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PALAVRA DO ARCEBISPO

E

m nossa liturgia, estamos entrando hoje no “tempo mais
próximo do Natal”. E quanto mais se aproxima o dia do
nascimento de Jesus, mais devemos
avançar no caminho que pode nos
levar à sua manjedoura. Mas, como
atravessar os desertos atuais? O que
pode nos livrar das enganadoras visões de oásis, onde só existe lama?
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Qual estrela seguir?
Para responder a essas perguntas
é necessário, primeiro, atravessar o deserto das nossas limitações, da nossa pouca fé e superar as tentações que podem
nos desviar para longe do Menino Salvador. Tudo aquilo que
nos divide é o que nos dispersa e impede de caminhar ao seu
encontro.
Também a nossa indiferença ao apelo da Sagrada Família
para ser acolhida em “nossa casa”, pode levar o Menino Deus
a nascer longe de nós. Saberemos identiﬁcar quem são Maria,
José e o menino Jesus em nossos dias? O nosso papa Francisco os identiﬁcou claramente, nas reﬂexões que fez sobre a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou
70 anos no último dia 10. Entre tantas importantes mensagens
(que os convido a conhecer), ele disse:
“Cada um é chamado a colaborar com coragem e determinação, na especiﬁcidade de sua função, em prol do respeito dos direitos
fundamentais de cada pessoa, especialmente as “invisíveis”: aquelas
que têm fome e sede, que estão nuas, doentes, estrangeiras ou detidas, que vivem às margens da sociedade ou são descartadas.”
O Sumo Pontíﬁce explica que “essa exigência de justiça e
solidariedade tem um signiﬁcado especial para nós, cristãos,
pois o Evangelho nos convida a voltar o olhar aos nossos irmãos e irmãs, a nos mover pela compaixão e nos comprometer concretamente para aliviar seus sofrimentos.”
A Igreja é chamada a dar voz àqueles que não têm voz.
Feita à “imagem e semelhança de Deus”, a pessoa humana
tem uma dignidade inviolável e inalienável. Sendo assim, os
direitos humanos não são uma invenção de alguns, mas têm
como base toda a evolução espiritual, social e cultural da humanidade, somada aos valores do cristianismo.
Essa reﬂexão é propícia ao Tempo do Advento que estamos vivendo, que nos indica o essencial para nossa vida. A
misericórdia inﬁnita do nosso Pai quer nos tocar pelas mãos
pequeninas do menino que nascerá em Belém, mas será presente para o mundo inteiro. Como fonte de água pura, Ele
pode preencher nossa existência com ternura, bondade, paz,
justiça, sentido e valor.
Apenas precisamos de entendimento e fé para pedir: VEM,
SENHOR! Transforme nossa vida, faça em nós tua morada!
Queremos olhar os nossos irmãos e irmãs com os teus olhos
de amor, e ser sinal da tua misericórdia neste mundo. Amém!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Editorial
O Natal do Senhor se aproxima e,
para nos preparar de modo mais intenso, a Novena é um caminho que
coloca os cristãos na espiritualidade
do nascimento de Cristo. Na reportagem de capa desta edição, apresentamos aspectos fundamentais para a
vivência dos últimos dias do Advento,
com destaque para as novenas e para
as Antífonas do Ó. Na Palavra do Arcebispo, Dom Washington Cruz também

reﬂete sobre o Natal do Senhor, nos
convidando a atravessar os desertos das nossas limitações, para que
possamos, cada vez mais, nos aproximar da manjedoura do Menino
Deus. Em Arquidiocese em Movimento, conﬁra as coberturas dos últimos
acontecimentos do ano em nossa
Igreja particular.
Boa leitura!

Missa de Ação de Graças pela
beatificação dos 19 mártires da Argélia
Uma Santa Missa foi presidida, no dia
9 de dezembro, pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, na Catedral
Metropolitana, pela beatiﬁcação dos 19
mártires da Argélia, de oito Congregações Religiosas diferentes, entre elas as
irmãs Caridad Álvarez e Ester Paniagua,
Agostinianas Missionárias que foram assassinadas a caminho da missa no dia 23
de outubro de 1994, uma época de muito
terrorismo no país. O arcebispo chamou
atenção, em sua homilia, para frases ditas pelas Irmãs Agostinianas Missionárias, nas quais elas expressam a doação
total de suas vidas a Deus e aos irmãos.
Uma delas, irmã Caridad, estava há 30
anos no país. “Estou aberta para o que

Foto: Rudger Remígio

A GRANDE MISERICÓRDIA
DO PAI VEM A NÓS POR
MÃOS PEQUENINAS

Deus e meus superiores quiserem que
eu faça. Maria estava aberta para a
vontade de Deus e eu também estou.”
Quatro Irmãs Agostinianas Missionárias que moram em Goiânia participaram da celebração.
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Clero se reúne para

3

momento de comunhão e informações
Foto: Rudger Remígio

O

Clero da Arquidiocese de
Goiânia se reuniu no dia
6 de dezembro, no Centro
Pastoral Dom Fernando
(CPDF), ao redor do seu arcebispo,
Dom Washington Cruz e dos bispos
auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom
Moacir Silva Arantes, para um momento de comunhão e informações.
Foi o último encontro do Clero em
2018. Na ocasião, o arcebispo presidiu a Santa Missa, e os bispos auxiliares concelebraram.
Em sua homilia, ele comentou
que estamos no tempo do Advento
e que a missa se dava neste espírito
de confraternização, já antecipando
os festejos de Natal. As leituras do
dia também foram reﬂetidas pelo
arcebispo. “Na antiguidade, as cidades assentadas sobre a rocha eram
as mais seguras. Com suas portas
reforçadas, eram garantias de vitórias nas batalhas. O profeta Isaías
serve-se disso para dizer que o povo
pode conﬁar em Deus. Nossa rocha
é Deus e nele está nossa paz e segurança, porque o Senhor nos conduz
à Jerusalém do céu, à cidade perpétua”, comentou. “Como estamos
construindo o edifício da nossa casa,
da nossa pessoa e do nosso ministério em nossas paróquias, comunidades, na Arquidiocese? Precisamos
viver o sacerdócio assentado nos valores profundos da fé”, completou,
reﬂetindo sobre o Evangelho (Mt
7,21.24-27).

Entrevistado pelo Encontro Semanal, Dom Washington disse que o encontro com o Clero foi um momento
de comunhão e informações, para
que a Arquidiocese esteja cada vez
mais em unidade. “Temos muitos
momentos para esses encontros ao

longo do ano, mas este, de modo especial, é propício para fazer algumas
recomendações e darmos algumas
notícias, frutos da experiência do
ano ou de projetos para o ano novo
e, por ﬁm, a gente se confraterniza,
pois, somos irmãos e o que nos une

é o batismo, e ainda a unidade sacramental pelo ministério da ordem
que nós recebemos”, concluiu. O encontro foi encerrado com um almoço fraterno e o canto dos parabéns a
Dom Levi Bonatto que, no dia 5 de
dezembro, celebrou 61 anos de vida.

Reunião de Pastoral trata da Campanha da Fraternidade 2019
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do como importante instituição que
muito contribui para as discussões
e ações de impacto social e político
em nosso país”, aﬁrmou.

Os objetivos específicos da
campanha apresentados
por Suelena foram:
– Conhecer como são formuladas e
aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro;
– Exigir ética na formulação e na concretização das Políticas Públicas;
– Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de Políticas
Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal;

Suelena ainda reiterou que ao
escolher esse tema em uma campanha, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) reconhece a importância da atuação do
Estado no contexto da sociedade
brasileira. “Trabalhar esse tema
também incentiva o povo de Deus,
mulheres e homens que formam
as comunidades de fé em todos
os cantos do país, a exercerem, de
forma protagonista, os processos
de organização e mobilização do

âmbito da sociedade civil e do Estado”, disse.
Políticos goianos católicos foram convidados para a reunião, em
função do tema abordado, e os que
compareceram foram presenteados
com uma Bíblia (nova tradução da
CNBB) e a versão popular da Doutrina Social da Igreja - Docat. Ao ﬁnal, um grupo da Coordenação de
Arte e Cultura da PUC Goiás apresentou a performance de dança "A
Alegria do Natal".
Foto: Rudger Remígio

Na manhã do dia 8 de dezembro,
aconteceu, no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF), a última Reunião
Mensal de Pastoral do ano. O tema
principal foi a Campanha da Fraternidade de 2019, que tem como tema
“Fraternidade e Políticas Públicas” e
o lema “Serás libertado pelo direito
e pela justiça” (Is 1,27). Para falar sobre o assunto, foi convidada a promotora de justiça, Suelena Carneiro
Caetano Fernandes Jayme.
A Campanha da Fraternidade
tem como objetivo geral estimular a
participação em Políticas Públicas, à
luz da palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a
cidadania e o bem comum, sinais de
fraternidade.
“A Campanha da Fraternidade é
um tema proposto a cada ano, para
ser vivido de forma intensa no período da Quaresma, por meio de reﬂexões, da conversão do coração e com
atitudes cristãs, comprometendo-se
com a sociedade e com a sua transformação”, disse o responsável pela
Reunião Mensal, padre Vitor Simão.
Ao iniciar as reﬂexões sobre o assunto, Suelena Carneiro comentou
a importância desse tema para os
cristãos. “Este tema vem reforçar a
preocupação da Igreja Católica com
a vida do povo brasileiro. Sua atuação consolida e difunde o seu lega-

– Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos sociais aos mais
frágeis e vulneráveis;
– Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado;
– Promover a formação política dos
membros de nossa Igreja, especialmente dos jovens, em vista do
exercício da cidadania;
– Suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto de fé.
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Solenidade da Imaculada Conceição
65 pessoas se consagram a Nossa Senhora

O nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, presidiu na noite do dia 8,
a Missa Solene da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A Catedral
Metropolitana de Goiânia, Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, ﬁcou
cheia de ﬁéis, que rezaram e se consagraram a Maria. “Graça é a beleza
espiritual com que Deus revestiu Maria e com que adorna também a vida
dos discípulos de Jesus. Ela é cheia de
graça, porque não colocou nenhum
obstáculo à ação de Deus e se deixou
moldar totalmente pela santidade
divina”, destacou, em sua homilia, o
arcebispo.
Dom Washington lembrou aos
presentes que estamos no tempo do
Advento, em preparação ao Natal
do Senhor, e a Igreja oferece-nos Maria como aquela que prepara a vinda de Jesus. “As leituras desta missa
convidam-nos, antes de mais nada,
a contemplar em Maria a beleza da
santidade, que nos torna semelhantes a Deus”. O exemplo de Nossa Senhora, continuou ainda o arcebispo,
deve ser seguido porque a sua espi-

ritualidade é totalmente dedicada a
Deus. “A beleza de Nossa Senhora
é espiritual e interior, mas se reﬂete
também em suas atitudes e gestos:
na entrega ao serviço de Deus e da
humanidade, no louvor que dirige
a Deus, na atenção que presta a todos os atribulados, na proteção que
concede a todos os seus ﬁlhos, na

ﬁdelidade”. Ele comentou também
por que Maria é bendita entre as
mulheres, citando São Sofrônio de
Jerusalém, bispo do século VII. “És
bendita, porque transformaste em
bênção a maldição de Eva. És verdadeiramente bendita entre as mulheres porque, por meio de ti, brilhou
sobre os homens a bênção do Pai, e,

permanecendo Virgem, produziste
aquele fruto que derrama sua bênção sobre toda a terra.”
Durante a Santa Missa, 65 pessoas de várias paróquias da Arquidiocese ﬁzeram a renovação ou se
consagraram a Nossa Senhora pela
primeira vez. A renovação acontece
uma vez ao ano, geralmente em datas marianas; na Catedral, essa celebração ocorre na véspera ou no dia
8 de dezembro. Para se consagrar a
Nossa Senhora, as pessoas renunciaram a si mesmas, tiveram 30 dias
de preparação com base no Tratado
da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, obra de São Luís de
Montfort, que apresenta o seu método de consagração a Jesus Cristo
pelas mãos da Virgem Maria. Por
ﬁm, Dom Washington ainda rezou a
Nossa Senhora aos pés da imagem
da Imaculada Conceição, pedindo a
ela luz para o nosso país, sobretudo
para que as diﬁculdades que as pessoas vivem hoje, principalmente no
campo social, possam ser superadas
com a graça de Deus.

Uma reunião com os coordenadores de romarias aconteceu na
manhã do dia 11 de dezembro, na
Cúria Metropolitana. O objetivo do
encontro foi começar o planejamento da 16ª Romaria Arquidiocesana a
Aparecida, que deverá acontecer nos
dias 19 a 22 de setembro de 2019. O
momento contou com a participação
da Comissão Organizadora, formada pelos padres Rodrigo de Castro,
João Batista de Lima, Paulo Barbosa e Vitor Simão. Coordenadores
de romarias de diversas paróquias
também marcaram presença para
ouvir as orientações da Arquidiocese sobre a próxima peregrinação à
Casa da Mãe.
De acordo com padre Rodrigo,
que é reitor do Santuário Sagrada
Família, a Romaria Arquidiocesana tem crescido ano a ano, graças à
adesão dos ﬁéis devotos de Nossa
Senhora na Igreja de Goiânia. Ele
relatou o histórico da peregrinação
que começou em 2004 e sempre teve
a motivação do arcebispo Dom Wa-

shington Cruz. “É uma prioridade
em nossa Igreja e os bispos estão conosco todos os anos, bem como uma
média de 15 padres”, comentou. A
meta para o ano que vem, no entanto, é aumentar a presença arquidiocesana na romaria. “Dom Washington espera que estejamos presentes
na próxima romaria com membros
das paróquias nos 27 municípios
que integram nossa Arquidiocese”,
disse. Segundo ele, trata-se de uma
iniciativa pastoral do arcebispo, com
o objetivo de promover o espírito de
comunhão nesta Igreja aos pés de
Nossa Senhora.
Diversos pacotes de viagem da
romaria foram apresentados. A Comissão Organizadora pediu que
as paróquias antecipem o máximo
possível a divulgação da próxima
romaria para que as pessoas mais
humildes “que têm o desejo de ir a
Aparecida” possam participar em
2019. “Embora muitos não tenham
a oportunidade de ir, por meio das
paróquias podemos conseguir atin-

Fotos: Rudger Remígio

Arquidiocese já prepara a 16ª Romaria a Aparecida

gir mais pessoas, para que possamos rezar juntos nesse caminho de
fé e devoção”, acrescentou padre
João Batista.
Dom Washington, ao ﬁm do encontro, disse que a Romaria a Aparecida é um “momento importante
na vida da comunidade da Igreja

de Goiânia”. Sua expectativa é que,
em 2019, pelo menos 80 paróquias
façam a peregrinação. “Precisamos
sonhar alto e crescer ano a ano, com
a meta de atingir toda a Arquidiocese”, concluiu. Em seguida, ele encerrou a reunião com a bênção aos
presentes.

Frei Francisco Arielson é ordenado diácono
Na Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, presidiu a Celebração Eucarística de ordenação diaconal do frei Francisco Arielson, na Paróquia Santo Antônio, em
Hidrolândia. O bispo comentou, em sua homilia, que a necessidade de ministros ordenados nas comunidades é suprida à medida que respondemos
ao chamado vocacional. Segundo Dom Moacir, a partir da resposta, Deus
auxilia o vocacionado em seu ministério para que, por meio do serviço que
irá prestar, possa semear, em cada cristão, a santidade nas comunidades
onde irá atuar.
Além da comunidade de Hidrolândia, participaram da celebração, o ministro provincial da Província Nossa Senhora de Fátima do Brasil Central,
frei Clézio Menezes; o pároco de Hidrolândia, frei Jussié da Silva, e outros
frades que vieram para esse momento importante na caminhada do novo
diácono transitório.
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CAPA

Ó

Antífonas do

contemplação e admiração do
mistério da chegada do Messias
FÚLVIO COSTA

que nós vamos celebrar, o Natal do
Senhor.
Recordando ainda o caminho feito até aqui, nas duas primeiras semanas do Advento, os textos bíblicos
do Antigo Testamento narraram a
vinda do Messias que nos remetem
à segunda vinda do Senhor. A partir
de agora, os relatos mudam, conforme o coordenador arquidiocesano
de Arte Sacra, padre Antônio Donizeth do Nascimento. “Os textos da
liturgia da semana e do domingo, a
partir do dia 16, são próprios daque-

Ó

Antífonas do
:
admiração e encanto pelo
Senhor que vai chegar
Padre Antônio Donizeth explicou
que as Antífonas do Ó, iniciadas na Liturgia das vésperas do dia 16 até o dia
24 de dezembro, são Aclamações de
admiração, encanto, surpresa. Ao mesmo tempo, conforme relatou, proclamam um Mistério, admiram o Mistério, se encantam pelo Mistério. “Pouco
assimiladas em nossa cultura ocidental
latino-americana, as Antífonas do Ó surgiram no ambiente da Liturgia do povo
do Oriente, no ambiente das Igrejas de
tradição Ortodoxa, que são muito poéticas e artísticas no ordenamento da Liturgia”, disse. “As Antífonas do Ó são
pequenos trechos que a imensa maioria
das vezes são tirados das grandes Aclamações ou Exclamações Proféticas do
Antigo Testamento na expectativa da
vinda do Messias.”
Ainda conforme o coordenador arquidiocesano de Arte Sacra, as Antífonas do Ó são uma forma de contemplar,
de longe, o admirável mistério da chegada do Messias: “Ó Sol, Ó Esperança,
Ó Alegria, Ó Sabedoria, Ó Senhor. São
aclamações de admiração e encanto do
Senhor que vem”. Para compreensão do
sentido dessas Antífonas, padre Antônio
faz uma analogia muito simples. “Em
nossa cultura brasileira é mais ou menos
o Ó das torcidas em nossos estádios de
futebol, quando o jogador quase marca
o gol, mas ele não acontece, logo após
uma jogada bonita. É o Ó da admiração,
da surpresa e parte muito do elemento
próprio das relações humanas, da esperança humana e do gemido da alma. As
Antífonas do Ó tem ainda esse cunho
humano da antropologia humana, do
anseio humano que o Messias chegue.”
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le ambiente da chegada do Senhor: o
anúncio do Anjo Gabriel a Maria, as
reações de José com a notícia da gravidez de Nossa Senhora, o plano de
fuga, a visita de Maria à sua prima
Isabel, o nascimento de João Batista,
todo o ambiente em que se prepara
a chegada de Jesus”, explicou.
Nesse ambiente de preparação,
nos nove dias que antecedem a festa, a Novena prepara o Natal do
Senhor. Muitos grupos de novenas,
nesta época do ano, acostumaram-se
a realizar ainda um décimo encon-

tro de confraternização. Segundo
padre Antônio, o objetivo da Novena é muito importante para este momento que antecede o Natal. “Com
a Novena, preparamos os corações
para a escuta da Palavra, pela solidariedade, pelo fortalecimento do
vínculo das pessoas, das famílias e
dos grupos que rezam até a chegada
do ponto alto, que é a Celebração do
Natal. Não havendo Novena, a própria liturgia encadeia um ritmo de
preparação muito intenso, que entra
na questão das Antífonas do Ó.”

Linguagem dos
símbolos
Neste caminho de preparação para o Natal do Senhor, padre Antônio faz questão de comentar que os
símbolos são importantes, mas ressalta que, para
comunicarem, é indispensável entender o seu signiﬁcado na liturgia. “Temos feito um espalhafato
de criatividade, às vezes até consumista, como por
exemplo, na Coroa do Advento. Esse símbolo, que é
o primeiro anúncio do Natal do Senhor, foi concebido em outra cultura, no norte da Europa, em países
muito frios em que o verde suporta o inverno rigoroso
dos meses de novembro e dezembro. Portanto, trata-se
de um símbolo de esperança, de resistência do pinheiro
verde no meio do violento inverno. E há luz no meio da
escuridão. A coroa foi formada, então, por esses elementos, o
verde da esperança, o cipreste que vence a crueldade da estação longa da geleira e dá luz que vai compondo o globo; a Coroa recorda a luz que vai espalhando pelo
mundo na grande escuridão, lembrando que o Natal é sempre próximo à noite mais longa do ano
no Hemisfério Norte. Aqui, nós vivemos sempre o oposto, por isso falta sensibilidade para preparar
algo que não estamos vivendo, e nossas coroas dizem pouco, ainda que tenhamos muita boa vontade
em nossas paróquias. O estudo da teologia pode nos ajudar nesse sentido”, enfatizou.

Foto: Rudger Remígio

C

hegamos ao dia 16 de dezembro, 3º Domingo do
Advento, mais conhecido
como Domingo Gaudete ou
Domingo da Alegria. Nas duas primeiras semanas vivemos a chamada preparação remota e agora, de
forma intensa, vivemos aquela semana que chamamos de preparação
próxima. A chegada do Senhor está
aí e precisamos preparar o coração.
A escuta da Palavra nos direciona,
por isso devemos nos deixar moldar por ela, de modo que a ouvindo
possamos entrar no espírito daquilo

Cores e sentidos
As cores das velas têm ligação direta com os textos bíblicos. O entrevistado resumiu o sentido
das cores da Coroa do Advento, com fundamentação na liturgia.

Cores da Coroa do Advento
VIGILÂNCIA

CONVERSÃO

1º Domingo:

2º Domingo:

Preparação para o Natal do Senhor, atitude de
vigilância, de espera. Por isso a cor vermelha
da vela, que signiﬁca vigilância, lâmpada, fogo,
ﬁcar acordado.

Preparação para o Natal do Senhor, atitude de
conversão. A cor da vela é roxa. As orações e o
Prefácio da Missa, a Oração da Coleta, apresentam
uma atitude espiritual de conversão.

ALEGRIA

ESPERANÇA

3º Domingo:
Preparação e espera da vinda do Senhor em
uma atitude de alegre espera. A palavra forte
é alegria, por isso este Domingo recebe este
apelido: Domingo Gaudete. A cor da vela é
rósea.

4º Domingo:
Anúncio da chegada imediata de Jesus por Maria e
José, a palavra que resume é esperança. Preparamos
o Natal do Senhor em uma atitude de esperança,
por isso a cor da vela é verde.
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CATEQUESE DO PAPA

A fidelidade

é um modo de ser, um estilo de vida
Foto: Vatican News

Prezados irmãos e irmãs!

N

o nosso itinerário de catequeses sobre os Mandamentos, hoje chegamos
à sexta Palavra, que se
refere à dimensão afetiva e sexual,
e recita: “Não cometerás adultério”.
A exortação imediata é à ﬁdelidade e, com efeito, nenhum relacionamento humano é autêntico sem
ﬁdelidade e lealdade.
Não se pode amar só enquanto for “conveniente”; o amor manifesta-se precisamente além do
limite da própria vantagem, quando se doa tudo incondicionalmente. Como aﬁrma o Catecismo: “O
amor quer ser deﬁnitivo. Não pode
ser “até nova ordem” (n. 1.646). A
ﬁdelidade é a caraterística da relação humana livre, madura, responsável. Até um amigo se demonstra
autêntico, porque permanece tal em
qualquer eventualidade, caso contrário não é um amigo. Cristo revela
o amor autêntico, Ele que vive do
amor ilimitado do Pai, e em virtude disso é o Amigo ﬁel que nos acolhe mesmo quando erramos e quer
sempre o nosso bem, até quando
não o merecemos.
O ser humano tem necessidade de ser amado sem condições, e
quem não recebe esse acolhimento
tem em si uma certa incompletude,
muitas vezes sem o saber. O coração
humano procura preencher esse vazio com sucedâneos, aceitando compromissos e mediocridades que só
têm um gosto vago do amor. O risco
consiste em chamar “amor” a relações acerbas e imaturas, com a ilusão de encontrar luz de vida em algo
que, no melhor dos casos, é apenas
um seu reﬂexo.
Assim acontece, por exemplo,
que sobrestimamos a atração física, a qual em si é uma dádiva de
Deus, mas ﬁnalizada a preparar o
caminho para uma relação autêntica e ﬁel com a pessoa. Como dizia
São João Paulo II, o ser humano “é
chamado à plena e madura espontaneidade dos relacionamentos”, que
“é o fruto gradual do discernimento
dos impulsos do próprio coração”. É
algo que se conquista, uma vez que
cada ser humano, “com perseverança e coerência, deve aprender qual é
o signiﬁcado do corpo” (cf. Catequese, 12 de novembro de 1980).

EDICAO 239 - DIAGRAMACAO.indd 6

Portanto, a chamada à vida conjugal exige um discernimento atento
sobre a qualidade da relação e um
período de noivado para a averiguar. A ﬁm de aceder ao Sacramento do Matrimônio, os noivos devem
amadurecer a certeza de que no seu
vínculo está a mão de Deus, que os
precede e acompanha, permitindo-lhes dizer: “Com a graça de Cristo,

paração atenta, diria um catecumenato, porque a vida inteira depende
do amor, e com o amor não se brinca. Não se pode deﬁnir “preparação
para o casamento” três ou quatro
encontros realizados na paróquia;
não, isso não é preparação: é falsa
preparação. E a responsabilidade de
quem faz isto cai sobre ele: sobre o
pároco, sobre o bispo que permite

Portanto, a chamada à vida conjugal exige
um discernimento atento sobre a qualidade
da relação e um período de noivado
para a averiguar
prometo ser-te sempre ﬁel”. Não
podem prometer-se ﬁdelidade “na
alegria e na dor, na saúde e na doença”, nem se amar e se honrar todos
os dias da sua vida, unicamente com
base na boa vontade ou na esperança de que “isso funcione”. Precisam
de se fundamentar no terreno ﬁrme
do Amor ﬁel de Deus. E por isso,
antes de receber o Sacramento do
Matrimônio, é necessária uma pre-

tais situações. A preparação deve
ser madura e leva tempo. Não é um
ato formal: é um Sacramento. Mas
deve-se preparar com um verdadeiro catecumenato.
Com efeito, a ﬁdelidade é um
modo de ser, um estilo de vida. Trabalha-se com lealdade, fala-se com
sinceridade, permanecendo ﬁel à
verdade nos próprios pensamentos,
nas próprias ações. Uma vida tecida

de ﬁdelidade exprime-se em todas
as dimensões e leva a ser homens e
mulheres ﬁéis e conﬁáveis em todas
as circunstâncias.
Mas para chegar a uma vida tão
bonita não é suﬁciente a nossa natureza humana, é preciso que a ﬁdelidade de Deus entre na nossa
existência, nos contagie. Essa sexta
Palavra chama-nos a dirigir o olhar
para Cristo que, com a sua ﬁdelidade, pode tirar de nós um coração
adúltero e doar-nos um coração ﬁel.
N’Ele, e somente n’Ele, existe o amor
sem reservas nem arrependimentos,
a doação completa, sem parênteses,
e a tenacidade do acolhimento total.
A nossa ﬁdelidade deriva da sua
morte e ressurreição, a constância
nos relacionamentos deriva do seu
amor incondicional. A comunhão
entre nós e o saber viver na ﬁdelidade os nossos vínculos derivam da
comunhão com Ele, com o Pai e com
o Espírito Santo.

Audiência Geral,
Praça São Pedro, 24 de outubro de 2018
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LORRAINE VIEIRA NASCIMENTO
Membra fundadora da Unijuc

O

s ﬂuxos migratórios voltaram à pauta do dia. Temos
acompanhado nos noticiários as manifestações de
xenofobia praticadas por brasileiros
contra venezuelanos em Roraima;
a política extremista do presidente
Donald Trump, que busca derrubar
a 14ª emenda e negar a nacionalidade aos nascidos nos EUA de pais
imigrantes; e o crescimento na Europa da retórica nacionalista, com a
sua política eurofóbica.
A mídia, na maior parte das vezes, oferece uma visão distorcida
dos efeitos da migração, apontando
os imigrantes como os responsáveis
pelos colapsos nos sistemas de saúde, educação e seguridade social.
Essa retórica acaba por gerar reações violentas contra o movimento
migratório. Assim, faz-se importante saber qual é a posição da Igreja
em relação a esse assunto.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece o direito de cada pessoa “deixar qualquer
país, incluindo o próprio e a esse re-

gressar” (art. 13,2) sem, no entanto,
dizer nada sobre o direito de entrar
em outro país diferente do seu. A
Igreja, por sua vez, defende o direito de migrar (CCC, 2.241), mas não
encoraja o seu exercício. Ela sabe, de
fato, que a migração tem um custo
muito alto e é sempre o migrante
que paga. Por outro lado, ela também reconhece que a migração é, às
vezes, o mal menor.
Diante da pobreza e da miséria,
do desemprego, da falta de liberdade e democracia, da perseguição
política e de conﬂitos e guerras na
pátria, homens e mulheres são forçados, assim como foi a Família de
Nazaré, a abandonar o seu país,
seus familiares, vizinhos e amigos e
ir para uma terra estrangeira. Fora
de casa, esses imigrantes encontram
cidades sem alma e habitantes sem
empatia com o sofrimento e a dor do
próximo.
O papa Francisco, em sua homilia na ilha de Lampedusa, nos chamou a atenção a essa apatia que
nos ronda. Somos capazes de ver o
irmão sofrendo, mas continuamos a
caminhar. O papa nos compara com
o sacerdote e o levita de que Jesus
fala na Parábola do Bom Samaritano: ao vermos o irmão quase morto
na beira da estrada, talvez pensemos “coitado” e prosseguimos nosso caminhar.
A verdade é que vivemos a cultura da indiferença. Habituamo-nos

“A verdade é que vivemos a cultura da
indiferença. Habituamo-nos a ver o
sofrimento do outro”
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Foto: Vatican News

Na Igreja ninguém é um estranho

a ver o sofrimento do outro. Nada
nos diz respeito, nada nos interessa,
nada é responsabilidade nossa. Não
somos capazes de chorar pelo sofrimento do irmão venezuelano ou
nos preocupar com as famílias que
foram separadas em razão da imigração. Pensamos apenas na provável perda econômica que esses imigrantes poderão nos custar.
Não somos capazes de ver que
por detrás de cada homem e mulher estrangeiros, há um desejo de
conseguir sustentar sua própria família. “Somos uma sociedade que
esqueceu a experiência de chorar”,
chamou a atenção o papa Francisco.
A Igreja nos estimula a acolher
os estrangeiros e nos solidarizar
com eles. São Paulo VI dizia que

“na Igreja ninguém é um estranho”.
Portanto, diante da imigração, todos
nós temos uma oportunidade extraordinária de conhecer outras pessoas, outras culturas, oferecer a todos
o nosso amor e serviço e, assim, ser
testemunhas do Evangelho.
Termino este artigo revisitando
o discurso de São João Paulo II aos
membros da Pontifícia Academia de
Ciências Sociais, em 27 de abril de
2001, quando ele disse que “a globalização, a priori, não é boa nem ruim.
Será o que as pessoas farão com
isso. Nenhum sistema é um ﬁm em
si mesmo, e é necessário insistir que
a globalização, como qualquer outro
sistema, deve estar a serviço da pessoa humana, da solidariedade e do
bem comum.”
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LEITURA ORANTE

É preciso viver o querer de Deus

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Maria partiu sem demora’’ (Lc 1,39)

Textos para oração: Lc 1,39-45 (pág. 1269-1270 – Bíblia
das Edições CNBB).

DIÁCONO VILMAR BARRETO
Seminário S. João Maria Vianney

N

o próximo domingo (23), a Igreja
celebra o quarto domingo do Advento. Durante este tempo, a cor
litúrgica é roxa, símbolo da conversão e revisão de vida. Nesse domingo, também é acesa a última vela da coroa do Advento,
representando as várias etapas da salvação e,
sobretudo, a espera de Jesus, luz que ilumina
todo homem (cf. Jo 1,9), que está para chegar.
O nascimento de Jesus é uma realidade,
o Verbo encarnado se fez homem e habitou
entre a humanidade ferida pelo pecado. No
plano da doação que Deus faz de si mesmo
à criatura, a Encarnação é o acontecimento
central e culminante. No decorrer do Advento, a Igreja nos faz recordar Maria, como

aquela que soube preparar vigorosamente
sua vida para a chegada de seu Filho Jesus.
Maria participa diretamente dos principais acontecimentos no projeto salvíﬁco de
Jesus, sendo a colaboradora essencial, com
a sua fé e com o seu amor, para união do
Filho de Deus com a humanidade. Maria, a
cheia de graça, é modelo e a maior garantia
de que não nos faltarão os meios necessários para vivermos em união com o querer
de Deus. O Espírito do Advento consiste em
nos unir à Virgem Maria.
Que nesta preparação para o Natal do
Senhor possamos também ser ﬁéis ao querer de Deus em nossa vida e, a exemplo de
Maria, sermos um sinal deste amor que é
capaz de ultrapassar as barreiras do pecado,
proporcionando vida nova a todos aqueles
que perderam a esperança, o sentido da
vida terrena e eterna e, até mesmo, a fé.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 49,2.8-10; Mt 1,1-17. 3ª-f.: Jr 23,5-8; Mt 1,18-24. 4ª-f.: Jz 13,2-7.24-25a; Lc
1,5-25. 5ª-f.: Is 7, 10-14; Lc 1,26-38. 6ª-f.: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Lc 1,39-45. Sábado: 1Sm 1,24-28; Lc
1,46-56. Domingo: 4º Domingo do Advento – Mq 5,1-4a; Hb 10,5-10; Lc 1,39-45.

1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável; silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez, tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a
você, procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua atenção;
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que ele falou com você nesta Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação;
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
4º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra:
Mq 5,1-4a; Sl 79(80), 2ac.3b.15-16.18-19(R/.4); Hb 10,510; Lc 1,39-45 (Visitação).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente livro traz um rico conteúdo sobre as Antífonas do Ó. O autor,
o francês Jomar Vigneron, que vive no Brasil desde 1971, apresenta Nossa Senhora do Ó, as Orações dedicadas a ela, as Antífonas do Ó rezadas
nos dias 17 a 24 de dezembro, além do quadro das Antífonas do Ó e
dos versículos aleluiáticos. Há também um olhar pascal do Natal a partir
das Antífonas do Ó. “Estas Antífonas Ó são peças de arte absolutamente
únicas da liturgia pré-natalina”, destaca o autor em um trecho do livro.
Uma parte curiosa do livro é a explicação à devoção a Nossa Senhora
do Ó, que no Brasil é muito pouco conhecida. A imagem é representada
por Nossa Senhora grávida (pág. 5).
Autor: Jomar Vigneron
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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