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“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27)
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PALAVRA DO ARCEBISPO

PAPA PEDE ORAÇÕES E
PROTEÇÃO PARA VÍTIMAS
DO TRÁFICO DE PESSOAS

E

m suas intenções de oração
para este mês de fevereiro,
o papa Francisco convida os
cristãos do mundo inteiro a rezar pelas vítimas do tráﬁco de pessoas,
da prostituição forçada e da violência.
Ele nos conclama a não ignorarmos
que existem práticas de escravidão em
nosso tempo e a sermos generosos no
acolhimento dessas vítimas. No vídeo
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
divulgado pela Rede Mundial de OraArcebispo Metropolitano de Goiânia
ção do Papa, ele aﬁrma: “Perante essa
trágica realidade, não podemos lavar
as mãos, se não quisermos ser, de certa forma, cúmplices desses
crimes contra a humanidade”.
Com essa iniciativa de pedir que o mundo reze por determinada causa, a cada mês, o Sumo Pontíﬁce ressalta a importância
da oração e motiva a humanidade a voltar seu olhar para as
mazelas que são geradas pelo modo de viver da nossa sociedade. No tema deste mês, ele lembra-nos qual deve ser o perﬁl do verdadeiro cristão. Aﬁnal, Jesus não ensinou que o bom
samaritano da parábola, ao ver o irmão caído na estrada, fez
somente uma oração por ele e seguiu sua viagem. Ao contrário,
ele comprometeu-se com aquele ser humano, fazendo tudo o
que podia para ajudá-lo.
“Eu faço um apelo especialmente aos governos, para que sejam enfrentadas com decisão as causas deste ﬂagelo e as vítimas
sejam protegidas”, disse o Papa, que também nos convoca a colaborar para a superação do problema: "Todos, porém, podemos e
devemos colaborar, denunciando os casos de exploração e escravização de homens, mulheres e crianças".
O Santo Padre enfatizou que “a oração é a força que sustenta
o nosso esforço comum” e sugere que nos unamos em preces
pelas vítimas do tráﬁco, da prostituição forçada e da violência,
pedindo a intercessão de Santa Joseﬁna Bakhita.

Editorial
A reportagem de capa desta edição
apresenta a temática discutida na Primeira Reunião Mensal de Pastoral, realizada
no dia 9 de fevereiro: o lema proposto
pela Campanha da Fraternidade 2019. O
responsável pela reunião também destaca que as próximas temáticas estarão em
sintonia com os caminhos que deverá seguir a Arquidiocese de Goiânia, em sua
vida pastoral, a partir daquilo que será
norteado por esta Igreja particular e pela
Igreja no Brasil e no mundo. Na seção
Arquidiocese em Movimento, o Regional

Centro-Oeste da CNBB começa a se preparar para sua XX Assembleia Eclesial,
que acontecerá em outubro. A temática
a ser discutida já está em fase de escolha.
Em Vida Cristã, padre Fagner Israel de
Oliveira lembra os 9 anos do Acordo Brasil – Santa Sé. A Pastoral da Sobriedade,
por sua vez, que está sendo estruturada
na arquidiocese, realiza formação sobre
prevenção ao uso de drogas. O objetivo
é que a pastoral esteja presente em todas
as paróquias (pág. 2).
Boa leitura!

Rezemos juntos a oração proposta pelo papa Francisco:

Santa Joseﬁna Bakhita, que quando criança foste vendida como escrava e tiveste que enfrentar diﬁculdades e sofrimentos indescritíveis.
Uma vez libertada da escravidão física, encontraste a verdadeira redenção no encontro com Cristo e sua Igreja.
Santa Joseﬁna Bakhita, ajuda todos aqueles que estão presos na escravidão. Em nome deles, intercede junto ao Deus da misericórdia, de
modo que as cadeias de seu cativeiro possam ser quebradas.
Que Deus mesmo possa libertar todos aqueles que foram ameaçados, feridos ou maltratados pelo tráﬁco de seres humanos.
Leva alívio àqueles que sobrevivem a esta escravidão e ensina a eles
a ver Jesus como modelo de fé e esperança, de forma que possam curar
suas feridas.
Te suplicamos a rezar e interceder por todos nós: para que não caiamos na indiferença, para que abramos os olhos e possamos olhar as misérias e as feridas de tantos irmãos e irmãs privados de sua dignidade e
de sua liberdade e ouvir o seu clamor de ajuda. 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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Fotografias: Rudger Remígio
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Formação de agentes para
atuar na Pastoral da Sobriedade
A pedido do arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz, a Coordenação Arquidiocesana de Pastoral
promoveu a criação de um núcleo, com
o objetivo de formar agentes para a
Pastoral da Sobriedade nas paróquias.
Esse núcleo foi criado com representantes das instituições católicas de
acolhimento e tratamento de pessoas
dependentes de substâncias químicas.
Em consequência dessa missão, acontecerão encontros de formação com reﬂexões sobre a realidade e as situações
de dependentes, bem como orientações
para os trabalhos de prevenção nas famílias e comunidades. Cada paróquia
pode fazer a inscrição de seus agentes.

O curso é composto por três módulos
e não é obrigatório participar de todos,
embora seja o recomendável para uma
formação completa. O primeiro módulo acontece nos dias 23 e 24 deste mês,
das 7h30 às 18h, na Associação Servos
de Deus. A primeira palestra será sobre
o tema “O que é prevenção ao uso de
drogas?”. Além desse, outros também
serão trabalhados, como “Por que fazer
prevenção ao uso de drogas em igrejas
e escolas? Como fazer prevenção na
prática” e “A prevenção nos meios de
comunicação”.
Mais informações: Associação Servos
de Deus. Fone: (62) 4013-7100.

13/02/2019 15:58:51

Fevereiro de 2019

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Regional Centro-Oeste inicia
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FÚLVIO COSTA

Evento a ser realizado em
outubro acontece a cada quatro
anos e norteia caminhada
pastoral da Igreja no estado de
Goiás e no Distrito Federal

N

o dia 9 de fevereiro, coordenadores diocesanos,
coordenadores de pastoral e movimentos e presidentes de organismos se reuniram,
na sede do Regional Centro-Oeste
da CNBB (Goiás e Distrito Federal) em Goiânia, com o objetivo de
reﬂetir sobre a caminhada pastoral
desta porção da Igreja, nos últimos
três anos, quando foram vividas as
prioridades pastorais assumidas
na Assembleia Eclesial Regional,
no ano de 2015. Nos anos de 2016
a 2018, o Regional assumiu as prioridades: Ano da Misericórdia, Ano
Vocacional Mariano e, por último,
no ano passado, o Ano da Família.
As perspectivas pastorais também
foram discutidas na ocasião.
Logo no início do encontro, padre
Eduardo Luiz de Rezende, secretário
executivo do regional, fez comentários sobre a caminhada pastoral
2018. Um dos destaques de sua fala
foi a avaliação positiva da palestra
do mons. Antônio Catelan sobre o

tema “Formação de Liderança”, na
2ª Reunião de coordenadores diocesanos, coordenadores de pastoral
e movimentos e presidentes de organismos, que aconteceu no mês de
agosto. O tema proposto e a apresentação feita pelo sacerdote também
foram elogiados pelos participantes.
Os coordenadores diocesanos
também partilharam aspectos da
caminhada pastoral em suas Igrejas
particulares, sempre enfatizando os
compromissos assumidos no último
triênio. Essa vivência, conforme o coordenador da Pastoral da Comunicação Regional, irmão Diego Joaquim,
são luzes para a caminhada da Igreja
neste ano em que o Regional Centro-Oeste volta a se reunir em Assembleia, para pensar e deﬁnir sua
caminhada pastoral nos próximos
três anos. “Este encontro dos coordenadores de pastoral foi importante
para a reﬂexão sobre nossa Assembleia Eclesial do Regional. Percebemos a importância do processo de
avaliação continuada que realizamos
nos últimos quatro anos e construímos uma proposta sobre a temática
que vai nos iluminar no encontro de
outubro próximo. A proposta formulada aborda a evangelização no contexto urbano e será apreciada pelos
bispos em breve”, aﬁrmou.
Os bispos do Regional Centro-Oeste se reunirão pela primeira vez
no ano de 2019, no Conselho Episco-

pal Regional (Conser), nos dias 2 a 4
de abril, na cidade de Rubiataba, Diocese de Rubiataba/Mozarlândia (GO).
Para Dom Moacir Silva Arantes,
bispo auxiliar e coordenador de pastoral da Arquidiocese de Goiânia, a
reunião dos coordenadores diocesanos de pastoral e dos coordenadores
das pastorais regionais é uma importante oportunidade de partilha e
tentativa de caminhar juntos. “Cada
pastoral e cada diocese tem sua história, seus objetivos pastorais, sua
forma de pastorear em vista destes
projetos, mas todas buscam o mesmo
objetivo: anunciar Jesus Cristo e testemunhar o seu Reino, colaborando
na sua construção.” Com relação ao
tema evangelização nos centros ur-

banos, Dom Moacir disse que o “nosso maior desaﬁo é atingir os centros
urbanos e despertar a vivência da comunidade e na comunidade.”
A unidade das dioceses do regional, segundo Dom Moacir, é indispensável para a percepção de
que cada uma é parte de uma única
Igreja. “São muitos desaﬁos a serem
superados e o maior deles é sempre
a construção da unidade e a colaboração nos diversos projetos pastorais. Cada pastoral deve se perceber
como parte de um grupo maior e, ao
se planejar e propor caminhos, pensar também nas demais pastorais, de
forma a construir um testemunho de
unidade e não apenas belos projetos
de evangelização”, concluiu.

Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística
promove encontro sobre Campanha
da Fraternidade 2019
Foto: PASCOM - Paróquia Rosa Mística

Foto: Rudger Remígio

Dom Washington Cruz preside
Santa Missa da Bênção das Mochilas

Foto: Fúlvio Costa

preparativos para a XX Assembleia Eclesial

“Esta celebração tem o sentido
de abençoar não só as mochilas
e os livros, mas também os alunos e as escolas onde os alunos
estudam. Esta missa é também
um importante momento de confraternização.” Foi o que disse o
arcebispo Dom Washington Cruz,
em missa presidida na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana, no dia 10
de fevereiro, em que ele celebrou
a tradicional Bênção das Mochilas. Padre Edmarcio Neri concelebrou. A missa teve também a par-
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ticipação de vários professores e
diretores das escolas, entre eles o
reitor da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado.
Em sua reﬂexão, Dom Washington Cruz explicou a importância
da participação na Santa Missa.
“Queridas crianças e jovens, é
muito importante que vocês participem da vida da Igreja, sempre
indo à Santa Missa, pois é na Palavra de Deus e na Eucaristia que
nós, católicos, encontramos forças
para enfrentar nossos desaﬁos”,
enfatizou.

“Neste ano, a Campanha tem o objetivo de 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” (Apresentação do Texto-Base, pág. 8
No último dia 11, a Paróquia
Nossa Senhora Rosa Mística promoveu, no Auditório Dom Orione,
um encontro sobre a Campanha da
Fraternidade 2019, que tem como
tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e lema “Serás libertado pelo
direito e pela justiça” (Is 1,27).

Os palestrantes do evento foram
a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás,
Suelena Carneiro Caetano Fernandes Jayme, que falou especialmente
sobre o tema, abordando os objetivos gerais e especíﬁcos da CF, e o
bispo auxiliar da Arquidiocese de
Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes,
que tratou do lema e foi responsável
pela parte da espiritualidade. Participaram do evento mais de 80 pessoas de movimentos e pastorais e o
padre João de Bona Filho, pároco da
paróquia.
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FIQUE POR DENTRO

Arquidiocese de Goiânia

“Não há lugar que Deus não
transforme”

O

bispo auxiliar de Goiânia,
Dom Moacir Silva Arantes, na pessoa do arcebispo metropolitano, Dom
Washington Cruz, fez visita pastoral
às dependências do Centro Estadual
de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), unidade de Aparecida de Goiânia. Na
ocasião, ele conheceu os espaços do
lugar e as atividades que são praticadas com os 112 internos das alas
masculina e feminina.
Na celebração eucarística, Dom
Moacir reﬂetiu sobre a liturgia do dia
(Mc 7,1-13), enfatizando que, para
amar a Deus, é preciso estar em sintonia com ele, procurando seguir seus
ensinamentos. “Precisamos cultivar o
amor a Deus. Ele chama à existência
cada um de nós, essa é a maior prova
do seu amor. O pecado, quando introduzido, nos faz sofrer e aqueles ao
nosso redor, e não conseguimos des-

cansar, isto é, desfrutar daquilo que
ﬁzemos, pois somente o bem nos traz
descanso e alegria”, aﬁrmou.
Dom Moacir também disse a
cada interno presente ali, bem como
aos colaboradores, que o pecado é
como um peso que nos impede até
mesmo de andar. “Às vezes, parece
que estamos empurrando pedras
em nossas vidas, mas com Deus
tudo muda”. Ele também explicou
que os ﬁlhos praticam erros durante a vida, mas o Senhor é como uma
mãe que jamais vai nos abandonar.
Ao ﬁm da missa, o bispo comentou
que, no dia anterior (11), a Igreja celebrou Nossa Senhora de Lourdes e
o Dia Mundial dos Enfermos, lembrando que todos temos enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais.
Ele aﬁrmou ainda que a Aparição de
Nossa Senhora de Lourdes (1858) é
um importante testemunho de que
para Deus não há lugares feios,
ruins ou sujos que não possam ser
transformados. “Nossa Senhora
apareceu na gruta de Massabielle,
que era um lugar sujo e ali foi trans-

Foto: Rudger Remígio

realiza visita pastoral ao Credeq

formado; hoje abriga um hospital e
um santuário. É a prova de que não
há lugar que Deus não transforme e
que só ele é capaz de mudar nosso
interior e exterior.”
O secretário de capelania e membro da Comunidade Luz da Vida,
Delubio Ribeiro Mendes, informou
que o objetivo da visita do Dom Moacir é conhecer e participar da vida do

Credeq e da recuperação dos internos. “Queremos que a Arquidiocese
de Goiânia esteja presente neste importante projeto. É um pedido dos
próprios internos de que tenhamos
a presença da Igreja, do padre para
atender conﬁssões e para celebrar a
Santa Missa quando possível”, disse. Dom Moacir deverá celebrar no
lugar uma vez ao mês.

Na comemoração dos 68 anos da
Vila São José Bento Cottolengo, no
dia 11 deste mês de fevereiro, foi
empossada a nova diretoria da casa
e inaugurada a reforma de uma das
12 unidades de internação permanentes da Vila, em Trindade. A nova
diretoria é composta pelos missionários redentoristas padre Marco Aurélio Martins da Silva e pelo irmão
Michael Goulart, como presidente e
diretor ﬁnanceiro, respectivamente.
O novo presidente, padre Marco
Aurélio, falou da alegria de celebrar
os 68 anos da Vila. “É um momento único de uma história consolidada e, sem dúvida, carregada de fé
e amor”. O padre rendeu graças a
Deus e comentou a importância de
se agradecer a Ele e aos colaboradores. “Agradecer é um ato revelador
de amor, só o faz verdadeiramente quem vê, sente e vive cada momento, reconhecendo a importância
desse gesto”.

Foto: Rudger Remígio

Vila São Cottolengo celebra 68 anos com nova direção

O arcebispo metropolitano de
Goiânia, Dom Washington Cruz, esteve presente na solenidade de posse. Ele deu a bênção e fez uma reﬂexão sobre o trecho do Evangelho (Mt
25,31-46). “Neste trecho do Evangelho, Jesus nos dá os principais ensinamentos de como fazer boas obras

para sermos salvos”, aﬁrmou. O arcebispo fez ainda um pedido especial
a todos os médicos, enfermeiros e
colaboradores da Vila São Cottolengo. “Cuidem destes nossos irmãos e
irmãs que aqui estão, como se cuidassem de Jesus, pois o Senhor está
presente em cada um deles.”

Estiveram presentes na solenidade, o governador de Goiás, Ronaldo
Caiado; a primeira dama Gracinha
Caiado; o vice-governador, Lincoln
Tejota; a Ministra do Supremo Tribunal de Justiça, Laurita Vaz; diversos deputados federais e estaduais;
o prefeito de Trindade, Jânio Darrot;
alguns vereadores; o pároco de Trindade, padre João Bosco de Deus; e o
padre José Bento, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em
Goiânia.
A Vila São José Bento Cottolengo
é um hospital ﬁlantrópico, fundado
em 11 de fevereiro de 1951, pelo padre Gabriel Campos Vilela. O lema
da unidade de saúde é “Nem a lua
precisa do corpo inteiro para encantar o mundo”. A Vila tem a missão
de promover vida com qualidade
para a pessoa com deﬁciência e em
situação de vulnerabilidade social,
como expressão da ação evangelizadora da Igreja Católica.

Jornada Mundial da Juventude

O jovem João Victor de Souza
Lima, 20 anos, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, do Parque das
Laranjeiras, rezou uma dezena do
terço, em língua portuguesa, durante a Jornada Mundial da Juventude
(JMJ), que aconteceu nos dias 22 a
27 de janeiro, no Panamá, pequeno
país da América Central. Foi um momento de fé, devoção e alegria para
o jovem. Para a Arquidiocese de Goiânia foi um presente muito especial.
“Eu participei do Maria Fest, um festival da Pré-Jornada, que aconteceu
na Cidade do Panamá. Certo dia, a
organização me chamou e me con-
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vidou a rezar uma dezena do terço,
em português. Eu sou tímido e quase
não aceitei. Subi ao palco trêmulo,
mas confiante de que estava fazendo aquilo não pelo evento, e sim por
Nossa Senhora, que estava ali comigo naquele momento. Foi bem tranquilo depois disso e eu me senti feliz
por ter representado o Brasil”, contou. Para participar da JMJ e realizar
o sonho de participar do Encontro
Mundial do papa com os jovens, João
Victor contou com a ajuda de paroquianos. Atuante na comunidade,
ele é catequista de Crisma e seguidor
(integra o Encontro Segue-me).

Foto: JMJ 2019

Jovem da Paróquia N. Sra. de Guadalupe rezou terço em língua portuguesa
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Versículo bíblico que ilumina o tema da
Fotos: Rudger Remígio

CF 2019 é refletido na primeira Reunião Mensal do ano

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

A

primeira Reunião Mensal
de Pastoral de 2019 aconteceu no último sábado,
9 de fevereiro, no Centro
de Pastoral Dom Fernando. O versículo de Isaías “Serás libertado pelo
direito e pela justiça” (1,27), lema da
Campanha da Fraternidade 2019, foi
tema da reunião. A reﬂexão sobre
a Campanha teve início na última
reunião mensal de 2018, realizada
em 8 de dezembro, que abordou o
tema “Fraternidade e Políticas Públicas”, sob a perspectiva jurídica.

A assessoria foi da promotora de
Justiça, Suelena Carneiro Caetano
Fernandes Jayme, que ressaltou a
importância dessa temática 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 legado como importante instituição que
muito contribui para as discussões
e ações de impacto social e político
em nosso país.”
O missionário redentorista, padre João Paulo Santos de Souza,
foi o assessor da reunião e reﬂetiu,
com os presentes, sobre a perspectiva bíblica da CF deste ano. Ilumi-

nada pela Sagrada Escritura e pelos
ensinamentos da Igreja, a Campanha tem o objetivo de “estimular a
participação em Políticas Públicas,
à luz da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja, para fortalecer a
cidadania e o bem comum, sinais de
fraternidade”, ressaltou o assessor.
O padre explicou o signiﬁcado
da palavra Justiça na bíblia: “tem
um signiﬁcado mais amplo que
uma mera equidade, ela quer dizer,
também, verdade e amor misericordioso. Logo, para que a justiça
se realize plenamente, ela precisa
ser verdadeira e cheia de misericórdia”. Ele citou ainda as palavras do

monge Enzo Biachi, para o qual “a
verdadeira justiça é aquela que escandaliza”.
Segundo o padre João Paulo, nós
devemos ser profetas, pois a profecia só acontece em um mundo onde
a injustiça está presente. Mas o profeta não vem somente para denunciar o mal, ilustrou, citando o biblista italiano, Pietro Bovati, que aﬁrma:
“o profeta é um promotor da justiça
lá onde a justiça é sufocada”. Ele é
um instrumento de transformação
da sociedade porque fala o que vem
ao coração, ilumina a mente e torna capaz a obediência à vontade de
Deus, que é ‘fazer justiça’.

Novo projeto
Na segunda parte da reunião, o
padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional, anunciou o projeto Muitas vocações, uma
só Igreja, que será implantado na
Igreja de Goiânia, e apresentou um
vídeo com os testemunhos do frei
Fernando Inácio Peixoto, do monsenhor Lino Dalla Pozza e do recém- ordenado diácono Fênykis de
Oliveira Silva, mostrando a beleza
da vocação e de se entregar ao chamado de Deus

O padre Vítor Simão, coordenador da reunião mensal, explicou o
porquê de iniciar o ano reﬂetindo
sobre o tema da Campanha da Fraternidade. “Como a Campanha da
Fraternidade começa na Quarta-feira de Cinzas, ou seja, no mês de
março, em fevereiro já propomos
uma reﬂexão para que os ﬁéis possam se preparar para, no tempo da
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Ao ﬁnal da reunião, o arcebispo metropolitano de Goiânia Dom
Washington Cruz pediu a todos os
presentes que rezassem pelas vocações e, também, que paróquias,
pastorais e movimentos trabalhem
em seus ambientes de atuação para
motivar os jovens, que sentem o chamado de Deus, a dar uma resposta.

Quaresma, reﬂetir o tema da Campanha da Fraternidade com toda
Igreja no Brasil.”
O coordenador da reunião informou ainda sobre a caminhada
das reuniões mensais em 2019.
“Neste ano nós queremos, a cada
mês, atentar sobre o que a Igreja,
de modo geral – Igreja arquidiocesana, no Brasil e no mundo ‒ pro-

põe para reﬂexão, como por exemplo, temas referentes a juventude,
família, vocações ou mesmo sobre
as necessidades mais iminentes da
vida pastoral de cada paróquia”,
disse.
A próxima reunião mensal
acontece no Centro Pastoral Dom
Fernando, no segundo sábado do
mês de março, dia 9.
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CATEQUESE DO PAPA

Quando o homem atende ao
desejo de viver segundo
Cristo, então abre a
porta à salvação.

A vida nova é

o Espírito do próprio Deus
Queridos irmãos e irmãs!

N

a catequese de hoje, que
conclui o percurso sobre
os Dez Mandamentos, podemos utilizar como tema-chave o dos desejos, que nos permite
percorrer de novo o caminho trilhado
e resumir as etapas alcançadas, lendo
o texto do Decálogo, sempre à luz da
plena revelação em Cristo.
Começamos pela gratidão, como
base na relação de conﬁança e de obediência: como vimos, Deus nada pede
antes de ter dado muito mais. Ele
convida-nos à obediência para nos
resgatar do engano das idolatrias que
têm um grande poder sobre nós. Com
efeito, procurar a própria realização
nos ídolos deste mundo esvazia-nos e
escraviza-nos, enquanto o que confere estatura e consistência é a relação
com Aquele que, em Cristo, nos torna ﬁlhos a partir da sua paternidade
(cf. Ef 3,14-16).
Isso implica um processo de bênção e de libertação, as quais são o descanso verdadeiro, autêntico. Como
reza o Salmo: “Só em Deus repousa a
minha alma, só dele me vem a salvação” (Sl 62[61],2).
Essa vida livre torna-se aceitação
da nossa história pessoal e reconcilia-nos com aquilo que vivemos desde a
infância até o presente, tornando-nos
adultos e capazes de atribuir a devida
importância às realidades e às pessoas da nossa vida. Por esse caminho
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entramos em relação com o próximo
que, a partir do amor que Deus mostra em Jesus Cristo, é uma chamada à
beleza da ﬁdelidade, da generosidade e
da autenticidade.
Mas para viver assim – ou seja, na
beleza da ﬁdelidade, da generosidade
e da autenticidade – precisamos de um
coração novo, habitado pelo Espírito
Santo (cf. Ez 11,19;36,26). Pergunto-me: como acontece esse “transplante” de coração, do coração velho para
o coração novo? Através da dádiva
de desejos novos (cf. Rm 8,6), que são
semeados em nós pela graça de Deus,
de maneira especial mediante os Dez
Mandamentos, levados a cumprimento por Jesus, como Ele ensina no
“sermão da montanha” (cf. Mt 5,1748). Com efeito, na contemplação da
vida descrita pelo Decálogo, isto é,
uma existência grata, livre, autêntica,
abençoada, adulta, protetora e amante da vida, ﬁel, generosa e sincera,
nós, quase sem nos darmos conta,
voltamos a encontrar-nos diante de
Cristo. O Decálogo é a sua “radiograﬁa”, descreve-o como um negativo fotográﬁco que deixa transparecer a sua
face, como no santo Sudário. E assim
o Espírito Santo fecunda o nosso coração, inserindo nele os desejos que são
seu dom, os desejos do Espírito. Desejar
segundo o Espírito, desejar ao ritmo
do Espírito, desejar com a música do
Espírito.
Olhando para Cristo, vemos a beleza, o bem e a verdade. E o Espírito

gera uma vida que, atendendo a esses
seus desejos, desencadeia em nós a esperança, a fé e o amor.
Desse modo descobrimos melhor
o que signiﬁca que o Senhor Jesus não
veio para abolir a lei, mas para lhe dar
cumprimento, para a fazer crescer,
e enquanto a lei segundo a carne era
uma série de prescrições e proibições,
segundo o Espírito essa mesma lei torna-se vida (cf. Jo 6,63; Ef 2,15), porque
já não é uma norma, mas a carne do
próprio Cristo, que nos ama, procura,
perdoa, consola e, no seu Corpo, volta a compor a comunhão com o Pai,
perdida por causa da desobediência
do pecado. E assim a negatividade literária, a negatividade na expressão dos
mandamentos – “não roubarás”, “não
insultarás”, “não matarás” – aquele
“não” transforma-se numa atitude positiva: amar, abrir espaço para os outros no meu coração, todos desejos que
semeiam positividade. E essa é a plenitude da lei que Jesus veio trazer-nos.
Em Cristo, e unicamente n’Ele, o
Decálogo deixa de ser condenação
(cf. Rm 8,1), tornando-se a verdade
autêntica da vida humana, ou seja, desejo de amor – aqui nasce um desejo
de bem, de praticar o bem – desejo de
alegria, desejo de paz, de magnanimidade, de benevolência, de bondade,
de ﬁdelidade, de mansidão e de temperança. Daqueles “nãos” passa-se
para este “sim”: a atitude positiva de
um coração que se abre com a força do
Espírito Santo.

Eis para que serve procurar Cristo
no Decálogo: para fecundar o nosso
coração, a ﬁm de que esteja repleto
de amor e se abra à ação de Deus.
Quando o homem atende ao desejo
de viver segundo Cristo, então abre
a porta à salvação, a qual não pode
deixar de vir, porque Deus Pai é generoso e, como aﬁrma o Catecismo,
“tem sede de que nós tenhamos sede
d’Ele” (n. 2560).
Se são os maus desejos que arruínam o homem (cf. Mt 15,18-20), o Espírito insere no nosso coração os seus
santos desejos, que constituem o germe da vida nova (cf. 1Jo 3,9). Efetivamente, a vida nova não é um esforço
titânico para ser coerente com uma
norma, mas a vida nova é o Espírito
do próprio Deus, que começa a orientar-nos para os seus frutos, numa feliz sinergia entre a nossa alegria de
sermos amados e a sua alegria de nos
amar. Encontram-se as duas alegrias:
a alegria de Deus de nos amar e a
nossa alegria de sermos amados.
Eis no que consiste o Decálogo
para nós, cristãos: contemplar Cristo
a ﬁm de nos abrirmos para receber
o seu coração, para receber os seus
desejos, para receber o seu Espírito
Santo.

Audiência Geral
Sala Paulo V, 28 de novembro de 2018
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VIDA CRISTÃ

Acordo Brasil – Santa Sé

7

PE. FAGNER ISRAEL DE OLIVEIRA
Mestre em Direito Canônico pela Universidade de
Navarra – Espanha
Juiz e vigário judicial adjunto do Tribunal Eclesiástico
Interdiocesano de Goiânia – GO

N

o dia 13 de novembro de
2008, foi assinado o Acordo entre o Brasil e a Santa
Sé. Esse momento histórico de máxima importância para as
relações diplomáticas entre o Estado
Brasileiro e a Igreja Católica Apostólica Romana foi celebrado na Sala
dos Tratados do Palácio Apostólico
do Vaticano e contou com a presença
de representantes de ambos Estados
soberanos. Representando o Brasil
estava o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o representante oﬁcial da Santa Sé era o cardeal Tarcisio
Bertone, secretário do Estado do Vaticano. Esse Acordo recebeu aprovação do Congresso Nacional no dia 7
de outubro de 2009 e foi promulgado no dia 11 de fevereiro de 2010.
A assinatura e a promulgação
desse Acordo são de grande impor-

tância, porque vieram preencher
uma lacuna no ordenamento jurídico do nosso país que causava instabilidade nas relações entre a Igreja
Católica e o Estado Brasileiro. Podemos resumir os benefícios do Acordo apontando os seguintes temas:
reconhecimento da personalidade
jurídica da Igreja Católica presente
no Brasil e das entidades que a representam, tais como: CNBB, dioceses, paróquias etc. Maior garantia
nos direitos que a Igreja Católica
tem em relação à liberdade religiosa; direito de estabelecer centros
educativos confessionais católicos
e gerenciar entidades caritativas e
culturais; reconhecimento do patrimônio artístico e cultural da Igreja
Católica. O Acordo garante ainda
que o Estado Brasileiro assegure o
direito de a Igreja Católica oferecer
aos cidadãos e ﬁéis católicos a assistência espiritual necessária, quando
eles se encontram internados em
hospitais, clínicas ou reclusos em
penitenciárias.
Ademais, podemos destacar que
o Acordo prevê a possibilidade de a
Igreja Católica colaborar com o Estado Brasileiro, por meio de parcerias
para promover benefícios aos cidadãos em assuntos como: assistência
social, saúde e educação. Além dis-

O fato de que o Brasil é o país com o maior
número de católicos do mundo faz com
que os cidadãos brasileiros possam ter tutela
jurídica nos diversos âmbitos de sua vida
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Nove anos depois

so, a Igreja pode ver reconhecidos os
títulos acadêmicos dispensados em
instituições de ensino superior presentes no Brasil ou no exterior. No
tocante ao matrimônio, a Igreja recebe o reconhecimento do Estado dos
casamentos religiosos com efeito civil e a homologação das sentenças
de nulidade matrimonial celebradas
em tribunais eclesiásticos, conﬁrmadas pela Santa Sé.
O fato de que o Brasil é o país
com o maior número de católicos
do mundo faz com que os cidadãos
brasileiros possam ter tutela jurídica
nos diversos âmbitos de sua vida, e
a Igreja, como instituição hierarquicamente organizada, possa desenvolver suas atividades com liberdade dentro dos limites próprios, em
harmonia com as leis do Estado.

Portanto, não se trata de um
Acordo que busca privilégios para a
Igreja em detrimento das demais religiões ou expressões de fé existentes no país, mas se trata de garantir
o princípio da laicidade do Estado,
sem deixar de observar que grande
número de brasileiros professam a
fé católica e necessitam de um respaldo jurídico claro que os permita
viver como bons cidadãos e, ao mesmo tempo, como bons ﬁéis da Igreja.
Celebrar o aniversário de promulgação do Acordo Brasil – Santa Sé é fazer memória desse importante marco nas relações entre Igreja e Estado,
e emitir votos de que a Igreja continue a contribuir para o bem-estar
do povo brasileiro e a desenvolver
suas atividades apostólicas com serenidade e paz.
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LEITURA ORANTE

O amor e a misericórdia

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Amai os vossos inimigos’’ (Lc 6,27.35)

Texto para oração: Lc 6,27-38 (página 1278 – Bíblia das
Edições CNBB)

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

N

o próximo domingo, Jesus nos
apresenta duas atitudes desaﬁadoras: amar os inimigos e ter misericórdia para com eles. Por que
Ele as apresenta? Por que são difíceis?
O Mestre nos diz que devemos amar os
nossos inimigos porque Ele assim o fez.
Jesus ousou adentrar na casa do fariseu
Simão e lhe mostrou que a misericórdia
de Deus é inﬁnita, ainda que Simão o estivesse julgando (cf. Lc 7,36-50). E, na cruz,
intercedendo por seus algozes, Ele disse:
“Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que
fazem” (Lc 23,34).
E, no referido Evangelho, Cristo nos diz
que devemos “falar bem”, “oferecer a outra face”, “deixar levar o manto e a túnica”

e “fazer o bem sem esperar retribuição”.
Diante de um mundo marcado por violência e competição, torna-se difícil não revidar
um simples tapa.
Mas Jesus exige de nós uma medida
maior que a dos fariseus: a sua justiça misericordiosa, que não se contenta com gestos de
bondade. Eis a sua medida: a do amor incondicional e sobrenatural a quem nos persegue,
maltrata e que não merece a nossa estima. E,
se possível, dar a vida por essa pessoa.
Jesus, obrigado por me amar, mesmo
quando fui Teu inimigo ao cometer um pecado. Obrigado por derramar a Tua misericórdia sobre mim, quando Tu morreste na
cruz. Dá-me a graça de ir além das minhas
simples atitudes naturais, para amar como
Tu amas e dar a vida pelo outro como Tu a
deste por nós (na cruz), ainda que eu ache
que ele não mereça. Jesus, permite-me assumir a medida cristã da misericórdia.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 4,1-15.25; Mc 8,11-13. 3ª-f.: Gn 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21. 4ª-f.: Gn 8,613.20-22; Mc 8,22-26. 5ª-f.: Gn 9,1-13; Mc 8,27-33. 6ª-f.: 1Pd5,1-4; Mt 16,13-19. Sábado: Hb 11,1-7; Mc 9,2-13.
Domingo: 7º Domingo do Tempo Comum – 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38.

1º) Ambiente de oração: esse é um momento entre você e
Deus, por isso, deixe-O ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso
a realidades que podem fazer você perder o foco, para isso
invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto das Sagradas Escrituras quantas vezes for necessário, para poder ouvir e
compreender a mensagem de Deus para você;
3º) Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto lhe fala. Destaque palavras, frases e repita-as, para poder
alimentar-se delas;
4º) Oração espontânea: apresente-se a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5º) Contemplação: agora, tente se lembrar dos momentos
em que você mais notou a manifestação de Deus em sua
vida. Busque registrar, para que possa, durante a semana,
relembrar o que foi rezado;
6º) Ação: a experiência da Leitura Orante dará muitos frutos e você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um modo de colocar essa Palavra em prática.
7° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102(103),1-2.3-4.8.10.12-13 (R./ 8a);
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 (Misericordiosos como o Pai).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Todos os anos, a Igreja, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), lança o Texto-Base da Campanha da Fraternidade. O documento é um importante subsídio para entender os objetivos gerais e específicos da iniciativa e sua fundamentação teórica.
O material contextualiza ainda o tema proposto a partir de conteúdo
divulgado nos meios de comunicação e estudos do magistério da
Igreja. O Texto-Base apresenta ainda o cronograma da CF, o observatório social do Brasil, natureza e histórico da campanha, a Quaresma
e sua relação com a Campanha da Fraternidade, entre outros.
Onde encontrar: Livrarias Católicas ou no site das Edições CNBB
Organização: CNBB
Valor estimado: R$ 13,00
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