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PALAVRA DO ARCEBISPO

A BELEZA
DA LITURGIA

M

DOM WASHINGTON CRUZ, CP

onsenhor Piero Marini,
mestre de cerimônias
de São João Paulo II, de
1987 a 2005, fez uma
dissertação sobre o tema “A beleza
da Liturgia”. Parece-me muito interessante e formativa. Seleciono parte dela e ofereço aos irmãos e irmãs,
para oportuna reﬂexão.

Editorial
Em nossa primeira edição do ano
de 2019, apresentamos reportagem de
capa sobre o Ano Litúrgico C, dedicado ao Evangelho de Lucas e que teve
início no primeiro Domingo do Advento, no dia 2 de dezembro de 2018. Monsenhor João Daiber, em entrevista, explicou as características do ano litúrgico, como surgiu a divisão dos anos em
A, B e C e as motivações disso, além da
dimensão social do Ano C, que começamos a vivenciar. Nesta edição, traze-

mos também matérias sobre a missa em ação de graças que encerrou
a primeira edição do Seminário de
Gerontologia Educacional da PUC
Goiás e sobre as Apresentações, no
ﬁm do ano passado, de trabalhos de
conclusão de cursos que tiveram temas dedicados à Igreja. Isso e muito
mais em nossas páginas. Aproveite
o nosso conteúdo.
Boa leitura!

A liturgia não é uma espécie de
mercadoria, não é o supermercado
da Igreja! Sabemos que é, acima de tudo, obra de Deus, adoração, acolhimento, gratuidade. Para compreender a beleza
da liturgia, é necessário partir da concepção da Igreja: “A
Igreja é, em Cristo, de algum modo, o sacramento, isto é, o
sinal, e o instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG n.1).
A Igreja, pois, mediante a missão de ser “sinal”, torna
possível, de certo modo, a percepção de Cristo como sacramento da salvação. É precisamente a partir dessa sacramentalidade que se articulam os sacramentos propriamente ditos. O sacramento, ação da Igreja, é também ação de Cristo,
porque a Igreja nada faz que Cristo não lhe tenha dito ou
ensinado: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22,19).
A liturgia é ação de Cristo e da Igreja; não depende essencialmente da esfera intelectual, mas repousa sobre o
princípio da Encarnação e comporta uma dimensão estética. Assim, os nossos gestos, na celebração, são importantes
porque são gestos de Jesus. Na celebração e nos gestos concretos que ela requer, a Igreja não faz mais do que prolongar e atualizar os gestos do Senhor Jesus.
Os gestos da liturgia têm, pois, em si mesmos a sua beleza e a sua estética, enquanto gestos de Cristo, antes mesmo
da beleza acessória e secundária que possamos acrescentar.
Os Evangelhos apresentam-nos a gestualidade concreta e
humana de Jesus: caminha, abençoa, toca, cura, faz lodo, levanta os olhos ao céu, parte o pão, toma o cálice. São gestos
que a liturgia retoma na celebração dos sacramentos.
Mas foi, sobretudo, na véspera da sua Paixão que Jesus
ensinou os gestos que, por nosso lado, devemos realizar.
Ele é o mestre da nossa educação litúrgica. A sua arte consiste em exprimir o essencial em poucas coisas. A signiﬁcação da liturgia só se torna transparente na simplicidade e
na sobriedade.
O que é que torna belo o gesto do Senhor? A decoração
da sala? A maneira como a mesa foi preparada? A riqueza
da toalha? Com certeza, tudo isso serve para sublinhar a beleza, como uma moldura põe em evidência a beleza de um
quadro. Mas a verdadeira beleza é o gesto de amor salvíﬁco: “amou-os até ao ﬁm… tomou o pão”. É por isso que o
gesto é belo. Quando repete o gesto de Cristo, a Igreja acha-o belo porque reconhece no gesto o amor do seu Senhor.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

1º Seminário de Gerontologia
Educacional
Foto: Rúdger Remígio

U

ma missa em ação de graças encerrou a primeira
edição do Seminário de
Gerontologia Educacional
da PUC Goiás, no dia 30 de novembro. Na missa celebrada pelo bispo
auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Arantes, na Paróquia Universitária São João Evangelista, os idosos participaram, com
relatos de experiências e oração comunitária. Em seguida, foi lançado
o livro Vivências, de Rosalina Maria
de Matos.
Com dois dias de programação,
o evento reuniu conferências, apresentações, práticas corporais, relatos e exposições sobre as práticas
educativas voltadas à questão do
envelhecimento. “Foram três conferências muito importantes, partilhas
muito interessantes. A partir desses
seminários, haverá propostas para
o ano que vem. Então, a Unati vem
com novidades”, analisou a professora Lisa Valéria Tôrres, coordenadora do Programa de Gerontologia
Social da PUC Goiás e organizadora
do evento.
Além da participação de professores, pesquisadores e educandos
do Programa de Gerontologia Social
(PGS) e da Universidade Aberta à
Terceira Idade (Unati), a programação permitiu a contribuição de
professores de outros estados e de
Portugal. Presenças como a da professora Fernanda Pina, da PUC-Rio,

Missa celebrada na Paróquia Universitária São João Evangelista encerrou o seminário

concorrem para a união de forças
entre instituições. “É interessante
quando a gente encontra eco em outra PUC. Provavelmente, haverá um
encontro de Pontifícias Universidades no ano que vem, antes do evento
internacional que teremos”, frisou a
coordenadora.
A Unati é um projeto de extensão de ação contínua, que inte-

gra as ações do PGS da PUC Goiás.
Pela Unati são oferecidas disciplinas semestrais a pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos.
Uma das palestras do evento, com
o tema O Cuidado da Memória, foi
proferida pela mestra Deborah Borges, professora de fotograﬁa da PUC
Goiás. A partir de suportes fotográﬁcos, a professora discorreu sobre esse

tema. “Devemos ter muito cuidado com o que fotografamos e como
guardamos nossos registros. Temos
aqui, na Unati, vários exemplos de
alunos que perderam suas fotograﬁas por deixá-las em um pendrive
ou por gravá-las em CDs e estragá-los. Mesmo nessa época digital, é
importante revelarmos nossas fotos,
pois assim as teremos em mãos”.

Apresentações de TCC tiveram temas
dedicados à Igreja
“Sanctuarium – história, beleza
e devoção em Goiás” é o nome do
documentário produzido pelas alunas Fernanda Martins e Katrine Fernandes, do 8° período do curso de
Jornalismo da PUC Goiás. No dia 13
de dezembro, elas apresentaram o
ﬁlme como Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC), com a ﬁnalidade
de retratar a história do Santuário
Basílica Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro e do Santuário Basílica do
Divino Pai Eterno.
Durante a apresentação do trabalho, as acadêmicas comentaram
sobre a execução do documentário e
as diﬁculdades que enfrentaram até
chegar ao resultado ﬁnal. “Nesses
meses de produção do documentário, colocamos em prática tudo o que
aprendemos ao longo desses quatro
anos no curso", explicou Fernanda.
O nome do documentário, escrito
em latim, foi propositalmente esco-
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lhido após as alunas se certiﬁcarem
de alguns documentos da Igreja. Ao
ﬁnal da apresentação, os examinadores da banca, juntamente com o
professor orientador, Enzo de Lisita,
anunciaram a aprovação das alunas.
O tema surgiu a partir da experiência de Fernanda e Katrine como
estagiárias no Vicariato para a Comunicação (Vicom), da Arquidiocese de Goiânia. O resultado foi um
ﬁlme que documenta a história da
Igreja, produzido com autores que
se dialogam.
Da mesma forma, por meio de
uma forte ligação com a Igreja, a
aluna Nayara Oliveira também desenvolveu um documentário para o
TCC. O tema é “Vocação, um ato de
amor", que explica as vocações: matrimonial, sacerdotal e religiosa.
Nayara desenvolveu seu trabalho sozinha, e o resultado agradou
a muitos que estavam presentes em

Foto: Rúdger Remígio

“Acadêmicas do 8° período de jornalismo apresentaram
trabalho de conclusão de curso sobre a Igreja Católica”

Nayara Oliveira apresenta documentário sobre vocação

sua apresentação. Entre os examinadores da banca, estava Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia.
O ﬁlme é fruto de uma produção jornalística, dedicada ao tema.
“A Igreja Católica possui mais de 2
mil anos de história, ela tem muitas
coisas boas para mostrar, porém há

muitas pessoas que não se interessam muito pelo assunto. Esse foi
um dos pontos positivos do documentário”, destacou Dom Levi. Ele
também ressaltou a importância de
um documentário abordar um tema
como esse, explicando para as pessoas sobre vocação, quer seja ela matrimonial, sacerdotal ou religiosa.
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Ano Litúrgico
enfoca

a presença do Espírito Santo e
o Sacramento do Batismo
Monsenhor João Daiber

FÚLVIO COSTA

N

o Diretório da Liturgia e
da Organização da Igreja
no Brasil deste ano, o secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Leonardo Ulrich
Steiner, escreveu: “A ação litúrgica
é concentração, é expansão. Cristo
que atrai, reúne, une, concentra a
comunidade cristã: Encontro! Nele a
Comunidade se reencontra, percebe
a sua vocação e missão”, e que “Jesus Cristo atrai pela liturgia e irradia pela Comunidade a ação de seu
amor salvíﬁco”.
A liturgia da Igreja, organizada
em Anos Litúrgicos, aspira levar todos os cristãos a esse encontro com
o Senhor, uma vez que ela oferece
à comunidade reunida o encontro
diário com o amor de Deus relevado em Jesus Cristo pela Eucaristia e
pela Palavra. No dia 2 de dezembro

passado – 1º Domingo do Advento
– teve início o Ano Litúrgico C - dedicado ao Evangelho de São Lucas.
Em entrevista ao Encontro Semanal, monsenhor João Daiber, ex-professor de Bíblia do Instituto Santa
Cruz, comentou que a organização
da liturgia em anos litúrgicos foi
determinada pelo Concílio Vaticano II com o intuito de proporcionar aos cristãos católicos o conhecimento mais amplo da palavra de
Deus. Antes, as mesmas leituras
eram lidas nas liturgias dominicais
e mesmo durante a semana, todos os
anos. “Para que os cristãos pudessem conhecer melhor as escrituras,
a Igreja decidiu que a liturgia teria
a sequência do Ano A, dedicado ao
Evangelho de Mateus; o Ano B, ao
de Marcos; e o Ano C ao de Lucas”,
aﬁrmou.
São João Paulo II, conforme

A ação litúrgica é concentração, é expansão.
Cristo que atrai, reúne, une, concentra a
comunidade cristã: Encontro!
monsenhor João Daiber, foi quem
deixou esse esquema bem claro
com a Encíclica Tertio Millennio Adveniente – sobre a preparação para o
Jubileu do ano 2000. “O Ano A enfatiza Deus Pai e o perdão; o Ano
B, de Marcos, tem ênfase na pessoa de Jesus e sobre o Batismo; já
o Ano C que estamos vivendo enfoca a presença do Espírito Santo e,
consequentemente, o Sacramento
do Batismo. Isso começou em preparação para o Jubileu do ano 2000
que aconteceu no Ano A e cuja ênfase foi a Eucaristia; portanto, desse
modo se organizou todo o esquema:
em ano, Evangelho, ênfase teológica e sacramental”, explicou. “Lucas
enfatiza ainda que o cristão ao ser
batizado recebe o Espírito Santo.

A Crisma é a assunção pública do
cristão em que ele conﬁrma as promessas do Batismo e, ao receber o
Espírito, ele e a Igreja toda são conduzidos para servir em consonância, em unidade”, completou.
Integram a organização dos anos
litúrgicos, os evangelhos sinóticos,
isto é, os que têm a mesma ótica, o
mesmo esquema, embora cada um
seja diferente, tenha sido escrito
em épocas distintas, para diversas
comunidades e lugares do mundo
com o intuito de explicar a fé para
o povo que estava passando, vivendo aquela circunstância, perseguido, rejeitado pelos judeus, ou sobre
o crescimento da fé no restante do
Império Romano, segundo explicou
Daiber.

“O Espírito do Senhor está sobre mim” (Lc 4,18)
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que escreveu os Atos dos Apóstolos
e, juntos, os dois livros compõem
quase 40% do Novo Testamento. O
autor é o único, no Novo Testamento, que não era judeu cristão. Muitos
acreditam que ele era grego ou sírio,
mas todos têm certeza de que era de
cultura e língua materna grega”, explicou o entrevistado.

Daiber também esclareceu que o
Evangelho de Lucas se debruça sobre narrativas que ensinam aos cristãos como se comportar. “As grandes
narrativas, como por exemplo do Filho Pródigo e do Bom Samaritano,
são contadas para ensinar ao cristão
se comportar. Muitas vezes chamadas de parábolas, todas elas têm essa

ﬁnalidade do bom comportamento”.
O monsenhor também enfatizou que
os textos em Lucas não pretendem
ser cronológicos, mas temáticos, e os
atos que compõem as narrações têm
fundamentação em pessoas que viveram os fatos, ouviram as palavras
de Jesus, presenciaram milagres ou,
pelo menos, ouviram de outros.
Foto: Internet

Com essa frase, o próprio Jesus
anuncia que o Espírito Santo está sobre ele. Ainda que nos três Evangelhos o Espírito esteja presente, com
o Batismo de Jesus, em Lucas, Cristo
conﬁrma que foi enviado pelo Pai
para anunciar o Evangelho aos pobres e para proclamar a libertação
aos presos e, aos cegos, a recuperação da vista; para dar liberdade aos
oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor (cf. Lc 4,18).
Monsenhor João Daiber comentou as características dos escritos de
Lucas. “Com ênfase na presença do
Espírito Santo, o Evangelho de Lucas não termina no livro de mesmo
nome, mas continua nos Atos dos
Apóstolos em que se narra a presença do Espírito Santo e como ele conduziu a Igreja até os conﬁns do mundo. O Evangelho de que estamos falando foi escrito pela mesma pessoa

Os textos em Lucas
não pretendem ser
cronológicos, mas
temáticos
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nhor João Daiber

A Igreja é
eminentemente
apostólica – e deve
ser –, pois o anúncio
do Evangelho é para
todos os povos

Em 2019, a Igreja no mundo viverá, em outubro, o Mês Missionário Extraordinário convocado pelo
papa Francisco com o objetivo de:
“despertar, em medida maior, a
consciência da missão além-fronteiras e retomar, com novo impulso, a
transformação missionária da vida
e da pastoral”. Trata-se de acontecimento eclesial de grande importância que abrange todas as Conferências Episcopais, os membros
dos institutos de vida consagrada,
as sociedades de vida apostólica, as
associações e movimentos eclesiais.
Ao longo deste ano, a Igreja no
Brasil também vive a Campanha da
Fraternidade 2019, cujo tema é “Fraternidade e Políticas Públicas” e o
lema “Serás libertado pelo direito e
pela Justiça”. A campanha busca conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Tem
o objetivo também de despertar a
consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção
de Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal.
O Ano C, nesse sentido, é propício
para a vivência dessas duas temáticas, à luz da palavra de Deus. “As temáticas propostas pela Igreja em âmbito universal e nacional se encaixam
na vivência do Ano C, porque Lucas
insiste muito na necessidade de ajudar os pobres, de viver a partilha, e na
necessidade de construir a paz. Essas
palavras são repetidas ao longo do
Evangelho. Claramente, o evangelista percebe a diferença entre o Império
Romano e o Reino de Deus”, aﬁrmou.
Com relação ao Mês Missionário
Extraordinário, o entrevistado comentou: “No Evangelho de Lucas,
os apóstolos são chamados para ser
apóstolos. É o único Evangelho em
que os 12 são chamados para isso.

Nos outros, eles são discípulos porque só depois se tornam apóstolos.
A Igreja é eminentemente apostólica – e deve ser –, pois o anúncio do

Evangelho é para todos os povos, e o
Mês Missionário está muito em sintonia com essa essência”, concluiu
João Daiber.
Foto: Internet

Foto: Rúdger Remígio

Dimensão social do Ano C

Foto: Internet

Mês Missionário Extraordinário

Para reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em relação à
missão da Igreja, o papa Francisco escolheu para o Mês Missionário Extraordinário o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no
mundo”... O compromisso com a conversão pessoal, comunitária e pastoral a Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e vivo em sua Igreja, renovará o
ardor e paixão por testemunhar ao mundo, através da proclamação e da
experiência cristã, o Evangelho da vida e da alegria pascal (Lc 24, 46-49).
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A propriedade dos bens
à luz da sabedoria cristã

Foto: Vatican News

Prezados irmãos e irmãs!

C

ontinuando a explicação
do Decálogo, hoje chegamos à sétima Palavra:
“Não roubarás”.
Ouvindo esse mandamento, pensamos no tema do roubo e no respeito pela propriedade alheia. Não
existe cultura na qual o furto e a
prevaricação dos bens sejam lícitos;
com efeito, a sensibilidade humana
é muito suscetível relativamente à
defesa da posse.
Mas vale a pena abrir-se a uma
leitura mais ampla desta Palavra,
focalizando o tema da propriedade
dos bens à luz da sabedoria cristã.
Na doutrina social da Igreja, fala-se de destinação universal dos bens.
O que signiﬁca? Ouçamos o que diz
o Catecismo: “No princípio, Deus
conﬁou a terra e os seus recursos
à gestão comum da humanidade,
para que dela cuidasse, a dominasse
pelo seu trabalho e gozasse dos seus
frutos. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano” (n.
2.402). E ainda: “O destino universal
dos bens continua a ser primordial,
embora a promoção do bem comum
exija o respeito pela propriedade
privada, pelo direito a ela e pelo respectivo exercício” (n. 2.403).
No entanto, a Providência não
dispôs um mundo “em série”; existem diferenças, variadas condições,
diferentes culturas, de modo que se

pode viver provendo uns aos outros. O mundo é rico de recursos
para assegurar os bens primários
a todos. E, contudo, muitos vivem
numa indigência escandalosa e os
recursos, usados sem critério, vão-se deteriorando. Mas o mundo é
um só! A humanidade é única! Hoje,
a riqueza do mundo está nas mãos
da minoria, de poucos, e a pobreza,

aliás, a miséria e o sofrimento atingem tantos, a maioria.
Se há fome na terra, não é porque
falta alimento! Ao contrário, devido
às exigências do mercado, às vezes
chega-se a destruí-lo, a jogá-lo fora.
O que falta é um empresariado livre
e clarividente, que garanta uma produção adequada, e uma abordagem
solidária, que garanta uma distribui-

ção equitativa. O Catecismo diz ainda: “O homem, usando os bens criados, deve considerar as coisas exteriores, que legitimamente possui,
não só como próprias, mas também
como comuns, no sentido de que
elas possam beneﬁciar, não somente a ele, mas também aos outros” (n.
2.404). Para ser boa, toda a riqueza
deve ter uma dimensão social.

Ninguém é senhor absoluto dos bens
É nessa perspectiva que se revela o signiﬁcado positivo e amplo
do mandamento “não roubarás”.
“A propriedade de um bem faz do
seu detentor um administrador da
Providência” (ibid.). Ninguém é senhor absoluto dos bens: é um administrador dos bens. A posse é uma
responsabilidade: “Mas eu sou rico
de tudo...” – essa é uma responsabilidade que tens. E cada bem subtraído à lógica da Providência de
Deus é atraiçoado, é traído no seu
sentido mais profundo. O que realmente possuo é aquilo que sei doar.
Essa é a medida para avaliar como
consigo gerir as riquezas, se bem
ou mal; esta palavra é importante: o
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que realmente possuo é aquilo que
sei doar. Se eu souber doar, se for
aberto, então sou rico não apenas
daquilo que possuo, mas também
em generosidade, generosidade inclusive como dever de distribuir a
riqueza, a ﬁm de que todos se beneﬁciem dela. Com efeito, se não consigo doar algo é porque o bem que
possuo tem poder sobre mim e sou
escravo dele. A posse dos bens constitui uma ocasião para multiplicá-los com criatividade e utilizá-los
com generosidade, e assim crescer
em caridade e liberdade.
Mesmo sendo Deus, o próprio
Cristo “não considerou como uma
usurpação ser igual a Deus, mas

aniquilou-se a si mesmo” (Fl 2,6-7),
enriquecendo-nos com a sua pobreza (cf. 2Cor 8,9).
Enquanto a humanidade se aﬂige
para ter mais, Deus a redime tornando-se pobre: aquele Homem Cruciﬁcado pagou por todos um resgate
inestimável da parte de Deus Pai,
“rico em misericórdia” (Ef 2,4; cf. Tg
5,11). O que nos torna ricos não são
os bens, mas o amor. Ouvimos muitas vezes aquilo que o povo de Deus
diz: “O diabo entra pelos bolsos”.
Começa-se pelo amor ao dinheiro,
pela fome de possuir; depois, vem
a vaidade: “Ah, eu sou rico e tenho
orgulho disso”; e, no ﬁnal, o orgulho
e a soberba. É assim que o diabo age

em nós. Mas a porta de entrada são
os bolsos!
Estimados irmãos e irmãs, Jesus
Cristo revela-nos mais uma vez o
pleno sentido das Escrituras. “Não
roubarás” quer dizer: ama com os
teus bens, tira proveito dos teus
meios para amar como podes. Então, a tua vida torna-se boa e a posse
torna-se verdadeiramente uma dádiva. Pois a vida não é o tempo para
possuir, mas para amar. Obrigado!

Audiência Geral
Praça São Pedro, 7 de novembro de 2018
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VIDA CRISTÃ

Batismo de Jesus

MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, a
Igreja celebra a festa do
Batismo de Jesus. O Sacramento do Batismo é
a porta de entrada para os demais
sacramentos. Quem o recebe, é
marcado, indelevelmente, com a
conversão e, consequentemente,
com a salvação.
O Evangelho de São Mateus nos
relata que pessoas de Jerusalém,
de toda a Judeia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham
[a João Batista], confessavam seus
pecados e eram batizadas por ele
nas águas do Jordão (3,5-6). E Jesus também se aproximou do Batista. Ao se deparar com a recusa
de João, que disse: “Eu é que devo
ser batizado por Ti e Tu vens a
mim”, o Cristo lhe responde: “Por
ora, deixa que se cumpra a justiça”
(vv. 14-15).
De que justiça Jesus falou? Ele
precisava ser batizado? Ele precisava se converter? Ele precisava se
salvar?
Jesus cumpriu uma justiça da
qual ele não era devedor. Nós éramos os devedores. Os nossos pecados motivaram essa solidariedade
de Cristo. Com o pecado original,
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o homem ofendeu a Deus inﬁnitamente. E como pagar essa dívida?
O sangue de bodes, bois e outros
animais seria suﬁciente?
Não. O homem com os sacrifícios ﬁnitos, limitados e até impuros não ofereceu um sacrifício
agradável ao Pai. Por isso, mesmo
sem ter cometido pecado algum (Is
53,9c), sem precisar de conversão,
foi necessário ao Próprio Cordeiro
de Deus entrar na ﬁla dos pecadores para confessar os nossos pecados. Em seu batismo de sangue,
ele nos salvou dos nossos pecados.
Já São Marcos nos narra que
quando João Batista derramou a
água sobre a cabeça do Cristo, o
Espírito Santo veio sobre Jesus sob
a forma de uma pomba. “E do Céu
veio uma voz que dizia: ‘Este é
meu Filho amado [...]’”. Na eternidade, ele já Filho, e o Pai reaﬁrma
essa ﬁliação a ﬁm de promulgar
a nossa ﬁliação no Seu Filho, por
meio do Espírito, que clama em
nós: “Abbá, Pai”, e nos torna herdeiros da graça de Deus.
A partir do seu Batismo, Jesus
inicia o seu ministério público. Depois desse fato de sua vida temporal, ele encara e vence a tentação
do inimigo escatológico, inicia a
sua pregação, constitui a sua primeira comunidade, realiza curas,
converte corações, discute com os
seus adversários, enfrenta a morte,
ressuscita e volta para o Pai.
O Batismo é o princípio da vida
cristã, da imitação dos passos de
Cristo. Jesus nos mostra que tal

Foto: Rudger Remígio

O penhor da nossa conversão e da nossa salvação

Batismo de Jesus (pintura no Batistério da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Catedral de Goiânia)

sacramento nos abre a porta para
uma caminhada cristã, em meio
a tentações, perseguições e ameaças de morte, mas contando com o
apoio da comunidade, com a conversão diária e, ﬁnalmente, com a
eternidade.
Enﬁm, no seu batismo de san-

gue, ele sepultou a morte, consequência do pecado. Ele derrotou
o seu e o nosso último inimigo.
E nós, a partir do nosso batismo,
“fomos sepultados na morte com
ele”. Logo, em Cristo, o Batismo é
o princípio de uma vida na graça e
o penhor da vida eterna.
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LEITURA ORANTE

“Não sou digno de desatar a
correia das suas sandálias” (Lc 3,16)
PE. DILMO FRANCO DE CAMPOS
Reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

multidão que acompanhava a missão de João Batista
tinha grande expectativa
de que ele fosse o Messias.
Como naquele tempo, hoje também
a multidão procura um “salvador da
pátria” e, por ignorar a Palavra de
Deus, acaba deixando-se enganar facilmente. Infelizmente não falta quem
queira se passar por “amigo de Deus”,
“guru”, “homem sábio” e assim por
diante, com o ímpeto somente de alcançar fama e poder. João Batista não
se engana e não quer enganar ninguém. Ele diz logo: “Eu vos batizo
com água, mas virá aquele que é mais
forte do que eu. Eu não sou digno de
desatar a correia das suas sandálias”

(Lc 3,16). Ele sabe qual é a sua missão:
apontar o Cristo; uma seta que a Ele
conduz.
João Batista não se deixou contaminar pela sede de reconhecimento e de
aplausos. Ele não estava preocupado
com quantos likes ou seguidores ele tinha no seu Instagram. Não viveu de
aparências e por isso pôde contemplar
a realidade que é a verdade do Cristo
Jesus. Foi sabendo reconhecer aquele
que era mais do que Ele, que podia
mais do que Ele, que pôde completar a
sua missão. Eram os escravos que desatavam as sandálias dos seus senhores. João se coloca menos do que um
escravo, para demonstrar a grandeza
daquele que viria. Cuidemos também
nós, para que a sede de fama não corrompa a verdade da nossa vida e dos
nossos costumes.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Jo 3,22 – 4,6; Mt 4,12-17.23-25. 3ª-f.: 1Jo 4,7-10; Mc 6,34-44. 4ª-f.: 1Jo
4,11-18; Mc 6,45-52. 5ª-f.: 1Jo 4,19 – 5,4; Lc 4,14-22a. 6ª-f.: 1Jo 5,5-13; Lc 5,12-16. Sábado: 1Jo 5,14-21;
Jo 3,22-30. Domingo: Batismo do Senhor, festa – Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 3,15-16.21-22 (pág. 1273 – Bíblia
das Edições CNBB).
1. Ambiente de oração: Escolha um lugar tranquilo e
escolha a melhor posição para rezar. Respire profundamente e faça o sinal da cruz com muita devoção.
Invoque o auxílio do Espírito Santo;
2. Leitura da Palavra: Leia o texto uma ou duas vezes
de maneira que as palavras do Evangelho ﬁquem impressas na sua mente;
3. Contemplação: Em seguida, feche os olhos e contemple com a imaginação recriando essa cena do Evangelho. Veja a expectativa nos olhos daqueles que estão
perto de João, e veja também a reação deles quando
João diz que não é digno nem de desamarrar suas
sandálias.
4. Ação: Por último, escreva no seu diário espiritual ou
caderno o que mais o tocou nessa meditação e faça
também uma súplica a Deus pedindo a graça de ser
amigo dele. E ﬁnalize rezando essa oração: “Senhor,
dai-me também a graça de escutar sempre no meu coração as palavras que disse a Jesus: ‘Tu és o meu ﬁlho’.
Sim, Senhor, eu sou também o teu ﬁlho”.
Batismo do Senhor, festa – Ano C. Liturgia da Palavra: Is
42,1-4.6-7; Sl 28(29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10(R/.11b); At 10,3438; Lc 3, 15-16.21-22.
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