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PALAVRA DO ARCEBISPO

PREPAREMO-NOS PARA
RECEBER O SENHOR

O

ano litúrgico tem início
com o Advento. Quando esperamos alguém
importante para nós,
querendo demonstrar-lhe nosso
muito apreço, esforçamo-nos para
preparar a sua chegada. É este o
sentido do Advento: aguardamos
a chegada do nosso Deus, o Verbo
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
de Deus feito homem, o Emanuel,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
o Deus conosco. Comemoramos a
Sua primeira vinda, na esperança viviﬁcante que anima o
nosso dia a dia, aguardando a Sua segunda vinda no ﬁm
dos tempos.
O Advento, em geral, é composto por quatro semanas.
Este ano é mais breve. Iniciou-se no domingo passado, 2 de
dezembro, e irá se prolongar até 24 de dezembro, véspera
do Natal do Senhor. As semanas do Advento constituem
uma escola prática de solidariedade, que ensina os olhos
a ver, os ouvidos a escutar e o coração a abrir-se à ternura
e ao amor, de forma que transmita a esperança cristã e o
homem acredite que Deus está conosco. Emanuel, Ele veio
e continua a vir.

Editorial
Estamos no caminho do Advento,
em preparação ao Natal do Senhor.
É um tempo de expectativa pelo ﬁlho
de Deus que vem. Em nossos corações
precisamos acolhê-lo e, a partir da nossa experiência pessoal, testemunhá-lo
ao mundo. É tempo também de agradecer a Deus, que nos concede mais
um ano de vida, para louvá-lo e servi-lo. Louvamos ao Senhor na liturgia da
Igreja e na oração pessoal, silenciosa.
Eis o sentido deste Tempo de graça. O

Jornal Encontro Semanal traz também
nesta edição, artigo sobre a Imaculada Conceição de Maria, que celebramos nesse dia 8 de dezembro, e
as coberturas do ﬁm de semana. O
papa Francisco continua suas catequeses sobre os 10 Mandamentos.
Neste, você confere o signiﬁcado
do 5º Mandamento – Não Matarás.
Aproveite o nosso conteúdo.
Boa leitura!

“O tempo do Advento é tempo de mudança
e de conversão. Ao encontrar Jesus Menino, não podemos ﬁcar indiferentes”
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Dom Washington Cruz participa de
inauguração na Praça Cívica
No dia 30 de novembro, aconteceu
a Inauguração da Decoração de Natal
da Praça Cívica, em Goiânia. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom
Washington Cruz, participou desse momento a convite do governador do estado de Goiás, José Eliton, e da presidente
de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e primeira dama do
estado, Fabiana Müller.
“O Natal é a celebração de todos nós,
cristãos. Fico muito feliz de realizar,
com toda minha família e com todos os
goianos, a abertura do Natal”, disse o
governador.
Na ocasião, o arcebispo desejou que
todas as pessoas tenham um feliz e abençoado Natal. “Abençoado seja o Natal de

Foto: Rudger Remígio

São três as grandes ﬁguras deste tempo: Isaías, o profeta
universalista, o dos tempos messiânicos, aquele que soube compreender as esperanças dos pobres e a esperança
num mundo diferente, proveniente de Deus; João Batista, o
“mais do que um profeta”, o maior entre os ﬁlhos de uma
mulher, “a voz que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho
do Senhor’”; Maria, a agraciada por Deus, a serva do Senhor, a cheia do Espírito Santo, a Mãe do Senhor, a concretização das esperanças do povo.
A cor litúrgica é o roxo simbolizando o tempo de recolhimento e de expectativa, com algo de ansiedade e nostalgia.
O próximo domingo, o terceiro (Gaudete, alegrai-vos), vem
alertar-nos para a alegria que sempre deve invadir o nosso
coração: Jesus Cristo já veio, colocou sua morada entre nós
e prometeu para sempre estar conosco.
O tempo do Advento é tempo de mudança e de conversão. Ao encontrar Jesus Menino, não podemos ﬁcar
indiferentes. Nas palavras de Santo Agostinho: “Deus humanizou-se para que o homem possa se divinizar”. Neste
Advento, preparemo-nos para receber o Senhor, mediante
uma espera paciente e uma sincera conversão. Bom e frutuoso Advento!

todas as pessoas aqui presentes e que
o Menino Jesus nasça no coração e na
família de todos vocês. Que o nascimento de Jesus traga paz à nossa cidade de Goiânia e a todo o nosso estado
de Goiás”, disse.
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Arcebispo celebra encerramento
Foto: Rudger Remígio

da Festa de Santa Bárbara

N

o último domingo, dia 2
de dezembro, a Comunidade Santa Bárbara, que
pertence à Paróquia São
Pedro Apóstolo, celebrou a festa
da sua padroeira. A celebração foi
presidida pelo arcebispo, Dom Washington Cruz; mons. Luiz Gonzaga

Lôbo, pároco da comunidade, concelebrou. “Celebrar a festa de Santa Bárbara no início do Advento nos
lembra que precisamos estar sempre
abertos e vigilantes à espera do Senhor que vem para entrar em nossos corações”, disse Dom Washington, em sua homilia. O arcebispo

falou também sobre o signiﬁcado
do Advento. “Signiﬁca chegada. É o
primeiro tempo do Ano litúrgico, o
qual antecede o Natal. Para os cristãos, é um tempo de preparação e
alegria, de expectativa, em que os
ﬁéis esperam o nascimento de Jesus
Cristo.”

A festa teve início no dia 29 de
novembro e encerrou-se no dia 2
de dezembro. O tema deste ano foi
“Fraternidade e Superação da Violência”, em sintonia com a Campanha da Fraternidade 2018.

rem no chamado que eles receberam
para servir nesse ministério. “Caros
ﬁlhos, vocês foram chamados a servir sempre com alegria e com disposição, tornando-se uma presença
viva dentro da sua comunidade.”
Em seguida, os ministros renovaram as Promessas do Batismo e
ﬁzeram a Proﬁssão de Fé diante do
bispo, que depois os aspergiu com
água benta.
Os padres Alexandre, Cícero,
Nelson, Lino, Maximiliano, Ronaldo Rangel, Aneesh, Aurélio e João
Carlos concelebraram.

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral
admite novos membros
Na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral admitiu oito novos membros. A
Irmandade do Santíssimo foi lançada na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora pelo então vigário, padre Jacinto Fagundes, em 13 de junho de 1944. É
uma associação instituída com a ﬁnalidade de promover e incentivar o culto a Jesus Sacramentado. Os irmãos participam das principais solenidades
da paróquia, vestidos da chamada “Opa”, de cor vermelha.
Por muitos anos, o diretor espiritual da irmandade foi o mons. Nelson Rafael Fleury, considerado um pai zeloso e amoroso para cada irmão.
Nesse mesmo dia da admissão dos novos irmãos, o padre Geraldo Francisco Pinheiro assumiu a função de novo diretor espiritual da irmandade
na paróquia.
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Foto: Arquivo Catedral

O Ano Litúrgico, no Vicariato de
Senador Canedo, iniciou-se com o
envio de 150 novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
Eucarística. A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar, Dom Levi
Bonatto, que lembrou a missão dos
ministros. “Vocês devem se sentir
estimulados a procurar uma vida
que seja testemunho de fé e de bons
costumes entre os seus irmãos; devem viver mais intensamente o mistério da Eucaristia, sinal e fonte de
unidade da Igreja.” Dom Levi convidou os novos ministros a pensa-

Fotos: Pascom Paróquia Bom Jesus

Vicariato de Senador Canedo envia 150 novos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística
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CAPA

FÚLVIO COSTA

C

omeçou o Tempo do Advento, no último
domingo, 2 de dezembro, e com ele um
novo Ciclo Litúrgico, em que as nossas
comunidades serão guiadas e iluminadas pelo Evangelho de São Lucas (Ano C). É a
preparação de todos os cristãos para o Natal do
Senhor, que veio uma primeira vez e que virá novamente. Essa esperança é que move os corações
para viver intensamente esse tempo de piedosa

e alegre expectativa. O papa Francisco, no dia 28
de novembro, na tradicional Audiência Pública,
pediu a todas as comunidades católicas para “se
prepararem e disporem os seus corações para o
acolhimento a Jesus Salvador”. Ele recordou que
“o Natal é o encontro de Cristo com a humanidade, sobretudo com aquela que ainda hoje vive à
margem da sociedade, na necessidade, no sofrimento, e no meio de tantas guerras”.

Nesta matéria de capa, entrevistamos o coordenador de liturgia da Arquidiocese de Goiânia, padre João Batista de Lima, que também é administrador
paroquial da Paróquia Santa Cruz, em Aparecida de Goiânia. Ele destacou o que
é o Tempo do Advento, o sentido dos domingos deste Tempo, a proposta da Igreja
para a vivência do Advento e pontos importantes da liturgia em preparação ao Natal
do Senhor.

ENTREV ISTA

Encontro Semanal: Padre, o senhor poderia explicar o
que é o Tempo do Advento e por que o Ano Litúrgico
começa no primeiro Domingo do Advento?
Pe. João Batista: O Tempo do Advento é um período de
preparação para as festas natalinas e as Solenidades do Natal. Tem o
objetivo de nos preparar para bem celebrar a encarnação de Jesus Cristo,
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, os quatro Domingos que
antecedem o Natal têm como tônica um tempo de esperança e, ao mesmo tempo, nos
ajudam a entrar nessa preparação interior de modo que o nosso coração também vai ser
preparado para acolhermos o Redentor.
A Igreja começa no Advento um novo Ano Litúrgico de modo a expressar, especialmente,
que o tempo e a história pertencem a Deus, que o tempo de Deus também é diferente do
tempo dos homens. Assim, o calendário civil só termina no dia 31 de dezembro, mas nós
iniciamos um novo Ano Litúrgico, celebrando os mesmos mistérios da nossa salvação que, a
cada ano, nos ajudam a fazer um caminho espiritual.

Encontro Semanal: Qual a proposta da Igreja para a
vivência deste Tempo?
Pe. João Batista: O Tempo do Advento nos ajuda, especialmente,
a preparar o nosso coração. Para a Igreja, é um tempo de feliz
expectativa, preparação e vigilância, porque Jesus veio a primeira
vez, mas o Senhor também virá uma segunda, para julgar os vivos
e os mortos. Essa feliz expectativa nos deixa sempre em estado de
vigilância e prontidão, para aguardar o Senhor que vem.

Encontro Semanal: Além de preparar para as
celebrações do nascimento de Jesus, o Advento é
também uma preparação para a segunda vinda?
Pe. João Batista: Sim. O Advento é um tempo de expectativa. Jesus veio e nós
vamos celebrar a sua encarnação, o Natal do Senhor. Mas este Tempo também nos
prepara para a segunda vinda de Cristo. Por isso, nas duas primeiras semanas, a
Liturgia aponta para a vinda de Cristo, que vem no ﬁm dos tempos para julgar
o mundo. Nas outras duas semanas, é ressaltada a preparação próxima que nos
apresenta a vinda de Cristo pela primeira vez. Assim como ele veio pela primeira
vez, nós aguardamos a segunda vinda, portanto, o cristão, cada um de nós,
estamos sempre nessa expectativa do retorno do Senhor.
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Encontro Semanal: Qual o sentido dos
Domingos do Advento?
Pe. João Batista: Neste Tempo nós temos quatro domingos, que
são as quatro semanas do Advento. Nas duas primeiras, a Liturgia
vai nos ajudar a fazer essa preparação para a vinda remota de
Jesus Cristo, isto é, a sua segunda vinda. A Liturgia da Palavra
vai descrever a segunda vinda de Cristo. Depois, nas outras duas
semanas, nós entraremos na preparação próxima do Natal.
A Liturgia vai nos preparar para celebrar o mistério da encarnação
por meio de personagens como João Batista, a Virgem Maria, o
Anjo Gabriel. O Terceiro Domingo é marcado pelo Domingo da
Alegria, que vai nos predispor a estarmos próximos do Natal. A cor,
que nas duas semanas anteriores era roxa, no Terceiro Domingo
torna-se rósea, para indicar que aquilo que nós estamos preparando
para celebrar, o Nascimento de Jesus, está próximo. É chamado de
Domingo Gaudete, Domingo da Alegria.
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Encontro Semanal: Só é possível viver bem o Natal do
Senhor nos preparando no Advento?
Pe. João Batista: O Tempo do Advento é diferente do Tempo da Quaresma. Enquanto
neste vivemos a penitência, no Advento fazemos uma revisão interior, nos preparando,
sobretudo, por meio da conﬁssão. O Advento é a segunda festa mais importante da liturgia
cristã. Quando a gente vive bem esse Tempo, ingressamos na dinâmica das leituras e em
um processo de preparação interior. Dessa forma, o Natal, a culminância daquilo a que o
Advento nos leva, vai ser realmente bem celebrado. Por outro lado, se não celebramos bem o
Advento, o nosso Natal não será bem celebrado, porque a proposta de um leva à preparação
do outro, provocando uma revisão interior, arrumando a casa do nosso coração, para que
Jesus possa nascer de novo.

Encontro Semanal: Como as novenas nos preparam
para o Natal do Senhor?
Pe. João Batista: As novenas são justamente para nos ajudar a
entrar nesse espírito de Salvação. O ciclo das quatro semanas que
antecedem o Natal nos ajuda a entrar nesse processo de revisão
interior, de olhar o coração para preparar para que de fato a
celebração do Natal aconteça, primeiramente, de forma individual
no coração de cada pessoa e, depois, de forma coletiva nas grandes
celebrações. O coração preparado e acolhedor celebra bem. As
novenas visam justamente a isso. De casa em casa, convidando para
essa preparação interior. A novena deveria começar a partir do dia
16 de dezembro para terminar nas vésperas do Natal, mas às vezes,
os grupos antecedem, porque rezam uma vez por semana.

Encontro Semanal: Qual o símbolo do Advento?
Pe. João Batista: A Coroa do Advento, composta por quatro velas que
são acesas a cada Domingo. À medida que a Coroa vai sendo iluminada,
nós vamos fazendo um caminho. Ela vai sendo iluminada, enquanto
vamos percorrendo o caminho. Chegando ao quarto Domingo, a Coroa
vai estar toda iluminada, isso quer dizer que estamos chegando ao ápice,
que é a celebração do Natal. A Coroa com velas nos dá a dimensão da
beleza natalina. O Natal é a Luz, ou seja, Jesus é a Luz que veio habitar
em nossos corações e em nossas vidas.

Encontro Semanal: O que é mais importante na
Liturgia do Advento?
Pe. João Batista: A escuta da Palavra que nos direciona. Devemos escutar
a Palavra e nos deixarmos ser moldados por ela, de modo que a ouvindo
possamos entrar no espírito daquilo que nós vamos celebrar, o Natal do
Senhor, quando juntos cantaremos em uma só voz com os anjos: “Glória a
Deus nos Altos Céus, e Paz na Terra aos homens de boa vontade”.

Encontro Semanal: No Advento e na Quaresma o roxo é a cor
litúrgica predominante. Mas na Quaresma essa cor se refere à
penitência. Qual o significado do roxo no Advento?
Pe. João Batista: No Advento, o roxo não tem caráter penitencial,
mas de expectativa da chegada do Senhor, do nascimento de Jesus.
Neste Tempo, não rezamos e nem cantamos o Glória. Não se tocam
instrumentos com alegria. Nós guardamos a alegria e ﬁcamos na
expectativa da chegada. Essa interiorização que vivemos durante o
Advento é traduzida também pela cor roxa. Estamos em vigilância
permanente.

Espiritualidade e figuras bíblicas
Não é possível falar deste Tempo sem comentar a
importância de duas ﬁguras bíblicas de destaque na
celebração do Advento. Segundo a tradição cristã, Maria
foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e João
Batista foi vocacionado a ser o precursor do Messias. Ela
é o modelo do coração que acolhe a Palavra e gera o ﬁlho
de Deus, enquanto o primo de Jesus é um exemplo de
espera nas promessas de Deus, homem que anuncia e
prepara a chegada da salvação. Em Maria e João Batista
manifestam-se a realização da esperança e o anúncio
da plenitude dos tempos, espiritualidade própria do
Advento que nos coloca em duas atitudes básicas: a de
preparação para receber o Cristo; a de oração e vivência
da conversão e da ascese (penitência).
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CATEQUESE DO PAPA

Não matar quer dizer
amar, cuidar, valorizar, incluir, perdoar
Queridos irmãos e irmãs!

H

oje gostaria de prosseguir
a catequese sobre a quinta
Palavra do Decálogo, “Não
matarás”. Como já salientamos, esse mandamento revela que aos
olhos de Deus a vida humana é preciosa, sagrada e inviolável. Ninguém
pode desprezar a vida do próximo,
nem sequer a própria; com efeito o
homem traz em si a imagem de Deus
e é objeto do seu amor inﬁnito, independentemente da condição em que
foi chamado à existência.
No trecho do Evangelho que há
pouco ouvimos, Jesus revela-nos um
sentido ainda mais profundo desse
mandamento. Ele aﬁrma que, diante
do tribunal de Deus, até a ira contra
o irmão é uma forma de homicídio.
Por isso, o Apóstolo João escreverá:
“Quem odeia o seu irmão é assassino”
(1Jo 3,15). Mas Jesus não se limita a isso,
e na mesma lógica acrescenta que até o
insulto e o desprezo podem matar. E
é verdade que nós estamos habituados a insultar. Em nós o insulto nasce
espontâneo como se fosse um respiro.
Mas Jesus diz-nos: “Detém-te, porque
o insulto faz mal, mata!”. O desprezo. “Mas eu... desprezo esta gente”. E
essa é uma forma de matar a dignidade de uma pessoa. Como seria bom se
esse ensinamento de Jesus entrasse na
mente e no coração, e cada um de nós
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dissesse: “Nunca insultarei ninguém”.
Seria um bom propósito, porque Jesus
nos diz: “Olha, se tu desprezares, insultares, odiares, isto é um homicídio”.
Nenhum código humano equipara
gestos tão diferentes, atribuindo-lhes
o mesmo grau de juízo. E, coerentemente, Jesus convida até a interromper a oferenda do sacrifício no templo, se nos recordarmos que um irmão
está ofendido conosco, a ir à sua procura para nos reconciliarmos com ele.
Também nós, quando vamos à Missa,
deveríamos ter essa atitude de reconciliação com as pessoas com as quais
tivemos problemas. Só pensar mal
delas, já é um insulto. Muitas vezes,
enquanto esperamos que o sacerdote
chegue para celebrar a Missa, bisbilhotamos um pouco e falamos mal do
próximo. Mas não se pode fazer isso!
Pensemos na gravidade do insulto, do
desprezo, do ódio: Jesus coloca-os no
nível do assassinato.
O que tenciona dizer Jesus, ampliando a tal ponto o âmbito da quinta
Palavra? O homem tem uma vida nobre, muito sensível, e possui um eu recôndito não menos importante que o
seu ser físico. Com efeito, para ofender a inocência de uma criança é suﬁciente uma frase inoportuna. Para ferir
uma mulher, pode bastar um gesto de
insensibilidade. Para partir o coração
de um jovem, é suﬁciente negar-lhe a
conﬁança. Para aniquilar um homem

basta ignorá-lo. A indiferença mata. É
como se disséssemos a outrem: “Para
mim estás morto”, porque tu o mataste no teu coração. Não amar é o primeiro passo para matar; e não matar é
o primeiro passo para amar.
No início da Bíblia lê-se aquela
frase terrível que saiu dos lábios do
primeiro homicida, Caim, depois de o
Senhor lhe ter perguntado onde está
o seu irmão. Caim respondeu: “Não
sei! Sou porventura eu o guarda do
meu irmão?” (Gn 4,9). (Cf. Catecismo
da Igreja Católica, 2.259) Assim falam
os assassinos: “Não me diz respeito”,
“são problemas teus”, e outras frases
semelhantes. Procuremos responder a
esta pergunta: somos nós os guardas
dos nossos irmãos? Sim, somos! Somos guardas uns dos outros! E este é
o caminho da vida, é a vereda do não
assassinato.
A vida humana precisa de amor. E
qual é o amor autêntico? É aquele que
Cristo nos mostrou, ou seja, a misericórdia. O amor ao qual não podemos
renunciar é aquele que perdoa, que
acolhe quem nos fez mal. Nenhum
de nós pode sobreviver sem misericórdia; todos temos necessidade do
perdão. Portanto, se matar signiﬁca
destruir, suprimir, eliminar alguém,
então não matar quer dizer cuidar, valorizar, incluir. E também perdoar.
Ninguém se pode iludir, pensando: “Estou tranquilo, pois não faço

nada de mal”. Um mineral ou uma
planta têm esse tipo de existência,
mas um homem não. Uma pessoa —
um homem ou uma mulher — não!
Exige-se mais de um homem ou de
uma mulher. Há o bem a fazer, preparado para cada um de nós, cada qual
o seu, que nos torna nós mesmos até
ao fundo. “Não matarás” é um apelo
ao amor e à misericórdia, é uma chamada a viver segundo o Senhor Jesus,
que deu a vida por nós, e por nós ressuscitou. Certa vez repetimos todos
juntos, aqui na Praça, uma frase dum
Santo sobre isso. Talvez nos ajude:
“Não praticar o mal é algo bom. Mas
não praticar o bem não é bom”. Devemos praticar sempre o bem. Ir além!
Ele, o Senhor que, encarnando-se,
santiﬁcou a nossa existência; Ele que,
com o seu sangue, a tornou inestimável; Ele, “o Autor da vida” (At 3,15),
graças ao qual cada pessoa é um dom
do Pai. N’Ele, no seu amor mais forte
do que a morte, e pelo poder do Espírito que o Pai nos confere, podemos
acolher a Palavra “Não matarás” como
o apelo mais importante e essencial:
ou seja, não matarás signiﬁca um apelo ao amor.

Audiência Geral,
Praça São Pedro, 17 de outubro de 2018
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Imaculada Conceição de Maria
“Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador!”

E

m Maria está a mais perfeita atuação do poder salvador
de Cristo, ela assim o nomeia:
“meu Salvador”. De fato, ela foi
a primeira criatura a ser tomada plenamente pela obra da salvação que Deus
em seu desígnio de bondade estabeleceu ante o pecado humano. Do mesmo
desígnio divino que brota a Encarnação do Filho, brota também a eleição de
Maria como Mãe do Verbo Encarnado.
É em virtude da vocação à maternidade divina que Maria foi revestida de toda sorte de graça, inclusive
a graça por excelência que denominamos “graça santiﬁcante”. Ao proclamar a Imaculada Conceição de
Maria nós, cristãos, não aﬁrmamos
que a Virgem não necessite da graça
de Cristo, mas, ao contrário, aﬁrmamos que o próprio Deus, ao criá-la
“cheia de graça”, também a redimiu
de modo perfeito, antecipando sobre
ela o efeito da redenção.
Assim, a Igreja professa solenemente aquilo que desde sempre foi
matéria de fé e de culto entre os cristãos: “Que a beatíssima Virgem Maria
foi preservada imune de toda mancha
da culpa original no primeiro instante
de sua concepção por singular graça
e privilégio de Deus Onipotente, em
atenção aos méritos de Cristo Jesus,
Salvador do gênero humano” (Bulla
Ineﬀabilis Deus).
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ça lhe falta, a graça da salvação já a
encontrou e por isso ela pôde cantar:
“meu espírito exulta de alegria em
Deus, meu Salvador”.
“Bendita és tu entre as mulheres e
bendito o fruto do teu ventre” (Lc 1,42)
Com a mesma bendição com que
Isabel louva o Senhor, ela o faz à sua
Mãe. A exaltação à Virgem procede
da excelência do Filho. E como neste

“Porei inimizade entre ti e a Mulher” (Gn 3,15)
O termo inimizade aplicado entre
o tentador e a Mulher, de cuja descendência virá o vencedor da serpente,
implica uma total, absoluta e radical
separação. A Mulher, Maria, nunca
esteve sujeita à lei do pecado, ela o
tem por inimigo.
“Alegra-te, cheia de graça” (Lc 1,28)
O anjo Gabriel reconhece a santidade perfeita da Virgem Maria.
“Cheia de graça” quer dizer plena de
uma única coisa: graça. Nela não há
nada além de graça e nenhuma gra-

Filho não cabe, de nenhuma maneira, a maldição hereditária do pecado
original, do mesmo modo em Maria.
Ambos estão guardados sob a mesma
bênção, livres do poder do pecado.
O Filho por ser o Santo dos Santos, a
Mãe, em virtude do Filho.
No centro do livro do Apocalipse, no capítulo 12, se cumpre o que
foi anunciado em Gênesis 3, quando
narra o confronto do dragão, a antiga
serpente, com a Mulher e sua descendência. À Mulher o dragão não pôde
tocar, ela está longe do seu alcance,
nem mesmo o vômito que ele profe-

Foto: Internet

PE. ARTHUR DA SILVA FREITAS
Mestrando em Teologia Dogmática em Navarra, Espanha

A concepção imaculada da Virgem
Maria explicita o poder e a misericórdia de Deus. Professar a fé na Imaculada Conceição é dar a Deus uma glória que só a Ele é devida, pois nesse
mistério se manifesta uma obra que só
Ele pôde realizar.
Recorramos à Sagrada Escritura
para contemplar esse mistério com
maior propriedade:

(Lc 1,47)

riu contra ela a atingiu, ou seja, nada
que provenha do mal pode tocá-la.
Uma interferência sobrenatural coloca a Mulher em um “lugar” longe do
alcance do dragão. Sabemos que esse
“lugar” é a santidade plena de “onde”
satanás foi expulso. Desse lugar, onde
se pode contemplar a face de Deus,
também foram expulsos os primeiros
pais e todos nós por herança. Maria
está guardada em Deus desde o primeiro instante de sua existência: “O
Senhor é contigo!” (Lc 1,28).
“Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra!”
(Lc 1,38)
Em Maria atua a obediência plena
à vontade de Deus. E essa obediência
só é possível pela graça de Cristo que
venceu a desobediência de Adão. Está
claro que a graça de Cristo atua em
Maria por antecipação. Sua obediência revela que ela não está sujeita ao
pecado e às suas consequências e é
o primeiro sinal de que a obediência
redentora de Cristo é eﬁcaz e alcança o gênero humano: “De modo que,
pela desobediência de um só homem,
todos se tornaram pecadores, assim,
pela obediência de um só, todos se
tornarão justos” (Rm 5,19).
Essa justiﬁcação atua em Maria
por antecipação, mas também está
destinada a todos os que se fazem, em
Cristo, obedientes ao Pai. E aqui reside o grande segredo da Imaculada,
um segredo divinamente revelado na
Sagrada Escritura. Se alguém quer ser
salvo precisa seguir o “mandamento”
de Maria: “Fazei tudo o que Ele vos
disser!” (Jo 2,5).
Demos graças a Deus por tão grande dom que foi dado à Maria, mas
que é aproveitado em favor de toda a
humanidade!
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LEITURA ORANTE

Preparação para a vinda do Salvador

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘E nós, que devemos fazer?’’ (Lc 3,14)

Texto para oração: Lc 3,10-18 (página 1273 – Bíblia das
Edições CNBB)

ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

C

elebrando o 3º Domingo do Advento, o Evangelho novamente vem ao
nosso encontro, para nos ensinar
como percorrer esse caminho de
transformação espiritual e preparar a vinda
do Senhor, que está próxima.
A pergunta “o que devemos fazer?” é habitual para o evangelista: sugere uma abertura à proposta de salvação que vem de Deus.
João Batista propõe, então, três atitudes concretas para quem quer fazer a experiência
de conversão e de encontro com o Senhor
que vem: ao povo em geral ele indica a sensibilidade às necessidades de quem nada
tem e a partilha dos bens; aos publicanos
solicita que não explorem, que não se dei-

xem convencer por esquemas de enriquecimento ilícito, que não despojem ilegalmente
os mais pobres; aos soldados pede que não
usem de violência, que não abusem do seu
poder contra fracos e indefesos.
“Que devemos fazer?” Essa questão, como
vimos, não é nada de extraordinário. Não
pede para saírem da realidade de suas vidas. Muito pelo contrário, por exemplo,
exorta as multidões à partilha com os mais
pobres. Mas e nós? “Que devemos fazer?” Talvez, hoje, nos diria para transformarmos a
festa comercial de Natal numa ocasião de
partilha mais generosa ou talvez perguntaria sobre o nosso egoísmo, a nossa presunção diante do outro. Não sei! Sugere-se aqui
a disponibilidade para questionar a própria
vida, primeiro passo para ter consciência do
que é necessário transformar. A atenção ao
quotidiano vai nos sugerir como partilhar!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 35,1-10; Lc 5,17-26. 3ª-f.: Is 40,1-11; Mt 18,12-14. 4ª-f.: Gl 4,4-7; Lc 1,39-47.
5ª-f.: Is 41,13-20; Mt 11,11-15. 6ª-f.: Is 48,17-19; Mt 11,16-19. Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
Domingo: 3º Domingo do Advento – Sf 3, 14-18a; Fl 4,4-7; Lc 3,10-18.

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, cante “a nós
descei divina Luz...”
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o Evangelho com calma.
Leia uma, duas ou mais vezes. Deixe ser iluminado pela
palavra da Escritura. Identiﬁque, no texto, as palavras
de Jesus, seus ensinamentos ou frases que chame sua
atenção. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo.
3. Meditação livre: No texto, procure ver detalhes como:
lugar, ações dos discípulos, 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 esse momento de oração e renove o seu compromisso com Ele.
Peça ao Senhor a graça, tanto de saber preparar seu coração para a sua vinda em nosso meio, quanto de acolhê-Lo verdadeiramente para permanecer com Ele sempre.

3º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra:
Sf 3,14-18a; Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/.6); Fl 4,4-7; Lc 3,10-18
(Testemunho de João Batista).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Começou no dia 2 de dezembro, o Tempo do Advento, em que nos
preparamos para celebrar bem o Natal do Senhor. Para melhor vivenciar esse período, o Setor Universidades da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe um retiro espiritual, chamado “Exercícios Espirituais para o Tempo do Advento”. A ideia é que o
subsídio, que tem uma reflexão para cada dia das quatro semanas
do tempo litúrgico, ajude a comunidade universitária (estudante,
professor e colaborador) a fazer um encontro com Jesus Cristo, neste
Tempo litúrgico. Segundo o Setor Universidades da CNBB, a proposta é favorecer um contato com o texto bíblico, fazer um exame de
consciência, estimular a educação do pensar e sentir os momentos
de meditação e contemplação.
Onde encontrar: https://www.edicoescnbb.com.br/
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