cerca de
50 atendimentos e 105 visitas às famílias. Dom
Moacir ainda celebrou um dia da novena na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Setor
Vera Cruz.
Sobre o trabalho do MedCAL, padre Ronaldo ressaltou a importância das atividades desenvolvidas pelo grupo. “É uma ação missionária que traz o confronto de diversas realidades
que vão além dos serviços prestados, tocando
cada missionário em sua realidade interior e gerando frutos imensuráveis”. O padre destacou
ainda que “esta experiência é o vivenciar da dinamicidade do amor de Deus que, por meio da
sua Igreja caminhante, toca a realidade do outro
e transforma todos os envolvidos”.

Foto: Fúlvio Costa

Reunião Mensal de Pastoral aborda
Ano Nacional do Laicato

O Ano Nacional do Laicato, que será encerrado no próximo dia 25 de novembro, Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo e Dia Nacional do Leigo, foi abordado na Reunião Mensal de
Pastoral que aconteceu no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF), no dia 13 de outubro. O reitor
da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado, foi quem
apresentou o tema “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino”.
Com a competência de quem já foi coordenador do Conselho de Leigos do Regional Centro-Oeste e do Conselho Nacional do Laicato do
Brasil (CNLB), ele disse que as categorias Identidade, vocação e missão são recorrentes em toda
análise e abordagem sobre o laicato. Usou o Documento 105 da CNBB, Cristãos leigos e leigas na
Igreja e na sociedade – Sal da terra e luz do mundo
(Mt 5,13-14) para desenvolver a palestra.
Conforme explanou, os objetivos gerais do
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Ano do Laicato são celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos no Brasil; aprofundar
a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; testemunhar Jesus Cristo e o seu Reino na sociedade. Ele ainda apresentou diversos materiais
sobre o laicato, inclusive do magistério da Igreja.
Na segunda parte da Reunião Mensal, o bispo auxiliar e coordenador arquidiocesano de
pastoral, Dom Moacir Silva Arantes, comentou que Deus nos chamou para si em vista do
seu projeto para o mundo. Em seguida, o bispo
apresentou três leigos que deram seus testemunhos de vida. São eles: Eri de Freitas Machado,
Maria Vandete Dias da Silva e o casal Elenisa
Maria Gomes de Oliveira e João Luiz Neto. Dom
Moacir encerrou dizendo esse foi um momento para ser guardado e ressaltou que Deus fala
através de nós, por meio da compreensão, das
obras de fé e de amor.

Missa na Santa Casa
de Misericórdia
Nossa Senhora Aparecida foi celebrada na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A missa foi
presidida por Dom Levi Bonatto, que rezou também pelo primeiro ano de gestão da atual diretoria
da entidade. “Estamos aqui para agradecer a Deus
e pedir que a Santa Casa cumpra com sua missão
e seja verdadeiramente a casa dos pobres, os prediletos de Maria e de Jesus. Vamos pedir a ela que
cuide dos funcionários, dos pacientes e de todos
que passam por este lugar”, rezou o bispo, dando
início à celebração. Após a missa, o bispo percorreu, em procissão, as repartições e enfermarias do
hospital, abençoando os pacientes com a imagem
da Mãe Aparecida.
Irani Ribeiro, superintendente geral da Santa
Casa, agradeceu a Dom Levi pela celebração, ao
coral pelos cânticos e aos colaboradores e pacientes. “Hoje estamos comemorando Nossa Senhora,
que nos tem ajudado a manter esta casa aberta,
acolhendo quem precisa, tratando das doenças
e levando palavras de conforto.” A unidade de
saúde conta com 150 pacientes internados, 20 em
UTI, além de atendimento ambulatorial por meio
do SUS.

Livro ajuda Hospital do
Câncer de Goiás
Foto: Fúlvio Costa

Foto: PASCOM - Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Aconteceu

O livro Sabedoria Espiritual – reﬂexões sobre posts
de Tomás de Kempis, de autoria do missionário redentorista padre Rafael Vieira, foi lançado no dia
14 de outubro, no Santuário Sagrada Família, em
Goiânia. Ele participou do ato, pregando as homilias de cinco missas naquele dia e concedendo autógrafos. Entrevistado pelo Encontro Semanal, o autor disse que a obra foi exclusivamente escrita para
divulgar a Associação para Cuidado de Câncer em
Goiás. “Se não fosse essa motivação eu não teria
escrito o livro. Desejo do fundo do coração que as
pessoas, ao adquirir o exemplar, possam enriquecer com a espiritualidade e a sabedoria de Tomás
de Kempis, mas, sobretudo, se sensibilizem de que
uma grande obra está em curso e exige muita mobilização para ser concretizada”, aﬁrmou.
O livro do padre Rafael é baseado na obra-prima Imitação de Cristo, que foi escrita por Kempis no
século XV. A escolha se deu, segundo o sacerdote, porque ser esse um clássico da espiritualidade
católica, conhecido e respeitado no mundo todo.
“Pensei em uma espécie de máquina do tempo em
que bebi de uma matéria-prima de qualidade e
transformei seus conselhos em pequenos posts, que
é o modo de se publicar pensamentos nos dias de
hoje nas redes sociais”, explicou.
Um dos principais articulistas da Associação
para Cuidado de Câncer, Dr. Wagner Miranda,
disse estar muito agradecido pela iniciativa do padre Rafael. “Resumimos essa iniciativa em gratidão sem limites ao padre Rafael e à Igreja Católica
em Goiás”, declarou. Naquele dia, foi arrecadado
mais de R$ 7 mil com as vendas. O exemplar custa
R$ 20,00 e pode ser adquirido na Editora Scala, no
St. São Francisco, em Goiânia.
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UM MÁRTIR E UM MISSIONÁRIO
Conheça os novos Santos da Igreja
FÚLVIO COSTA

S

ete cristãos que viveram
exemplarmente suas vidas
em honra de Nosso Senhor
Jesus Cristo foram inseridos
no álbum dos Santos, para serem
venerados por toda a Igreja. A cano-

nização dos beatos, duas mulheres
e cinco homens, aconteceu na Praça
São Pedro, no Vaticano, no último
domingo (14). São eles: Francisco Spinelli, Vicente Romano, Maria Catarina Kasper, Nazária Inácia, Núncio

Sulprizio, Paulo VI e Oscar Romero.
Em sua homilia dirigida a mais de
70 mil ﬁéis, o papa Francisco recordou
que somos chamados a viver a “vocação comum à santidade, não às meias
medidas, mas à santidade”. De acordo

com ele, os novos santos traduziram,
em diferentes contextos da vida, a Palavra nos dias de hoje: sem cálculos, sem
tibieza e com ardor de arriscar e deixar
tudo. Francisco pediu que o Senhor nos
ajude a imitar os seus exemplos.

FRANCISCO SOBRE PAULO VI
Jesus convida-nos a voltar às
fontes da alegria, que são o encontro com Ele, a opção corajosa de
arriscar para O seguir, o gosto de
deixar tudo para abraçar o seu caminho. Os Santos percorreram

esse caminho. Paulo VI fez isso, seguindo o
exemplo do Apóstolo cujo nome assumira.
Como ele, consumiu a vida pelo Evangelho de
Cristo, cruzando novas fronteiras e fazendo-se
testemunha d’Ele no anúncio e no diálogo, profeta duma Igreja extroversa que olha para os

distantes e cuida dos pobres. Mesmo nas fadigas e no meio das incompreensões, Paulo VI
testemunhou de forma apaixonada a beleza e a
alegria de seguir totalmente Jesus. Hoje continua a exortar-nos, juntamente com o Concílio
de que foi sábio timoneiro.
(Homilia da missa de canonização)

Por ocasião do Mês Missionário,
o Encontro Semanal destaca as vidas
de São Paulo VI e de São Oscar Romero. O primeiro, o italiano Giovanni Battista Enrico Antonio
Maria Montini, conhecido
como Paulo VI, foi o papa
de número 262 na história da Igreja, nos anos
de 1963 a 1978.
Paulo VI teve um
pontiﬁcado marcado pela inovação e por grandes
reformas. Entender as
transfor-

mações do seu tempo e dialogar com
a sociedade, tanto do ponto de vista
da pluralidade religiosa, como dos
avanços da ciência moderna, foram
os seus maiores legados. Sucessor
de São João XXIII, ele conduziu e
concluiu o Concílio Vaticano II, assembleia que reuniu todos os bispos
do mundo e que deu novo vigor à liturgia e à doutrina da Igreja. Foi ele
quem permitiu a celebração da Santa Missa no idioma de cada país, em
vez do latim. Paulo VI tirou ainda
a obrigação do uso de batinas para
os sacerdotes e abriu espaço para
a maior participação dos leigos na
vida eclesiástica, sobretudo por meio
dos movimentos sociais. A partir do

seu pontiﬁcado, o leigo passou a atuar como cristão em todos os campos
sociais, interferindo nas decisões da
sociedade com vistas para a promoção do projeto evangelizador de Jesus Cristo. Em nível pastoral, a mentalidade de que o leigo era apenas
subordinado à hierarquia e passivo
nas decisões foi superada.
A canonização de Paulo VI, por
ocasião da realização do Sínodo
dos Bispos sobre a Juventude, não é
mera coincidência, pois foi ele quem
instituiu o evento, no ano de 1965, a
pedido dos participantes do Concílio Vaticano II. Em 2014, ele também
foi beatiﬁcado no Sínodo dos Bispos
sobre as Famílias.

Papa Missionário
Justamente no Mês Missionário em
que a Igreja nos envia a testemunhar o
Evangelho da Paz, conforme o tema da
Campanha Missionária 2018, Paulo VI
é canonizado. Isso também tem tudo a
ver com a história desse que é conhecido como o papa da modernidade. Ele
foi o primeiro a usar um avião para fazer viagens internacionais e também o
primeiro a visitar a Terra Santa, depois
do apóstolo São Pedro, feito que o papa
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Francisco repetiu em maio de 2014, por
ocasião do 50º aniversário do Encontro
em Jerusalém entre Paulo VI e o patriarca ortodoxo Atenágoras I, em 1964. Os
estudiosos da história da Igreja relatam
que a iniciativa de visitar as nações foi
outra marca do seu papado. Nessa sua
primeira viagem internacional, o papa
assinou uma declaração conjunta sobre
o desejo de reconciliação e diálogo entre as duas igrejas. Foi decretado tam-

bém o cancelamento das excomunhões
mútuas ocorridas depois do Grande
Cisma entre o Oriente e o Ocidente,
em 1054. Em suas viagens, durante os
15 anos de pontiﬁcado, Paulo VI visitou os cinco continentes: Uganda, na
África; Colômbia e os Estados Unidos,
na América; Austrália, na Oceania; Filipinas e Índia, na Ásia; e Portugal, na
Europa.
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CAPA

CURIOSIDADE

Contribuições para a Igreja
São Paulo VI escreveu sete Cartas Encíclicas, sendo duas delas marianas: Mense Maio
(Por ocasião do Mês de Maio) e Christi Matri Rosarii (A Mãe de Cristo, a Senhora do Rosário). As exortações apostólicas foram 12, entre elas, duas marianas e uma missionária, que
se chama Evangelii Nutiandi (sobre a evangelização no mundo contemporâneo). Destaque
também para a Populorum Progressio, na qual ele esclareceu a visão da Igreja sobre justiça
social. Mas aquela que marcou a Igreja foi a Humanae Vitae (Sobre a regulação da natalidade), escrita no ano de 1968. O documento versa sobre o controle da natalidade e continua
sendo uma referência nas questões sobre aborto, esterilização e métodos contraceptivos.

Assim como São João Paulo II, São Paulo VI sofreu um atentado à sua vida em 1970, nas Filipinas. Ele instituiu em 1967, o
Dia Mundial da Paz, com o objetivo de levar os homens a corresponderem à sua vocação de construtores responsáveis da sociedade. Paulo VI criou ainda três cardeais que se tornaram papas:
Karol Wojtyla (João Paulo II), em 1967; Albino Luciani (João
Paulo I), em 1973; e Joseph Ratzinger (Bento XVI), em 1977.

SÃO OSCAR ROMERO
Oscar Arnulfo Romero y Galdamez foi
o exemplo de pastor que sente o cheiro
das ovelhas. Ao ser ordenado sacerdote
em 1943, aos 20 anos de idade, em Roma,
ele voltou ao seu país de origem, El Salvador, na América Central. Foi pároco
por 26 anos, período em que conheceu a
profunda miséria em que estava mergulhado o seu país. No Livro Oscar Romero
e a comunhão dos santos, de Scott Wright,
o autor compara o santo salvadorenho a
São Vicente de Paulo, tamanha era sua
dedicação aos pobres. “Romero era como
São Vicente de Paulo – uma multidão de
pobres sempre o seguia de um lado para
o outro. É claro que, com o seu modo de
pensar, ele sempre conseguia que os ricos
ﬁzessem donativos para que ele pudesse

doá-los para os pobres. Dessa maneira,
os pobres podiam ter um certo alívio dos
seus problemas e os ricos podiam aliviar
a consciência” (p. 44).
Em 1977, ele foi nomeado arcebispo de
El Salvador. A sua fama era de conservador, mas no fundo, Dom Romero era um
pastor de profunda sensibilidade para
com o sofrimento da maioria, homem
simples do povo, de ﬁrme perspicácia
aliada à coragem de decisão. Com a deposição do presidente, em 1979, se instalou a
ditadura militar no país e a violência cresceu. Foi uma época de caos econômico,
político e institucional. Dois sacerdotes
foram assassinados violentamente e, então, o arcebispo teve que se posicionar na
tentativa de solucionar o conﬂito. Tal ati-

tude revelou quem era Oscar
Romero: um homem temente
a Deus, realista e obediente
ao Evangelho. No dia 24 de
março de 1980, ele foi fuzilado enquanto celebrava uma
missa na capela do Hospital
da Divina Providência, em El
Salvador. Participavam muitos doentes de câncer e enfermeiros. Naquele momento, as
palavras proferidas por
ele, em 17 de fevereiro
de 1970, sobre o signiﬁcado do profetismo da Igreja ﬁzeram
todo sentido.

Cristo nos pede para não temer a perseguição. Acredite em mim, irmãos e irmãs, que qualquer pessoa comprometida com os pobres precisa correr o risco de ter o mesmo destino que eles. E, em El Salvador, sabemos o que
significa o destino dos pobres: desaparecer, ser torturado, ser feito prisioneiro e ser encontrado morto.
Referindo-se à autenticidade da
vida cristã, na missa de canonização,
o papa Francisco aﬁrmou que “Jesus
é radical. Dá tudo e pede tudo (…).
Não Se contenta com uma ‘percentagem de amor’: não podemos amá-lo a vinte, cinquenta ou sessenta
por cento. Ou tudo ou nada”. No dia
seguinte à canonização (15), Francis-
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co recebeu na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 5 mil peregrinos de
El Salvador e da América Latina. Ao
público, ele dirigiu as seguintes palavras: “São Oscar Romero soube encarnar, com perfeição, a imagem do
Bom Pastor que dá a vida pelas suas
ovelhas. Por isso, agora e, sobretudo, desde a sua canonização, vocês

podem encontrar
nele ‘exemplo e estímulo’ no ministério que lhes foi
conﬁado: exemplo
de predileção, para os
mais necessitados da misericórdia
de Deus; estímulo para testemunhar
o amor de Cristo e a solicitude pela

Igreja. Que o santo Bispo Romero
os ajude a ser, para todos, sinais da
unidade na pluralidade, que caracteriza o santo povo de Deus”.
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Os Santos
deixaram tudo
para seguir Jesus

A

segunda Leitura do 28º
Domingo do Tempo Comum disse-nos que “a palavra de Deus é viva, eﬁcaz e cortante” (cf. Heb 4,12). É mesmo assim: a Palavra de Deus não é
apenas um conjunto de verdades ou
uma história espiritual ediﬁcante.
Não! É Palavra viva que toca a vida,
que a transforma. Nela, Jesus pessoalmente – Ele que é a Palavra viva
de Deus – fala aos nossos corações.
Particularmente o Evangelho
convida-nos a ir ao encontro do Senhor, a exemplo daquele “alguém”
que “correu para Ele” (cf. Mc 10,17).
Ele pergunta a Jesus como deve fazer para “ter em herança a vida eterna” (10,17). Pede vida para sempre,
vida em plenitude; e qual de nós não
a quereria? Mas pede-a – notemos
bem – como uma herança a possuir,
como um bem a alcançar, a conquistar com as suas forças. De fato, para
possuir esse bem, observou os mandamentos desde a infância e, para
alcançar tal objetivo, está disposto a
observar ainda outros; por isso, pergunta: “Que devo fazer para ter…?”
A resposta de Jesus mexe com
ele. O Senhor ﬁxa nele o olhar e
ama-o (cf. 10,21). Jesus muda a perspectiva dele: passar dos preceitos
observados para obter recompensas
ao amor gratuito e total. Aquele homem falava em termos de procura
e oferta; Jesus propõe-lhe uma história de amor. Pede-lhe para passar
da observância das leis ao dom de
si mesmo, do trabalhar para si ao estar com Ele. E faz-lhe uma proposta
“cortante” de vida: “Vende tudo o
que tens, dá o dinheiro aos pobres
(…), vem e segue-Me” (10,21). E Jesus diz também a ti: “Vem e segue-Me”. Vem: não ﬁques parado, porque não basta não fazer nada de mal
para ser de Jesus. Segue-Me: não vás
atrás de Jesus só quando te apetece,
mas procura-O todos os dias; não
te contentes com observar preceitos, dar esmolas e recitar algumas
orações: encontra n’Ele o Deus que
sempre te ama, o sentido da tua
vida, a força para te entregares.
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E Jesus diz mais: “Vende tudo o
que tens, dá o dinheiro aos pobres”.
O Senhor não faz teorias sobre pobreza e riqueza, mas vai direto à
vida. Pede-te para deixar aquilo que
torna pesado o coração, esvaziar-te de
bens para dar lugar a Ele, único bem.
Pois, se o coração estiver repleto de
bens, não haverá espaço para o Senhor, que Se tornará uma coisa mais
entre as outras. Por isso, a riqueza é
perigosa e – di-lo Jesus – torna difícil
até mesmo salvar-se. Não, porque
Deus seja severo; não! O problema
está do nosso lado: o muito que temos e o muito que ambicionamos
sufocam-nos o coração e tornam-nos incapazes de amar. Nesse sentido, São Paulo recorda-nos que “a
raiz de todos os males é a ganância
do dinheiro” (1Tim 6,10). Quando se
coloca no centro o dinheiro, vemos
que não há lugar para Deus; e não
há lugar sequer para o homem.

do (cf. Mt 6,24); viver para amar ou
viver para si mesmo (cf. Mc 8,35).
Jesus pergunta a cada um e a todos
nós como Igreja em caminho: somos
uma Igreja que se limita a pregar
bons preceitos ou uma Igreja-esposa, que pelo seu Senhor se lança no
amor? Seguimo-Lo verdadeiramente ou voltamos aos passos do mundo, como aquele homem? Peçamos
a graça de saber deixar por amor
do Senhor: deixar riquezas, deixar
sonhos de funções e poderes, deixar estruturas já inadequadas para
o anúncio do Evangelho, os pesos
que travam a missão, os laços que
nos ligam ao mundo. Sem um salto em frente no amor, a nossa vida
e a nossa Igreja adoecem de “autocomplacência egocêntrica” (Exort.
Ap. Evangelii Gaudium, 95): procura-se a alegria em qualquer prazer
passageiro, fechamo-nos numa tagarelice estéril, acomodamo-nos na

Jesus não Se contenta com uma “percentagem de
amor”: não podemos amá-Lo a vinte, cinquenta
ou sessenta por cento. Ou tudo ou nada.
Jesus é radical. Dá tudo e pede
tudo: dá um amor total e pede um
coração indiviso. Também hoje Se
nos dá como Pão vivo; poderemos
nós, em troca, dar-Lhe as migalhas?
A Ele, que Se fez nosso servo até ao
ponto de Se deixar cruciﬁcar por
nós, não Lhe podemos responder
apenas com a observância de alguns
preceitos. A Ele, que nos oferece a
vida eterna, não podemos dar qualquer bocado de tempo. Jesus não Se
contenta com uma “percentagem de
amor”: não podemos amá-Lo a vinte, cinquenta ou sessenta por cento.
Ou tudo ou nada.
Queridos irmãos e irmãs, o nosso coração é como um ímã: deixa-se atrair pelo amor, mas só se pode
apegar a um lado e tem de escolher:
amar a Deus ou as riquezas do mun-

monotonia duma vida cristã sem ardor, onde um pouco de narcisismo
cobre a tristeza de permanecermos
inacabados.
Aconteceu assim com aquele homem que – diz o Evangelho – “retirou-se pesaroso” (10,22). Ancorara-se aos preceitos e aos seus muitos
bens, não oferecera o coração. E,
embora tivesse encontrado Jesus
e recebido o seu olhar amoroso,
foi-se embora triste. A tristeza é a
prova do amor inacabado. É o sinal
dum coração tíbio. Pelo contrário,
um coração aliviado dos bens, que
ama livremente o Senhor, espalha
sempre a alegria, aquela alegria de
que hoje temos tanta necessidade.
O Santo Papa Paulo VI escreveu: “É
no meio das suas desgraças que os
nossos contemporâneos precisam

de conhecer a alegria e de ouvir o
seu canto” (Exort. Ap. Gaudete in
Domino, I). Jesus convida-nos a voltar às fontes da alegria, que são o
encontro com Ele, a opção corajosa
de arriscar para O seguir, o gosto
de deixar tudo para abraçar o seu
caminho. Os Santos percorreram
esse caminho.
Fê-lo Paulo VI, seguindo o exemplo do Apóstolo cujo nome assumira. Como ele, consumiu a vida pelo
Evangelho de Cristo, cruzando novas fronteiras e fazendo-se testemunha d’Ele no anúncio e no diálogo,
profeta duma Igreja extroversa que
olha para os distantes e cuida dos pobres. Mesmo nas fadigas e no meio
das incompreensões, Paulo VI testemunhou de forma apaixonada a beleza e a alegria de seguir totalmente
Jesus. Hoje continua a exortar-nos,
juntamente com o Concílio de que
foi sábio timoneiro, a que vivamos
a nossa vocação comum: a vocação
universal à santidade; não às meias
medidas, mas à santidade. É signiﬁcativo que, juntamente com ele e
demais Santos e Santas hodiernos,
tenhamos D. Óscar Romero, que
deixou as seguranças do mundo,
incluindo a própria incolumidade,
para consumir a vida – como pede
o Evangelho – junto dos pobres e do
seu povo, com o coração fascinado
por Jesus e pelos irmãos. E o mesmo podemos dizer de Francisco Spinelli, Vincente Romano, Maria Catarina Kasper, Nazária Inácia de Santa
Teresa de Jesus e também do nosso
jovem abruzo-napolitano, Núncio
Sulprizio: o santo jovem, corajoso,
humilde que soube encontrar Jesus
no sofrimento, no silêncio e no dom
de si mesmo. Todos esses Santos,
em diferentes contextos, traduziram
na vida a Palavra: sem tibieza, nem
cálculos, com o ardor de arriscar e
deixar tudo. Irmãos e irmãs, que o
Senhor nos ajude a imitar os seus
exemplos!

Praça São Pedro, 14 de outubro de 2018
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VIDA CRISTÃ

Quando os discípulos
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Foto: Internet

se tornam missionários

MONS. DANIEL LAGNI
Pároco da Catedral - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

D

o tempo de Jesus até o nosso, 81 gerações de discípulos missionários deram
suor, sangue e lágrimas
para fazer a Palavra chegar aos povos e às nações. Hoje, podemos nos
perguntar: quem foi meu pai ou minha mãe na fé? Se gerações de discípulos missionários lutaram sem tréguas para que a Palavra chegasse até
nós, vamos agora permitir que essa
corrente se interrompa?
Em 1990, o papa São João Paulo
II escreveu sua Encíclica Redemptoris Missio, em que fala da validade
permanente do mandato missionário. Nela, o pontíﬁce aﬁrma: “a missão do Cristo Redentor, conﬁada à
Igreja, está ainda bem longe do seu
pleno cumprimento... está ainda no
começo, e devemos empenhar-nos
com todas as forças no seu serviço”
(RM, 1). E acrescentava: “a missão
especíﬁca Ad Gentes parece estar
numa fase de afrouxamento... Na
história da Igreja, com efeito, o impulso missionário sempre foi um sinal de vitalidade” (RM, 2).
“O número daqueles que ignoram Cristo, e não fazem parte da
Igreja está em contínuo aumento;
mais ainda: quase duplicou, desde
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o ﬁnal do Concílio” (RM, 3). Dizia
ainda o papa: “olhando o mundo
de hoje, do ponto de vista da evangelização, podemos distinguir três
situações:
a) povo, grupos humanos, contextos socioculturais, em que Cristo
e o seu Evangelho não são conhecidos; faltam comunidades cristãs
suﬁcientemente amadurecidas para
poder encarnar a fé no próprio ambiente e anunciá-la a outros grupos.
Esta é propriamente a missão Ad
Gentes, de primeiro anúncio;
b) comunidades cristãs que possuem sólida e adequadas estruturas
eclesiais e são fermento de fé e de
vida, irradiando o testemunho do
Evangelho no seu ambiente, sen-

tindo o compromisso da missão
universal. Nelas se desenvolve o
cuidado ou atividade pastoral da
Igreja;
c) ﬁnalmente, existe a situação intermediária, especialmente nos países de antiga tradição cristã, onde

grupos inteiros de batizados perderam o sentido vivo da fé, já não se reconhecem como membros da Igreja,
levando uma vida distante de Cristo
e do Evangelho. Nesse caso, torna-se
necessária uma nova evangelização
ou reevangelização” (cf. RM, 33).

Da geografia à matemática
Colocando os números ao lado de cada uma dessas situações, descobrimos que, dos mais
de sete bilhões de homens e mulheres que povoam a terra:
Mais de 4,7 bilhões (70%) precisam da Missão Ad Gentes – primeiro anúncio
Mais de 1,9 bilhões (27%) precisam de uma Nova Evangelização
Mais de 250 milhões (3%) precisam da Ação Pastoral Ordinária
Diante desses dados, poderíamos nos perguntar: quanto tempo de nossa agenda pessoal
ou pastoral dedicamos a cada uma dessas três situações?
Com informações da Revista Missões. Ano XXXVII – n. 09

19/10/2018 15:08:54
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LEITURA ORANTE

Peçamos a Deus a cura de nossas cegueiras

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Estava sentado à beira do caminho’’ (Mc 10,46-52)

Texto para a oração: Mc 10, 46-52 (página 1257 – Bíblia das
Edições CNBB)

PE. NIXON FÉLIX

1. Ler a Palavra: depois de um momento de silêncio, ter
feito o sinal da Cruz e invocado o Espírito Santo, devagar,
com atenção, leia o texto bíblico quantas vezes for necessário. Procure identiﬁcar as coisas importantes: o ambiente,
os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações.
É importante que você identiﬁque tudo isso com calma e
atenção, como se estivesse vendo a cena.

Formador no Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, o evangelista Marcos nos apresentará
o encontro do cego Bartimeu
com Jesus. Perceberemos que
tal acontecimento mudará completamente a situação triste em que se encontrava
esse pobre mendigo.
Bartimeu estava lá, sentado à beira do
caminho, isto é, parado e sem luz em sua
vida. Desde que o “Caminho” (Jo 14,6)
veio até nós, não mais podemos estar parados. Com efeito, o chamado para todo
ser humano é que se coloque em marcha,
indo atrás de Jesus, a ﬁm de alcançar a
meta, a casa do Pai. Mas Bartimeu se encontra lá, sentado, sem caminhar, porque
não tinha luz para enxergar o caminho, ou
seja, era cego.
Mas eis que o Senhor escuta seus gritos
de “Filho de Davi, tem piedade de mim!” e
pede que o chamem para junto de si. O cego

se apresenta com toda alegria e conﬁança e
obtém aquilo que mais desejava: passa a enxergar! A “luz do mundo” (Jo 8,12) penetra
no mais profundo do seu ser e, agora vendo, pode caminhar! E é o que faz a partir de
então: “ele recuperou a vista e foi seguindo
Jesus pelo caminho” (Mc 10,52).
Nós também necessitamos de estar a
caminho, sempre, seguindo o Senhor. E
para isso, não pode faltar a luz de Deus
que nos faz enxergar bem! Sendo a cegueira verdadeira uma ausência de luz,
também nós peçamos como Bartimeu:
“Mestre, que eu veja!”. Assim, iluminados pelo Cristo, isto é, curados de nossas
cegueiras, caminhemos com Ele, sem jamais parar, até a casa do Pai!

2. Meditar a Palavra: é o momento de descobrir os valores
e as mensagens espirituais da Palavra de Deus: é hora de
saboreá-la e não apenas estudá-la. Que palavra, frase, chamou a sua atenção, tocou o seu interior?
3. Rezar a Palavra: aqui se responde a Deus após tê-Lo escutado. Não se preocupe em preparar palavras; fale sobre o
que permanece em seu interior depois da meditação: se for
louvor, louve; talvez tenha o que pedir...
4. Contemplar a Palavra: coloque-se em silêncio diante do
Senhor. Se Ele conduzir à contemplação, ou lhe der apenas
a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, ou se
para você for tempo de esforço para ﬁcar na presença Dele,
louvado seja Deus!
30º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Jr 31,7-9; Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R/.3); Hb 5,1-6;
Mc 10,46-52 (O cego de Jericó).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
A riqueza de detalhes sobre a vida e o martírio de São Oscar Romero é uma
das principais características do livro Oscar Romero e a comunhão dos santos,
da série Biografias, da Editora Paulus, e de autoria de Scott Wright. Com 230
páginas, a obra tem 43 capítulos que abordam aspectos relevantes sobre os
diversos momentos da vida do mais novo santo da Igreja: família, país de origem, seminário, vida paroquial, luta contra a ditadura militar, as conferências
episcopais latino-americanas de Medellín e Puebla e sua páscoa. Uma atração
à parte no livro são as citações em fontes garrafais, de documentos da Igreja e
do próprio santo. Oscar Romero e a comunhão dos Santos é um daqueles livros,
cujo conteúdo é um convite à chamada “leitura de uma sentada só”.
Livro: Oscar Romero e a comunhão dos santos
Autor: Scott Wright
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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