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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

A BELEZA
DA LITURGIA

A

(III Parte)

liturgia que celebramos é
um espaço dado a Cristo,
ou antes reservado para
nós? O tempo consagrado à liturgia é um tempo em que
Cristo fala ou, antes, um tempo em
que falamos de nós ou simplesDOM WASHINGTON CRUZ, CP
mente um tempo vazio? A liturgia
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
que celebramos, em vez de uma
ordem, é uma sequência de ritos, será também uma fonte
de ordem nas nossas relações com os outros? Será fonte de
ordem interior para nós mesmos?
Essas questões servem não apenas para compreender a essência da liturgia, mas também para clariﬁcar o sentido da participação ativa sobre a qual o Concílio tanto insistiu. Partimos de sacramentalidade da
Igreja, para sublinhar a importância do gesto na liturgia e em particular do gesto de Deus: o próprio Cristo
que se torna, precisamente na liturgia, gesto da Igreja.
Esse gesto tem em si a sua beleza, feita de simplicidade e
de amor, e que deve ser sempre respeitado.
Na sua liturgia, a Igreja serve-se também da beleza de
outros sinais, como as imagens, os ícones e os elementos
da criação. A beleza da liturgia, pois, é antes de mais a
beleza da simplicidade e do amor do gesto de Cristo, mas
é também a beleza dos nossos gestos e a beleza dos sinais
e dos elementos da criação que a liturgia ordena e harmoniza no tempo e no espaço.
A beleza da liturgia é a ordem que alcança criar em
nós, nas nossas relações com os nossos irmãos, a ordem
que consegue criar na nossa relação pessoal com Deus. A
beleza da liturgia é algo que nos ultrapassa. Não é a que
se impõe subitamente à atenção, que se faz ver através
dos gestos, dos sinais e dos elementos materiais, mas, sobretudo, a beleza que eles deixam transparecer.
Com efeito, é mais uma beleza que transparece que
uma beleza que se vê. Se quisermos ter uma bela liturgia,
devemos deixar-nos guiar pela própria liturgia, pelo seu
espírito, pelas suas normas. A beleza da liturgia exige
sempre alguma renúncia da nossa parte: renúncia à banalidade, à fantasia, ao capricho. Além disso, importa dar
à liturgia o tempo e o espaço que ela precisa. Não se deve
ter pressa. Mais que à nossa iniciativa, importa conceder
a Deus a liberdade de nos falar e de nos reunir pela sua
Palavra, oração, gestos, música, canto, luz, incenso, perfumes. A liturgia, como uma composição musical, tem
necessidade de espaço, de tempo, de silêncio, de despojamento de nós mesmos, para que as palavras, os gestos e
os sinais nos possam falar de Deus.

Dois temas importantíssimos para a
Igreja, a Jornada Mundial da Juventude e o Sínodo dos Bispos dedicado aos
jovens, são os destaques da reportagem
de capa desta edição, do Jornal Encontro
Semanal. Sobre a JMJ, apresentamos o
envio de um grupo de jovens, pela Arquidiocese de Goiânia, para o encontro
mundial com o papa. O destaque do
Sínodo dos Bispos é uma entrevista
com o relator geral do evento, o cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo
de Brasília e presidente da Conferên-

cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Conﬁra também nesta edição, as posses dos novos párocos em
diversas paróquias da nossa Igreja
particular e o início do primeiro ano
letivo no Colégio Família de Nazaré. O papa Francisco, por sua vez,
continua as catequeses sobre os Dez
Mandamentos. Desta vez, ele reﬂete
sobre o oitavo mandamento: “Não
levantarás falso testemunho contra o
teu próximo”.
Boa leitura!
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Foto: Danilo Eduardo

Santuário Basílica do Divino Pai
Eterno – Trindade

Paróquia Nossa Senhora da
Abadia – Abadia de Goiás
Foto: Rúdger Remígio
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Sob uma forte chuva que caía em toda a Região Metropolitana, o missionário redentorista, padre Robson de Oliveira, foi empossado reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, no dia 12 de janeiro. O templo estava lotado de peregrinos, vindos das mais diversas regiões do país.
Dom Washington, em sua homilia, motivou o reitor empossado a “manter
viva a chama da criatividade para responder aos desaﬁos pastorais do nosso tempo”. O arcebispo disse ainda ao padre que é importante evangelizar
pelos meios de comunicação e ter consciência para ediﬁcar a Igreja de Cristo
diante dos desaﬁos e pediu prioridade no trabalho de formação de lideranças e potencialização de talentos e recursos. Dom Washington agradeceu ao
padre Edinísio Gonçalves o excelente trabalho prestado nos últimos anos.

Paróquia Divino Pai Eterno –
Trindade

Foto: Rúdger Remígio

Foto: Danilo Eduardo

Paróquia São Francisco de Assis –
St. Leste Universitário

O missionário redentorista padre Antônio Gomes da Silva tomou posse
da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Abadia de Goiás, no dia 14 de
janeiro. Os ﬁéis da comunidade participaram e acolheram o seu novo pároco em missa presidida por Dom Washington Cruz; o superior provincial
dos Redentoristas de Goiás, padre André Ricardo, e o vigário provincial,
padre João Paulo dos Santos, concelebraram. O arcebispo reﬂetiu sobre
a liturgia do dia, Festa do Batismo do Senhor. Entregou os objetos para
que o novo pároco desempenhe bem suas funções (Evangeliário, chaves
da igreja e do sacrário, batistério e estola roxa). “Esta paróquia, com seu
novo pároco, deve ser uma presença cristã em Abadia, que dialoga, escuta, anuncia e esteja sempre em saída”, aﬁrmou Dom Washington.

Santuário Basílica Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro – St. Campinas

Foto: Fúlvio Costa

Paróquia Divino Pai Eterno –
Aparecida de Goiânia

Padre João Bosco de Deus, missionário redentorista, foi empossado pároco da Paróquia Divino Pai Eterno, em Trindade, no dia 4 de janeiro, pelo
arcebispo Dom Washington Cruz. Com a presença de centenas de ﬁéis, o
novo pároco recebeu os objetos para desempenhar suas funções, renovou
suas promessas sacerdotais diante do bispo e fez sua proﬁssão de fé e juramento de ﬁdelidade à Santa Igreja Católica.

Foto: Danilo Eduardo

O frade menor frei Edgar Alves Pereira é o novo pároco da Paróquia
São Francisco de Assis, do St. Leste Universitário, em Goiânia. A cerimônia de posse aconteceu no dia 11 de janeiro, na igreja matriz, e foi presidida pelo bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes. Vários frades participaram da celebração, além da comunidade paroquial. “Colaborem com seu
novo pároco e com a comunidade de frades que existe aqui. Com certeza
é um importante auxílio e presença signiﬁcativa – testemunho de Cristo
no meio de nós”, aﬁrmou o bispo. Além de outros frades, o superior provincial dos frades menores, frei Marco Aurélio Cruz, também participou.

A posse do novo administrador paroquial da Paróquia Divino Pai Eterno, em Trindade, padre Jandir Luiz Hess, aconteceu no dia 5 de janeiro.
A missa foi presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz. Ele reﬂetiu
sobre a liturgia da Epifania do Senhor – manifestação de Deus, pelo seu
Filho, a toda a humanidade, como Messias e Salvador do mundo. Aos paroquianos, ele pediu que estejam próximos do novo pároco e construam
com o padre Jandir uma verdadeira comunidade.
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Padre Marco Aurélio Martins da Silva, missionário redentorista, foi
empossado reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, St. Campinas,
na noite do dia 6 de janeiro. A igreja também estava lotada para acolher
o sacerdote que, no ﬁm da celebração, agradeceu a Dom Washington e
ao superior provincial dos missionários redentoristas de Goiás, padre
André Ricardo, a conﬁança.
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JMJ 2019 e Síno

A juventude como priorid
FÚLVIO COSTA

N

a próxima terça-feira (22),
tem início a Jornada Mundial da Juventude, que
acontecerá na cidade do Panamá, Panamá, na América Central.
O encontro mundial dos jovens com o
papa seguirá até o dia 27. Com o tema
“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”
(Lc 1,38), resposta de Maria ao anjo,
o evento, que acontece poucos meses
depois do Sínodo dos Bispos dedicado
à juventude, deve reunir jovens leigos,
padres, bispos e religiosos de todos os
continentes.
No Brasil, como de costume, a expectativa é positiva com relação à JMJ.
Jovens das dioceses de todos os regionais já estão embarcando rumo ao
Panamá. A Arquidiocese de Goiânia
enviou, no dia 13 de janeiro, um grupo de 25 jovens. Em missa presidida

pelo nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, na Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora (Catedral Metropolitana), o grupo ouviu as palavras motivadoras do arcebispo. “A exemplo de
Maria sejam disponíveis, participem
deste grande encontro mundial com o
papa e tragam de lá coisas boas para
ser compartilhadas em nossa Igreja
particular”, aﬁrmou. Em seguida, ele
abençoou os jovens.
O coordenador do Setor Juventude,
diácono Marcos Paulo Vilela de Assis,
aﬁrmou que não há um número oﬁcial
de participantes da Arquidiocese de
Goiânia na JMJ Panamá, por isso, ele
acredita que deve ser mais do que aqueles que participaram da missa de envio.
O diácono comentou também o sentido
do evento para a Igreja. “Este encontro
com o papa, que já acontece há muitos
anos, demonstra a unidade da Igreja

Jornada Mundial da Juventude
Iniciada por São João Paulo II, na
Páscoa de 1984, no encerramento do
Ano Jubilar, em Roma, a JMJ é uma experiência da juventude mundial com o
papa. Seu mentor, naquele ano, expressou o desejo de encontrar com os jovens
de todo o mundo, depois da primeira
experiência romana. No ano de 1987,
aconteceu, então, a 1ª Jornada Mundial
da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. O continente americano já acolheu a JMJ em várias oportunidades:
Buenos Aires, na Argentina, em 1987;
Denver, nos Estados Unidos, em 1993;
Toronto, no Canadá, em 2002; Rio de
Janeiro, no Brasil, em 2013 e, agora, em
2019, na cidade do Panamá, Panamá.

universal e, sobretudo, podemos acolher o que o Sumo Pontíﬁce deseja para
toda a juventude. É também um sinal
de unidade com o nosso pastor”.
Antônio Carlos Machado Mendonça, 24 anos, da Paróquia Santo Antônio,
de Hidrolândia (GO), participará pela
terceira vez da JMJ. Ele esteve no Rio
de Janeiro, em 2013 e, na última edição,
em Cracóvia, na Polônia, em 2016. “Eu
sempre participo da jornada porque é
um encontro em que recebemos muitas
bênçãos de Deus. O calor da unidade
nos transforma e o acolhimento que
sentimos transmite o amor das pessoas
para com o próximo”. Antônio Carlos
disse que pretende continuar participando das próximas edições, se Deus
assim o permitir.
Laís Elaine Silva, 29 anos, da Paróquia Universitária São João Evangelista, participará pela primeira vez da

Mensagem do papa Francisco
para os jovens

As Jornadas acontecem
sob duas formas:
Diocesana: a cada ano, as dioceses são convidadas a realizar, no
Domingo de Ramos, a sua jornada da juventude.
Mundial: esta forma é realizada geralmente a cada três anos,
sempre intercalando entre uma
sede europeia e outra região do
mundo.

JMJ. Para ela, será um momento de
partilha e experiência com a juventude
do mundo todo e com o papa. “É uma
ocasião de alegria em poder estar com
o Santo Padre, o papa, pastor da nossa
Igreja. Será um momento de muita fé
e espiritualidade e de poder compartilhar essa experiência com jovens de
muitos países lá presentes.”
Bianca Carneiro Leão, 36 anos, da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do
Jardim das Oliveiras, participará pela
segunda vez do evento. Ela esteve na
JMJ Rio de Janeiro, em 2013. “No Rio
de Janeiro, foi muito gratiﬁcante e eu
tive um contato direto com o papa, e a
expectativa que me faz voltar a participar é esse pulular dos jovens, a vontade
de estar e servir ao Senhor e, agora, por
poder levar mais jovens, pessoas que
nunca estiveram nesse contato, nessa
descoberta de estar com o Senhor.”

No texto, o papa destaca que “neste
caminho, nos acompanhará a Virgem

Maria, Aquela que todas as gerações
chamam bem-aventurada (cf. Lc 1, 48).
O novo trecho do nosso itinerário liga-se ao anterior, que estava centrado
nas Bem-aventuranças, mas impele-nos a avançar”. Francisco também
aﬁrmou: “desejo que haja uma grande
sintonia entre o percurso para a JMJ
do Panamá e o caminho sinodal”. Ao
longo de toda a mensagem, o papa fala
do exemplo de Maria, as motivações
que a ﬁzeram aceitar o projeto de Deus
em sua vida e que essas mesmas motivações são impulso para o caminhar
dos jovens.

Símbolos da JMJ
Cruz peregrina
A cruz de madeira, hoje conhecida
como “Cruz da Jornada Mundial da Juventude”, foi feita em 1983, por ocasião
do início do Ano Santo da Redenção

Logo oficial
(25 de março de 1983 a 22 de abril de
1984). Durante a celebração de abertura
do Ano Santo, os jovens entraram com
a cruz na Basílica de São Pedro, onde
permaneceu durante todo o jubileu. Foi
colocada junto ao sepulcro de São Pedro
e esteve presente nas celebrações, acompanhando os grupos de peregrinos que
visitavam o Vaticano. Entre eles, não
faltaram os jovens: representantes dos
movimentos e comunidades que, juntos, responderam ao convite do Santo
Padre. Eles pediram ao papa que, depois de ﬁnalizadas as celebrações, lhes
entregasse a cruz. O Santo Padre atendeu ao pedido e, no Domingo da Ressurreição, entregou aos jovens a Cruz
do Jubileu.

Ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani
O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani é concernente à imagem da Virgem de maior devoção na Itália. O nome “Protetora do povo romano” remonta sua
origem aos acontecimentos do ﬁnal do século VI, quando os habitantes de Roma
sofriam por causa de uma peste.
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A logo oﬁcial tem forma de um M e
de um coração. O M de Maria e o coração
representam o grande amor de Mãe que
ela tem por nós. Maria é a protagonista
da logo. Ela personaliza a ternura através da silhueta de Maria no momento em
que concebeu o menino Jesus. A parte superior da logo representa o lugar, isto é,
o istmo do Panamá. Ainda na parte que
simboliza Maria, há um caminho, pois
Nossa Senhora é o caminho para encontrarmos Jesus, e o Panamá será o caminho
para encontrarmos com ele neste ano. Os
cinco pontos brancos fazem referência à
coroa de Maria e representam os peregrinos de todos os continentes. É uma cele-

bração para todos os jovens do mundo.
A Cruz Peregrina é símbolo da Jornada
Mundial da Juventude, instituída por
São João Paulo II. Por ﬁm, o vermelho faz
alusão ao amor e à paixão de Cristo, remete também a uma das cores presentes
na bandeira do Panamá. O azul escuro
alude à Virgem Maria e ao Oceano Pacíﬁco; remete ao azul da bandeira do Panamá também. E o azul claro faz alusão
à Virgem Maria e ao Mar do Caribe, que
banha o país. Ambar Calvo, uma jovem
de 20 anos, estudante de arquitetura da
Universidade do Panamá, foi a ganhadora do concurso da logo para a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ).
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nodo dos Bispos

oridade pastoral da Igreja
Santos Patronos
São João Bosco
O espírito salesiano em que vivia
Dom Bosco se caracterizava por uma visão otimista e humanista da tarefa educativa. Foi declarado santo pelo papa
Pio XI, em 1934, e Pai e Mestre da juventude por São João Paulo II, em 1988.

à conversão. Em 24 de março de 1980, foi
assassinado com um tiro, enquanto celebrava a Eucaristia, na capela do Hospital
da Divina Providência. Ele foi canonizado em 14 de outubro de 2018.

Ir. Maria R. Meneses, FMA
Humilde religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora, fundou surpreendentes
obras sociais na Costa Rica. Foi declarada venerável pelo papa São João Paulo
II, no ano 2000, e beata, em 2002. Sua
meta sempre foi amar profundamente
a Jesus e difundir sua devoção a Maria.

São João Paulo II
Foi e sempre será um exemplo de
vida, amor, oração e entrega à sua vocação e ao serviço. Sempre jovem entre os
jovens, ia ao encontro deles, em vez de
ﬁcar apenas à sua espera. Promoveu as
Jornadas Mundiais da Juventude, mostrou um amor incansável por aquilo que
lhe era conﬁado, e nem a enfermidade
pôde vencê-lo.

São Oscar Romero
Foi bispo auxiliar e arcebispo de São
Salvador. Sua vida convidava ao diálogo
e à paz, chamando os que agiam com violência, injustiça, impunidade e corrupção

São Joselito
José Sánchez del Río (Joselito), martirizado aos 15 anos durante os violentos
enfrentamos da guerra dos “cristeros”,
no México, quando muitos cristãos lu-

taram contra a legislação antirreligiosa
promulgada em 1926, que proibia o culto público e ordenava fechar as igrejas.
Foi beatiﬁcado em novembro de 2005
por Bento XVI e canonizado, em 2016,
pelo papa Francisco.
São Juan Diego
Foi o dócil mensageiro de Maria, demonstrou um amor cheio de disponibilidade ao serviço e à Mãe de Deus e soube receber com humildade a missão que
ela lhe havia dado. Correu, com prontidão, ao bispo para levar a mensagem
que Maria lhe conﬁava. Guiados pelo
exemplo de Juan Diego, aprendamos a
atender, sem demora, ao que nos é pedido e que assim possamos contemplar
a graça de Deus em tudo.
Santa Rosa de Lima
Isabel Flores de Oliva foi uma bela

mulher, não só por sua aparência (de
onde veio o apelido “Rosa”), mas também pelo seu coração puro e dedicado
à oração e à contemplação no segredo.
A exemplo de Rosa de Lima, levemos a
luz de Jesus e sejamos modelo de virtude também em nossas famílias.
São Martinho de Porres
“Aquele que quiser ser o primeiro
seja o último e servidor de todos.” Martinho de Porres ingressou mansamente
no convento dos dominicanos através
de seu serviço de limpeza do convento,
pois não podia ingressar como irmão
dessa ordem por conta da cor de sua
pele. Sua humildade, obediência e generosidade ﬁzeram com que ele merecesse o ingresso na ordem e também lhe
renderam fama de santidade. Hoje, sua
santidade alcança em especial a África,
a Europa e a América.

Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens
Nos dias 2 a 28 de outubro de 2018, aconteceu a XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que teve como
tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. O evento contou com a participação de 266 Padres Sinodais, na Sala
Paulo VI, no Vaticano. O Brasil participou do Sínodo com quatro membros. O arcebispo de Brasília e presidente da CNBB,
Cardeal Dom Sergio da Rocha, foi o Relator Geral do Sínodo, nomeado pelo papa Francisco.
Em entrevista ao Encontro Semanal, logo após o Sínodo, o Cardeal Dom Sergio explicou o que é o Sínodo dos Bispos e como foi a participação dos jovens no evento. Ele também comentou o que acontece após o encontro e as ações
concretas que deverão ser colocadas a serviço da Igreja, a partir do documento pós-sinodal.

ENTREVISTA

oportunidade de realizar esse caminhar
naquele período do Sínodo, contando
com os jovens, procurando escutá-los
e acolhendo os anseios e propostas da
juventude.
Como foi a presença dos jovens
no Sínodo?
Uma das características marcantes
desse Sínodo foi a presença da juventude. Eram mais de 30 jovens que estavam
presentes e representando os jovens do
mundo inteiro. Nós contamos muito
com eles, com suas propostas que contribuíram bastante na reﬂexão, mas,
acima de tudo, nas sugestões de evangelização. A presença deles trouxe, sem
dúvida, alegria e animação.

Cardeal Dom Sergio da Rocha

O que é o Sínodo dos Bispos?
O Sínodo é um grande encontro de
bispos, que representam a Igreja e o
mundo inteiro. Este último, dedicado
à juventude, teve a participação dos jovens, padres e religiosas. É um momento muito bonito, porque expressa aquilo
que deve ser a Igreja o tempo todo; esse
caminhar juntos/unidos, buscando caminhos para evangelizar cada vez com
mais eﬁcácia e cumprir o mandato missionário de Jesus Cristo. Nós tivemos a
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A opção pela juventude foi um tema
que saiu no Sínodo?
O Sínodo todo foi um grande chamado para valorizar sempre mais a presença dos jovens na vida da Igreja, abrir
espaços para a juventude participar
cada vez mais ativamente. Ao colocar
em destaque a importância da juventude na Igreja, nós ﬁzemos um apelo para
priorizar a juventude.
O que acontece agora, depois do
Sínodo? Haverá ações concretas a
partir do documento pós-sinodal?
A partir do documento ﬁnal do Sí-

nodo, nós temos o período de acolhida
das reﬂexões e propostas das pastorais
que estavam presentes. O primeiro
grande passo será conhecer o documento que está sendo, aos poucos, traduzido para várias línguas e, claro, em
cada realidade local, seja em uma paróquia, seja diocese, ou na Conferência
Episcopal, nós precisamos pensar juntos o que fazer a partir das propostas
do Sínodo. O documento não pretende
substituir a Igreja local na deﬁnição do
trabalho da evangelização da juventude, no sentido de promover a atuação e
vivência da sua vocação cristã no dia a
dia da sociedade.
Qual o papel do relator geral do
Sínodo? Como foi a escolha?
Eu tive a graça de desempenhar
essa função de relator geral do Sínodo. É um serviço conﬁado pelo papa.
Cabe ao relator coordenar a elaboração
do documento ﬁnal. É um trabalho de
equipe. O relator procura acolher e ajudar a discernir os principais pontos que
compõem o documento sinodal. É uma
responsabilidade grande, pois todos
devem estar à escuta uns dos outros. É
claro que o relator deve ser o primeiro a
estar à escuta do conjunto daqueles que
participam da assembleia sinodal e valorizar as contribuições. Eu espero que
o documento seja mesmo a expressão

do conjunto que estava participando em
unidade com o papa Francisco, presidente do Sínodo.
É possível dizer como a Igreja no Brasil
deve acolher o documento?
O documento sinodal é, primeiramente, entregue ao papa e ele entregou
a nós, que estávamos participando. Nós
somos o conjunto da Igreja. Agora, cabe
a tarefa de acolher, procurar concretizar
o que vem do Sínodo. Na Conferência
Episcopal, nós já tivemos, por meio da
CNBB e da Comissão Episcopal para a
Juventude, uma participação muito expressiva no período de preparação para
o Sínodo. Agora, no pós-Sínodo, continuamos a contar não só com a CNBB e
a Comissão Episcopal, mas com toda a
organização da Pastoral Juvenil do Brasil. Por meio da Conferência Episcopal,
tudo isso deve chegar à Igreja, nas dioceses e na comunidade local. A CNBB
não vai substituí-las. Ela vai favorecer e
o documento será conhecido, valorizado e colocado em prática na Igreja, em
todo o país. Ele é um texto de referência
e não um documento que faz parte do
Magistério da Igreja. Ele quer ajudar e
motivar a colocar em prática essa prioridade que deve ser dada à juventude na
Igreja em seus vários níveis: nacional,
com a Conferência Episcopal, e local,
nas nossas comunidades.
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CATEQUESE DO PAPA

A VERDADE

É a maravilhosa revelação de Deus
Foto: Vatican News

Queridos irmãos e irmãs!

N

a catequese de hoje abordaremos a oitava Palavra
do Decálogo: “Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo”.
Esse mandamento – reza o Catecismo – “proíbe falsiﬁcar a verdade nas relações com outrem”
(n. 2.464). Viver de comunicações
não autênticas é grave, porque
impede os relacionamentos e, por
conseguinte, também o amor. Onde
há mentira não há amor, não pode
haver amor. E quando falamos de
comunicação entre as pessoas, entendemos não apenas as palavras,
mas inclusive os gestos, as atitudes,
até os silêncios e as ausências. Uma
pessoa fala com tudo aquilo que é
e que faz. Todos nós estamos em
comunicação, sempre. Todos nós
vivemos comunicando e estamos
continuamente em equilíbrio entre
a verdade e a mentira.
Mas o que signiﬁca dizer a verdade? Signiﬁca ser sincero? Ou exato?
Na realidade, isso não é suﬁciente,
porque podemos estar sinceramente
em erro, ou podemos ser exatos no
detalhe, mas não entender o sentido
do conjunto. Às vezes justiﬁcamos
dizendo: “Mas eu disse o que sentia!”. Sim, mas absolutizaste o teu
ponto de vista. Ou então: “Eu simplesmente disse a verdade!”. Talvez, mas revelaste dados pessoais
ou reservados. Quantas bisbilhotices destroem a comunhão por inoportunidade ou falta de delicadeza!
Aliás, os mexericos matam, e quem
o disse foi o Apóstolo Tiago na sua
Carta. Os tagarelas, as tagarelas são
pessoas que matam: matam o próximo, porque a língua mata como
uma facada. Estai atentos! Um bisbilhoteiro ou uma bisbilhoteira é um
terrorista, pois com a sua língua lança a bomba e vai embora tranquilo,
mas aquilo que diz, aquela bomba
lançada, destrói a reputação de outrem. Não vos esqueçais: mexericar
signiﬁca matar.
Mas então: o que é a verdade? Eis
a pergunta formulada por Pilatos,
precisamente quando Jesus, diante
dele, realizava o oitavo mandamento (cf. Jo 18,38). Com efeito, as palavras “Não levantarás falso testemunho
contra o teu próximo” pertencem à
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linguagem forense. Os Evangelhos
culminam na narração da Paixão,
Morte e Ressurreição de Jesus; e essa
é a narração de um processo, da execução da sentença e de uma consequência inaudita.
Interrogado por Pilatos, Jesus
diz: “Foi para dar testemunho da
verdade que nasci e vim ao mundo: para dar testemunho da verdade”
(Jo 18,37). E Jesus dá esse “testemunho” mediante a sua Paixão e

ﬁlhos de Deus, enviando o Espírito
Santo, que é Espírito de verdade, o
qual conﬁrma ao nosso coração que
Deus é nosso Pai (cf. Rm 8,16).
Em cada um dos seus gestos, o
homem, as pessoas aﬁrmam ou negam essa verdade. Desde as pequenas situações diárias até às escolhas
mais exigentes. Mas é a mesma lógica, sempre: aquilo que os pais e os
avós nos ensinam, quando nos dizem para não mentir.

Somos filhos do Pai celestial, que é bom e
não nos desilude, instilando no nosso
coração o amor pelos irmãos
Morte. O Evangelista Marcos narra
que “o centurião que estava diante
de Jesus, ao ver que Ele tinha expirado assim, disse: Este homem era
realmente o Filho de Deus!” (15,39).
Sim, porque era coerente, foi coerente: com esse seu modo de morrer, Jesus manifesta o Pai, o seu
amor misericordioso e ﬁel.
A verdade encontra a sua plena
realização na própria pessoa de Jesus (cf. Jo 14,6), no seu modo de viver e de morrer, fruto da sua relação
com o Pai. Ele, Ressuscitado, oferece também a nós esta existência de

Questionemos: quais obras, palavras e escolhas de nós cristãos comprovam a verdade? Cada um pode
perguntar-se: sou uma testemunha
da verdade, ou sou mais ou menos
um mentiroso disfarçado de verdadeiro? Cada qual se interrogue.
Nós, cristãos, não somos homens e
mulheres extraordinários. No entanto, somos ﬁlhos do Pai celestial,
que é bom e não nos desilude, instilando no nosso coração o amor pelos irmãos. Essa verdade não se diz
tanto com discursos, é um modo de
existir, uma maneira de viver, que

se vê em cada gesto (cf. Tg 2,18). Este
homem é verdadeiro, aquela mulher
é verdadeira: vê-se! Mas como, se não
abre a boca? Contudo, comporta-se
como verdadeiro, como verdadeira.
Diz a verdade, age de modo verdadeiro. Um bom modo de vivermos!
A verdade é a maravilhosa revelação de Deus, da sua Face de Pai,
é o seu amor ilimitado. Essa verdade corresponde à razão humana
mas supera-a inﬁnitamente, porque
constitui um dom que desceu sobre
a terra e se encarnou em Cristo Cruciﬁcado e Ressuscitado; ela é revelada por quem lhe pertence e tem as
suas mesmas atitudes.
Não levantarás falso testemunho signiﬁca viver como ﬁlho de
Deus, que nunca, nunca se desmente, jamais diz mentiras; viver como
ﬁlhos de Deus, deixando sobressair
em cada gesto esta grande verdade:
que Deus é Pai e que podemos conﬁar n’Ele. Eu conﬁo em Deus: essa
é a grande verdade. Da nossa conﬁança em Deus, que é Pai e me ama,
nos ama, nasce a minha verdade, o
ser verdadeiro e não mentiroso.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 14 de novembro de 2018
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FIQUE POR DENTRO

Com Santa Missa, Colégio
Família de Nazaré começa
seu primeiro ano letivo
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Foto: Rúdger Remígio

Fotos: Fúlvio Costa

Visita canônica ao
Carmelo de Trindade

O nosso arcebispo Dom Washington Cruz abriu o primeiro ano letivo
do Colégio Família de Nazaré, na manhã do dia 14 de fevereiro, com Santa
Missa presidida na capela da instituição e participação de pais, familiares,
alunos, professores e funcionários.
Vários padres da Arquidiocese concelebraram.
Em sua homilia, Dom Washington
explicou um dos principais objetivos
da inauguração deste colégio pela Arquidiocese de Goiânia. “Nosso objetivo é ﬁxar o Cristo na vida de todos
aqueles que aqui estudarem, proporcionar-lhes o crescimento na fé, pois o
Senhor mesmo disse: ‘Segui-me, e eu
farei de vós pescadores de homens’
(cf. Mc 1,17). Jesus pede conversão,
que tomemos outra direção e mudemos de rumo”, aﬁrmou.
O arcebispo ainda disse que aquele
era um dia histórico. “Nós somos protagonistas desta história que estamos
fazendo com este colégio, que leva
o nome de família de Nazaré, ponto
central da nossa fé. Deus feito homem
é o caminho, a verdade e a vida. Reconheçamos nele o professor por excelência. Jesus Bom Pastor dá sua vida
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pelas ovelhas e é ele quem identiﬁca
a comunidade educacional que aqui
nasce. Essa verdade é a espinha dorsal da nossa escola”, declarou Dom
Washington.
O COLÉGIO
Conforme o diretor da escola, padre Luiz Henrique Brandão, a proposta pedagógica é fundada nos valores católicos. A unidade é totalmente
aberta à comunidade e nele estudam
também os nossos seminaristas e as
moças em formação para serem freiras, que estão cursando o Ensino Médio e necessitam de uma educação
qualiﬁcada. “Oferecemos aos nossos
seminaristas, mas também a todos os
que desejam um colégio que se preocupa com a educação integral das
pessoas, não só intelectual ou somente em vista do ingresso na faculdade,
mas uma educação que possa alcançar a pessoa como um todo, sobretudo com a centralidade da pessoa de
Jesus Cristo, da nossa fé. Nosso desejo é oferecer um grande espaço de
formação para os nossos estudantes e
para os nossos pais também”, aﬁrmou
o diretor.

Dom Washington Cruz fez visita canônica ao Carmelo da Santíssima
Trindade e da Imaculada Conceição, no dia 11 de janeiro. O Código de Direito Canônico exige que o bispo da diocese onde está a Ordem faça visita uma vez a cada três meses, para tomar conhecimento de como está
a vida da comunidade. Na ocasião, Dom Washington conviveu durante
todo o dia com as carmelitas e conversou com cada uma individualmente. O Carmelo de Trindade (GO) pertence à Ordem da Bem-Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo. A casa tem atualmente 11 irmãs carmelitas, sendo que a mais jovem tem 36 anos e a mais idosa, 93.
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LEITURA ORANTE

O Espírito do Senhor está sobre mim

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir’’ (Lc 4,21)

Texto para a oração: Lc 1,1-4; 4,14-21 (pág. 1274 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: Escolha um lugar que possa ajudá-lo a fazer uma leitura atenta da Palavra de Deus.
Leia o texto quantas vezes forem necessárias, pois é
Jesus falando com você.

PE. JOSÉ LUIZ DA SILVA
Formador no Seminário Propedêutico Santa Cruz

N

o próximo domingo, Lucas
apresenta o projeto de vida de
Jesus que, ao chegar na sinagoga, abriu o livro sagrado e leu o
texto tirado do profeta Isaías: “O Espírito
do Senhor está sobre mim, porque ele me
ungiu, para anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-me 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”. No decorrer do Evangelho de Lucas, Jesus vai cumprindo essa missão. Isso
por quê? Porque Ele está cheio do Espírito
Santo, é o consagrado, é o ungido do Pai.
Após ler essa passagem, o povo esperava
que Jesus explicasse qual o signiﬁcado daquelas palavras. Então, Ele disse: “Hoje se
cumpriu esta passagem da escritura que
acabaste de ouvir” (Lc 4,21). Além de ser o

2. Meditação livre: Neste segundo passo, retomamos o
texto, versículo por versículo. É Deus quem fala na Palavra: repita mais vezes aqueles versículos, frases ou
palavras que tocaram o seu coração.
ungido e o consagrado, Jesus se apresenta
como aquele que é o cumpridor da palavra, ou seja, da profecia de Isaías. Ele é a
Palavra encarnada e, por isso, pode cumprir com exatidão o que está anunciando.
Com essa autoridade, Ele pode nos
libertar, tirar a nossa cegueira e toda a
opressão e dar-nos uma unção nova, um
espírito novo, para que, no início deste
ano, possamos reconhecê-lo como o ungido do Pai, o consagrado do Altíssimo
e o pleno do Espírito Santo. Que Deus,
em sua inﬁnita bondade, possa conceder
muita paz a você e a toda a sua família.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Hb 5,1-10; Mc 2,18-22. 3ª-f.: Hb 6,10-20; Mc 2,23-28. 4ª-f.: Hb 7,1-3.15-17; Mc
3,1-6. 5ª-f.: Hb 7,25-8,6; Mc 3,7-12. 6ª-f.: Conversão de São Paulo, festa – At 22,3-16 ou At 9,1-22; Mc 16,1518. Sábado: 2tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Lc 10,1-9. Domingo: 3º Domingo do Tempo Comum – Ne 8,2-4a.5-6.8-10;
1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21.
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3. Oração espontânea: Rezar é deixar o coração falar Daquele que é amor. Fale com Deus por meio da Palavra.
Reze: “o Espírito do Senhor está sobre mim”. Em seguida: “Ele me consagrou com uma unção para anunciar a Boa-Nova aos pobres”; “para proclamar o ano
da graça do Senhor”.
4. Contemplação: A contemplação é um estado de união
com Deus. É uma etapa de que você não é dono. Deixese envolver pelo misterioso amor de Deus, que chama
você a tomar uma atitude em silêncio. Depois de um
momento de silêncio, reze: “vossas palavras, Senhor,
são espírito e vida!” Conclua rezando o Salmo 19,8-14.
(página 689 – Bíblia Edições CNBB).
3° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18(19),8.9.10.15 (R/. Jo 6,63c);
1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21 (Jesus em Nazaré).
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