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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A

o destacarmos o aniversário
de um ano do Programa Encontro Semanal nesta edição,
queremos partilhar nossa
alegria em ter conseguido marcar esse
tempo de presença da Arquidiocese de
Goiânia no meio televisivo, a serviço do
Reino, por intermédio da PUC TV, aﬁliada da Rede Aparecida. Para um mundo tão repleto de opções comunicacioDOM WASHINGTON CRUZ, CP
nais, pode parecer algo comum, mas é
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
muito importante para nós. Representa
a conquista de mais um espaço para nos
aproximarmos do povo de Deus.
Contando com a diferenciada conﬁguração que as produções
audiovisuais exibem, o programa tem colaborado para ampliar a
divulgação da vida litúrgica arquidiocesana, das nossas atividades
pastorais, devocionais, educacionais e do incansável trabalho das
obras sociais ligadas à nossa Igreja, que tanto bem realizam e que
devem ser conhecidas por quem precisa dos seus serviços.
O projeto do programa Encontro Semanal se concretizou por
meio da iniciativa, empenho e dedicação do padre Warlen Reis e
das jovens Gabriela Rodrigues e Larissa Costa. Nasceu ainda como
trabalho ﬁnal do curso de graduação em Jornalismo que eles concluíram pela PUC Goiás, e foi amadurecendo. Então, o Vicariato
para a Comunicação – que tem à frente nosso bispo auxiliar Dom
Levi Bonatto –, acreditou na viabilidade do projeto, a PUC TV ofereceu total apoio e empresas solidárias apostaram na audiência
qualiﬁcada do programa e o patrocinaram.
Parabéns ao programa Encontro Semanal, que tem o mesmo
nome do nosso jornal impresso (distribuído gratuitamente nas paróquias), para sinalizar a complementariedade e a interatividade
que pretendemos estabelecer entre os dois veículos, e deles com os
seus públicos.
Eu desejo que esse programa continue a levar a Boa-Nova de
Nosso Senhor Jesus Cristo e outras mensagens relevantes aos telespectadores da PUC TV e aos usuários do YouTube, e possa melhorar sempre mais, para que promova realmente o encontro entre as
pessoas. Assista, divulgue e interaja com a sua produção, enviando
sugestões de pauta e outras que visem a sua melhoria. Aﬁnal, sempre é possível fazer melhor o que já fazemos bem. E com a audiência e a ajuda de todos, isso certamente acontecerá.
Peço também que leiam com carinho o nosso jornal Encontro
Semanal, editado pelo jornalista Fúlvio Costa, que soma o esforço
de muitos nas coberturas jornalísticas e fotográﬁcas, na diagramação, revisão, impressão e distribuição nas paróquias, aos domingos. Colabore com a ampliação do número de leitores, repassando-o aos seus familiares e amigos.
Rogo a Deus que o jornal e o programa promovam encontros
ediﬁcantes com seus leitores e telespectadores, para que possam
continuar colaborando com a missão evangelizadora da nossa Igreja e sua crescente unidade em Cristo. Esse é o mesmo objetivo do
site institucional, da participação em redes sociais e de todas as
ações de comunicação da nossa arquidiocese, pois ele deriva do
nosso lema pastoral: “Muitos membros, um só corpo”.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
Revisão: Camila Di Assis e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio
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Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Impressão: Gráfica Moura

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Há um ano entrava no ar, pela
PUC TV, o Programa Encontro Semanal, com o objetivo de alcançar
um público que está no conforto de
casa, no ﬁm de semana, e quer conhecer a vida pulsante da Arquidiocese de Goiânia. Hoje, o programa
continua levando ao público uma
diversidade de conteúdo que, além
de enriquecer os telespectadores sobre doutrina e pastoral da Igreja, nos

possibilita momentos de fé e de reﬂexão sobre nossa relação com Deus
e com o próximo na sociedade. Conﬁra também neste número, a Palavra
do Arcebispo sobre o Encontro Semanal na TV e a comunicação arquidiocesana, as coberturas do ﬁm de
semana e a Catequese do Papa sobre a
oração do Pai-Nosso.
Boa leitura!

Confira outros retiros que vão acontecer no período de Carnaval:
arquidiocesedegoiania.org.br/comunicacao/eventos

Formação para cantores
e instrumentistas
A Arquidiocese de Goiânia realizará, no próximo dia 16 de março,
um curso voltado para cantores e
instrumentistas que servem em nossas liturgias. O evento será realizado
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), das 8h às 11h30, e contará
com oﬁcinas de violão, técnica vocal/
canto e liturgia. As inscrições devem
ser feitas diretamente em suas respectivas paróquias, e elas serão encaminhadas para a Cúria Metropolitana.
Valor: R$ 10,00.

Foto: Rudger Remígio

O PROGRAMA ENCONTRO
E NOSSA COMUNICAÇÃO
PELA UNIDADE

Editorial

Importante: As inscrições vão até o dia 13 de março, portanto,
elas não serão feitas no local do curso.
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Pastoral Carcerária realiza

3

primeiro encontro formativo do ano
sobre a formação cristã nos cárceres,
pois os agentes da Pastoral Carcerária são discípulos (as) de Jesus Cristo. Por ser uma pastoral arquidiocesana, ela realiza o trabalho de visitas
nos municípios que pertencem a
esta Igreja particular e que têm presídios ou cadeia.
Além dos agentes de Goiânia,
participaram também da formação
os agentes das cidades de Senador
Canedo, Bela Vista e, ainda, duas
voluntárias de Inhumas, para a
reimplantação da pastoral naquele
município. A Pastoral Carcerária da
Arquidiocese de Goiânia promove
a evangelização e a promoção da
dignidade humana com a presença
da Igreja nos cárceres por meio das
equipes de pastoral na busca de um
mundo sem cárceres!

Fotos: Rudger Remígio

O

s agentes da Pastoral Carcerária estiveram reunidos
para o primeiro encontro
formativo arquidiocesano
da pastoral, no dia 16 de fevereiro,
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF). Motivados pela palavra de
Jesus – Eu estava na prisão e fostes
visitar-me (Mt 25,36) – e também pela
carta aos Hebreus – Lembrem-se dos
presos, como se estivésseis presos
com eles (Hb 13,3) os agentes da Pastoral Carcerária querem ser uma presença da Igreja no meio dos nossos irmãos presos (as), “os mais pobres entre os pobres, porque privados de sua
liberdade”, levando a eles a palavra
de fé e a presença, ajuda fraterna cristã e promoção da dignidade humana.
Durante toda a manhã, os voluntários aprofundaram os estudos

Trindade recebe Encontro Nacional dos Reitores
e colaboradores dos Santuários do Brasil
A cidade de Trindade (GO) acolheu o Encontro Nacional de Reitores e colaboradores dos Santuários
existentes em nosso país. Os reitores e colaboradores foram recebidos em Santa Missa de abertura do
evento realizada na Capela de Santa
Luzia, na noite do dia 18, presidida
por Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. O bispo emérito de Colatina
(ES), Dom Décio Sossai Zandonade,
e o reitor do Santuário de Aparecida e presidente do Conselho de
Santuários do Brasil, padre Eduardo
Catalfo, concelebraram.
Durante sua homilia, Dom Moacir lembrou a missão dos Santuários, aﬁrmando que o trabalho de
evangelização deve ser sempre realizado em comunhão eclesial. “Ajudar os ﬁéis a compreenderem que a
visita, a peregrinação e a experiência
feita nos Santuários não substituem
e nem mesmo suprem a necessidade

de participarem ativamente em suas
comunidades locais, em sintonia
com seus pastores.”

tro produtivo a todos os presentes.
“Que a bem-aventurada Virgem Maria, a quem Deus fez o Santuário da
Encarnação, faça de nossos Santuários ventres espirituais que acolham,
nutram e façam renascer na fé, no
amor e na esperança todos aqueles
que neles adentrarem”, expressou.
Após a celebração, os representantes dos Santuários participaram
de uma Cerimônia de boas-vindas conduzida pelo padre Robson
de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, e pelo
padre Eduardo Catalfo, reitor do
Santuário de Aparecida.
O encontro aconteceu até o dia
22 de fevereiro, reﬂetindo o tema “A
missão do Santuário é celebrar com
o povo de Deus”. A programação
contou com palestras, apresentação
das atividades pastorais de cada
O bispo concluiu, pedindo a in- Santuário, mesa redonda e votação
tercessão de Maria para as ações para a escolha da sede do próximo
dos Santuários e desejou um encon- encontro, em 2020.

Paróquia celebra 40 anos dos grupos São Pedro
e São Paulo e Santo Agostinho
A Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, localizada no Setor Aeroporto em Goiânia, celebrou com
grande alegria os 40 anos dos Grupos São Pedro e São Paulo e Santo
Agostinho.
Criados em fevereiro de 1979,
tinham como objetivo estimular a
perseverança das famílias na fé e
otimizar o ambiente de estudo e
de reﬂexão dos casais engajados.
A celebração em ação de graças foi
presidida por Dom Moacir Silva
Arantes. Concelebraram os padres
José Florêncio e César Martinez, da
Sociedade Agostiniana.
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Em sua reﬂexão, o bispo falou
da importância de ter uma vida
sacramental participativa para fortalecer o grupo. “A fortaleza destes
grupos é sustentada pela perseverança das pessoas que, por sua vez,
são fortalecidas pelos sacramentos
e por terem uma vida sacramental
tão intensa.”
Ao ﬁnal da celebração, padre
José Florêncio chamou várias
pessoas que marcaram os 40 anos
dos grupos. Todos os presentes deram uma salva de palmas,
agradecendo a Deus e aos fundadores pelo trabalho.
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Missionários Passionistas

FÚLVIO COSTA

“A Paixão de Jesus Cristo é a maior
e mais maravilhosa obra do Amor
Divino, remédio eficaz para todos
os males” (São Paulo da Cruz)

E

m 2020, a Congregação dos
Missionários Passionistas celebra 300 anos de fundação.
Essa comunidade de apóstolos foi fundada na Itália, por São
Paulo da Cruz (1694-1775), no ano
de 1720. O Jornal Encontro Semanal foi
recebido na Comunidade que leva o
nome do fundador, no Jardim Balneário Meia Ponte, formada pelos
padres Jackson Maioli Alvarenga,
que também é pároco da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, naquele
bairro; pelos padres Rodrigo Alves
Ferreira e Thiago Tales Mendes de
Oliveira. “Provavelmente, teremos
uma relíquia de São Paulo da Cruz
que vai percorrer as nossas comunidades e paróquias em que estamos
presentes. Começaremos a celebrar
o Jubileu de 300 anos da congregação a partir do ﬁm deste ano”, declarou padre Jackson.

Os Missionários Passionistas,
conforme identiﬁcação em seu próprio site institucional (www.provinciaexaltacao.org.br), “são um grupo
de cristãos, sacerdotes e leigos, que
vivem em comunidade fraterna, dispostos a anunciar aos homens e às
mulheres do nosso tempo o Evangelho de Cristo”. A congregação está
presente em 62 países e o seu carisma
é centrado em ver a paixão de Jesus
como uma obra do amor de Deus,
uma obra de redenção e de salvação.
“No centro da nossa espiritualidade
está a prova do amor de Jesus por
nós, sua doação na cruz. Nossa missão é salvar almas, ajudar, promover
a vida humana e o culto à paixão de
Cristo”, explicou padre Rodrigo.
Padre Jackson lembrou que São
Paulo da Cruz, no início do seu chamado vocacional, não pensava em
fundar uma congregação religiosa, nem mesmo em ser padre. Servia em um hospital com um irmão,
e a vida da família marcada por
dor, sofrimento e mortes de alguns
membros o fez sentir o chamado do
Senhor. “Ele vê a Paixão de Cristo
acontecendo na vida dos enfermos e
passa a pensar em dedicar ali o seu
ministério”, aﬁrmou. A história vai

Distintivo

Os Missionários Passionistas
usam um hábito preto, cor que, segundo padre Rodrigo, foi escolhida por conta de uma visão que São
Paulo da Cruz teve, dada por Nossa Senhora, para que pudesse fazer
memória do luto e da Paixão de Jesus Cristo. A vestimenta tem cinco
costuras na gola que signiﬁcam as
cinco dores de Maria e sete costuras
no peito que simbolizam as sete chagas de Cristo. O coração usado no
peito quer dizer a Paixão de Cristo.
Traz na parte inferior os três cravos
de Cristo, que lembram suas chagas.
Na parte de cima há a cruz, a cor negra lembra sua Paixão e a cor branca,
presente na insígnia, a Ressurreição.
A Paixão de Cristo é de fato o centro
da vida dos Missionários Passionis-

chamando São Paulo da Cruz para
outros horizontes. “Hoje, os Missionários Passionistas olham a realidade do mundo, contemplando a
Paixão de Cristo, sendo um sinal de
esperança, de vida, buscando como
base, como força, o mistério pascal
de Jesus”, disse o padre.
“Nossa missão primeira é estar
em sintonia e unidade entre nós irmãos, companheiros e, também,

com os cruciﬁcados de hoje. Além
do cruciﬁcado que se entregou na
cruz por nós, também com os cruciﬁcados da nossa realidade, sociedade em que estamos inseridos”, explicou padre Thiago, que é natural de
Iporá, Diocese de São Luís de Montes Belos (GO), onde os Passionistas
estão presentes há mais de 40 anos.

Presença
tas. “Certa vez, São Paulo da Cruz
disse que os males que o mundo enfrentava na época aconteciam porque o mundo se esqueceu da Paixão
de Cristo. Ficou no esquecimento o
grande amor que ele tem por nós. O
nosso primeiro compromisso é que
não deixemos que o mundo se esqueça que Deus nos ama”, explicou
padre Rodrigo.
Os Passionistas, além dos três
votos tradicionais (pobreza, obediência e castidade), têm um quarto,
que é a memória da Paixão de Cristo. Ao ser questionado sobre o que a
congregação tem a oferecer na atualidade, em um mundo marcado pela
velocidade da informação e da desinformação e pelo relativismo, padre Jackson disse que o carisma da
congregação é muito forte e atual e
tem um bem a oferecer. “Em meio a
uma vida tão corrida em que pouco
tempo sobra para as pessoas, a nossa palavra sobre a Paixão de Cristo faz a diferença porque o mundo
sente falta de presença, do encontro
pessoal, de momentos de orações e
de estar juntos, e os Passionistas têm
um jeito muito próprio de acolher e
oferecer essa palavra, sobretudo aos
jovens”, aﬁrmou.

Vocação
Aos jovens que sentem o chamado para fazer uma experiência com os Missionários Passionistas, a casa está aberta no Jardim Balneário Meia Ponte. Padre
Thiago é o responsável pela dimensão vocacional.
Contatos: (38) 99221-7309 e e-mail: thiagocp2009@hotmail.com
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300 anos difundindo a espiritualidade da Paixão de Jesus Cristo

A congregação chegou ao Brasil em
1911. No país, está organizada em duas
Províncias. A Getsêmani tem Casa Provincial que ﬁca em São Paulo e abrange
os estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e toda a região Sul, além de Argentina,
Uruguai e Paraguai. A mais recente e
que Goiânia faz parte é a Província da
Exaltação da Santa Cruz, que compreende os estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, Goiás e o Acre. A Província da Exaltação da Santa Cruz foi formada em 2012. É oriunda de três grupos
distintos de fundações italianas e holandesas. A primeira fundação da Bahia ce-

lebrou 70 anos de presença; a segunda
é de Minas Gerais e Espírito Santo, que
celebrou 60 anos e a terceira é do estado
de Goiás, que teve início em 1956 e celebrou também suas bodas de diamante. Os Passionistas chegaram a Goiás
em 1958. No mundo há 2900 membros
religiosos masculinos e nove congregações femininas que comungam da espiritualidade Passionistas, uma inclusive,
de vida contemplativa fundada por São
Paulo da Cruz. No estado de Goiás, a
congregação está presente na Arquidiocese de Goiânia, nas Dioceses de Luziânia e de São Luís de Montes Belos.

Curiosidade
O nosso arcebispo Dom Washington
Cruz é Missionário Passionista. Ele é
do grupo de missionários do estado da
Bahia, do antigo Vicariato Domingos
da Mãe de Deus. Foi formador na congregação por muito tempo e, antes de
ser nomeado bispo, esteve como pároco
da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Salvador (BA). Foi nomeado o
bispo mais jovem em 1987, com 39 anos
de idade.
Padre Rodrigo contou que na Diocese
de São Luís de Montes Belos, onde Dom
Washington foi bispo de 1987 a 2002, ele
foi um pastor presente nas comunidades, bastante acessível, sempre conversando com as pessoas e celebrando nas

comunidades onde não havia sacerdotes. “Sempre presente nas comunidades, Dom Washington fez muito esforço
para incentivar nossa presença Passionista em São Luís. Depois, ele trouxe de
São Carlos (SP) as Monjas Passionistas,
em 1994. Elas ainda estão lá. Aqui, em
Goiânia, continuamos a perceber o carinho dele com a nossa congregação, sempre presente quando possível”, contou.
“Sou Passionista por incentivo do meu
pároco na época. O convento ﬁcava há
2 km da paróquia e o padre peregrinava de manhã e à tarde neste caminho e
isto foi me motivando: o peregrinar e o
carinho dele com o povo”, disse em entrevista Dom Washington.

INFORMAÇÕES
PASSIONISTAS
(Congregação da Paixão de Jesus Cristo) Comunidade São Paulo da Cruz
Superior: Pe. Jackson Maioli Alvaranga, CP
Endereço: Av. Genésio de Lima Brito, Qd. 128, nº 10 – Jd. Balneário Meia Ponte
CEP: 74593-210 – Goiânia-GO – Telefone: (62) 3091-2882.
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Encontro Semanal na TV

Fotos: Rudger Remígio

promove a vida missionária da Igreja

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

N

este domingo, 24 de fevereiro, o programa Encontro Semanal da Arquidiocese de Goiânia
completa um ano de existência. Já
foram veiculados 53 programas,
mostrando o que acontece em toda
a Arquidiocese e o que é realizado
pelas paróquias e comunidades. O

programa tem meia hora de duração e vai ao ar aos sábados, às 8h30
e 17h, e no domingo, às 17h15,
pela PUC TV.
O Encontro Semanal na TV é fruto do trabalho de conclusão de curso
dos jornalistas Gabriela Rodrigues,
Larissa Costa e padre Warlen Reis,
que explicou que o principal objetivo do programa é agregar todas as
mídias já existentes na Arquidiocese de Goiânia para a evangelização

Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia e responsável pelo Vicom, falou sobre a
importância deste trabalho. “É muito bom que
a Arquidiocese tenha um espaço em que possamos mostrar o que a Igreja de Goiânia tem feito,
além de ser uma forma de evangelizar, pois o
programa trata de assuntos doutrinais da nossa
Igreja”, declarou o bispo.

Pró-reitor de Comunicação e diretor da PUC
TV, professor Eduardo Rodrigues da Silva, disse que “sempre foi um sonho da emissora ter
um programa da Arquidiocese de Goiânia em
sua grade de programação e quando recebeu a
proposta dos idealizadores do Encontro Semanal TV ficou muito satisfeito e abraçou o projeto,
que mostra o que acontece na Arquidiocese”. O
professor comentou também sobre sua alegria
ao ver alunos da PUC Goiás atuando em sua formação profissional.
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e fazer com que a Palavra de Deus
chegue ao coração de todos.
Padre Warlen Reis, que coordenou
por algum tempo o Vicariato para a
Comunicação (Vicom) da Arquidiocese, é hoje diretor e apresentador
do programa. Ele disse em entrevista
que “no mundo de hoje, em que se
veiculam tantas notícias negativas,
com um grande poder de alcance e
com certa facilidade, nosso programa
retrata a beleza que muitas vezes não

é apresentada nas grandes mídias.
Nós mostramos o belo e a verdade
e quando fazemos isso oferecemos a
verdadeira mensagem, que é Cristo”.
O programa tem uma característica diferente de outros programas
religiosos, como explica o apresentador: “Trazemos um cunho jornalístico, as técnicas que aprendemos na
faculdade e, por meio delas, mostramos a beleza e o trabalho missionário que existe na Igreja”, comentou.

Apresentamos ao leitor do Encontro Semanal algumas
editorias presentes no programa
Minha Comunidade
Nesta editoria é apresentada a história de cada
paróquia ou comunidade. Foi criada para que o telespectador fique sabendo quando, como e onde
começou cada paróquia de nossa Arquidiocese.
As Razões da Fé
Neste quadro o padre responde a dúvidas sobre
diversos assuntos relacionados à Igreja. Qualquer
pessoa pode enviar perguntas por meio de vídeo
para o número (62) 9 9971-1422, ou então mandar
uma mensagem de texto pelo Direct do Instagram
do programa.
A Voz da Igreja
Neste espaço, o nosso arcebispo Dom Washington Cruz reflete sobre diversos temas importantes
referentes à Igreja e à sociedade.
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CATEQUESE DO PAPA

A prece humilde é ouvida pelo Senhor
Prezados irmãos e irmãs!

Hoje iniciamos um ciclo
de catequeses sobre o
“Pai-Nosso”

O

Onde está? Até que Pedro ﬁnalmente o
encontra num lugar isolado, completamente absorto em oração. E diz-lhe:
“Todos te procuram!” (Mc 1,37). A exclamação parece ser a cláusula ligada
a um sucesso plebiscitário, a prova do
bom êxito de uma missão.
Mas Jesus diz aos seus discípulos
que deve ir para outro lugar; que não
é o povo que o procura, mas, antes de
tudo, é Ele que procura os outros. Por
isso não pode ganhar raízes, mas permanece continuamente peregrino pelas estradas da Galileia (Mc 1,38-39).
E peregrino também rumo ao Pai, isto
é: rezando. A caminho em oração. Jesus reza. E tudo acontece numa noite
de oração.
Em algumas páginas da Escritura
parece que principalmente é a oração
de Jesus, a sua intimidade com o Pai,
que governa tudo. Por exemplo, será
assim sobretudo na noite do Getsêma-

ni. O último trecho do caminho de Jesus (absolutamente o mais difícil entre
os que tinha percorrido) parece encontrar o seu sentido na escuta contínua
que Jesus oferece ao Pai. Uma oração
certamente não fácil, aliás, uma verdadeira “agonia”, no sentido agonístico
dos atletas e, no entanto, uma prece
capaz de apoiar o caminho da cruz.
Eis o ponto essencial: ali Jesus rezava. Jesus orava com intensidade nos
momentos públicos, partilhando a
liturgia do seu povo, mas procurava
também lugares afastados, separados
do turbilhão do mundo, lugares que
permitissem entrar no segredo da sua
alma: é o profeta que conhece as pedras do deserto e sobe aos cimos dos
montes. As últimas palavras de Jesus,
antes de expirar na cruz, foram palavras dos salmos, isso é, da oração, da
prece dos judeus: rezava com as orações que a mãe lhe ensinara.

munho de orações inoportunas, que
no ﬁm são recusadas por Deus: é suﬁciente recordar a parábola do fariseu
e do publicano. Somente este último,
o publicano, volta justiﬁcado do templo para casa, porque o fariseu era
orgulhoso e gostava que as pessoas o
vissem rezar e ﬁngia que orava: o coração era frio. E Jesus disse: este não
é justiﬁcado “porque quem se exalta
será humilhado e quem se humilha
será exaltado” (Lc 18,14). O primeiro
passo para rezar é ser humilde, ir ter
com o Pai e dizer: “Olha para mim,
sou pecador, débil, malvado”, cada

um sabe o que dizer. Mas começa-se
sempre com a humildade, e o Senhor
ouve. A prece humilde é ouvida pelo
Senhor.
Portanto, ao iniciar este ciclo de
catequeses sobre a oração de Jesus, o
melhor e mais correto que todos deveríamos fazer seria repetir a invocação dos discípulos: “Mestre, ensinanos a rezar!”.

Foto: Rudger Remígio

s Evangelhos transmitiramnos alguns retratos muito
vivos de Jesus como homem
de oração: Jesus rezava. Não
obstante a urgência da missão e a premência de tantas pessoas que o reivindicavam, Jesus sentia a necessidade de
se afastar na solidão e de orar. O Evangelho de Marcos narra esse pormenor
desde a primeira página do ministério
público de Jesus (cf. 1,35). O dia inaugural de Jesus em Cafarnaum concluiu-se de modo triunfal. Ao anoitecer, uma multidão de doentes chegou
à porta onde Jesus estava: o Messias

prega e cura. Realizam-se as antigas
profecias e as expectativas de muitos
sofredores: Jesus é o Deus próximo, o
Deus que nos liberta. Mas aquela multidão ainda é pequena se for comparada a muitas outras multidões que se
reunirão em volta do profeta de Nazaré; em certos momentos trata-se de assembleias oceânicas, e Jesus permanece no centro de tudo, o esperado pelo
povo, o êxito da esperança de Israel.
E, no entanto, ele afastava-se; não
permanecia refém das expectativas de
quem o elegeu líder. Este é um perigo
para os líderes: apegar-se demasiado
às pessoas, não manter as distâncias.
Jesus dá-se conta disto e não permanece refém do povo. Desde a primeira
noite de Cafarnaum demonstra que é
um Messias original. Na última parte
da madrugada, quando já se anunciava a aurora, os discípulos procuravam-no, mas não conseguiam encontrá-lo.

Senhor, ensina-me a rezar
Jesus orava como todos os homens do mundo. E, no entanto, no
seu modo de rezar, havia também
um mistério, algo que certamente
não escapava aos olhos dos seus discípulos, se nos Evangelhos encontramos aquela súplica tão simples
e imediata: “Senhor, ensina-nos a rezar” (Lc 11,1). Eles viam Jesus rezar
e tinham vontade de aprender a orar:
“Senhor, ensina-nos a rezar”. E Jesus não se recusou, não era ciumento da sua intimidade com o Pai, pois
veio precisamente para nos introduzir nesta relação com o Pai. E assim
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torna-se mestre de oração dos seus
discípulos, como certamente quer sê-lo para todos nós. Também nós devemos dizer: “Senhor, ensina-me a
rezar. Ensina-me”.
Mesmo se rezamos há muitos
anos, devemos aprender sempre! A
oração do homem, esse anseio que
nasce de maneira tão natural da nossa alma, talvez seja um dos mistérios
mais impenetráveis do universo. E
não sabemos sequer se as preces que
dirigimos a Deus são efetivamente
aquelas que Ele quer que lhe dirijamos. A Bíblia dá-nos inclusive teste-

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 5 de dezembro de 2018
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ABORTO

VIDA CRISTÃ

Não é direito humano
RITA MACHADO
Vice-presidente da Unijuc e integrante da
Comissão Brasil Sem Aborto

O

papa Francisco, na reunião com membros do
Movimento pela Vida,
véspera do Dia Nacional
da Vida, celebrado no dia 3 de fevereiro, na Itália, reiterou a condenação à prática do aborto: a prática
“não pode ser um direito humano”.
No Brasil, a exemplo de muitas
partes do mundo, tem se multiplicado, ao longo das últimas décadas,
propostas legislativas e decisões
judiciais de descriminalização do
aborto.
Assistimos, incrédulos, ao posicionamento do STF, que ao arrepio
do pensamento do brasileiro, de
maioria contrária ao aborto, age
em total ativismo judicial, promovendo a descriminalização do
aborto, por meio de decisões, que
assim passam a integrar o nosso arcabouço legal.

No próximo dia 22 de maio, o
STF julgará Ação de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 558, que discute
a possibilidade de realização de
aborto nas grávidas infectadas com
Zika vírus. O grupo de ativistas e
acadêmicos que formula o pedido é
o mesmo que obteve êxito em 2012.
E, ao contrário da base de sustentação de inviabilidade de vida, que
levou à aprovação do aborto dos
portadores de anencefalia, no caso
do Zika não há 100% de certeza sobre impossibilidade de vida.
O que presenciamos é a vida ser
reduzida para o bem do consumo,
considerada apenas pela sua utilidade e praticidade à sociedade.
Santo Tomás de Aquino aﬁrma
que toda lei constituída pelos homens tem força de lei só na medida em que deriva da lei natural. Se,
ao contrário, alguma coisa está em
contraste com a lei natural, então
não é lei, mas sim corrupção da lei.
Assim, uma norma que autorize as
mães a matarem os próprios ﬁlhos
– sob quaisquer circunstâncias –
não passa de uma arbitrariedade.
Mesmo com deﬁciência, o ser
humano tem direito à vida. Tal di-

Quem destrói uma vida humana ofende
a própria dignidade biológica do ser
humano, que foi criado à imagem
e semelhança de Deus
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reito é protegido pela garantia insculpida no art. 5° CF/1988, como
expresso em seus fundamentos e
objetivos, que resguarda o indivíduo ou pessoa humana, sem admitir discriminações. Do mesmo
modo, a legislação infraconstitucional protege os direitos do nascituro
desde a concepção, tanto em âmbito cível como penal, em que se tipiﬁca e pune o aborto.
Como católica, aﬁrmo categoricamente a ilegitimidade de destruir
uma vida humana. Defendo que
não existe nenhuma diferença entre
o valor do embrião perfeitamente
formado ou não, pois se trata sempre de uma vida humana. Quem
destrói uma vida humana ofende a
própria dignidade biológica do ser
humano, que foi criado à imagem e
semelhança de Deus.
Aborto eugênico é a nítida intenção e estratégia de se introduzir
o aborto em caso de deﬁciências
em geral, usando situações que

envolvem o Zika vírus com ﬁto de
chegar às demais modalidades de
deﬁciência, como a paralisia cerebral ou a síndrome de Down, ou
mesmo o aborto por demanda, com
a frágil justiﬁcativa de que a grávida estaria com seu “estado psíquico abalado”.
É preconceito e discriminação
para com a pessoa com deﬁciência,
como se fosse melhor que ela não
existisse. É falsa a alegação que representa um alívio para a mãe, pois
é impossível “cancelar” um ﬁlho.
A gestante já é mãe, pois já gerou
um ﬁlho. A gestante não mais escolhe entre ser ou não ser mãe, mas
entre ter um ﬁlho vivo ou morto.
Pois, mesmo morto permanecerá
seu ﬁlho. E ainda: a mãe pode tirar
o ﬁlho do útero, mas não o tira da
cabeça nem do coração.
A vida é um direito humano. Portanto, mais uma vez expressou de
forma corretíssima o papa Francisco:
“o aborto não é um direito humano”.
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LEITURA ORANTE

‘‘Cada árvore se reconhece
pelo seu fruto’’ (Lc 6,44)
MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

J

esus continua a ensinar seus discípulos e conta uma parábola. Durante
o ensinamento, Ele se oferece a eles
como modelo. Esse trecho do Evangelho, do 8º Domingo do Tempo Comum, está inserido no contexto do discurso sobre a “regra de vida” do cristão.
Após falar sobre as bem-aventuranças,
do “aí de vós”, do amor aos inimigos e da
misericórdia, Jesus conta uma parábola: do
“cego guiando outro cego” ou da “trave no
olho”. Na parábola, Ele chama a atenção
para que os discípulos não sejam hipócritas. A indicação de Jesus para eles é que
primeiramente olhem para seus próprios
erros, para depois também ajudar o outro.

Nesse sentido, Ele se coloca como modelo dos discípulos, dizendo que “não existe
discípulo superior ao mestre” (Lc 6,40).
Nós também somos discípulos, por
isso devemos tomar Jesus como modelo,
isto é, imitá-Lo. Quais são os critérios para
saber se estamos imitando Jesus? Ele mesmo diz: “Cada árvore se reconhece pelo
seu fruto” (Lc 6,44). Se os frutos de nossas
ações são bons, signiﬁca que estamos no
caminho certo.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Eclo 1,1-10; Mc 9,14-29. 3ª-f.: Eclo 2,1-13; Mc 9,30-37. 4ª-f.: Eclo 4,12-22;

Mc 9,38-40. 5ª-f.: Eclo 5,1-10; Mc 9,41-50. 6ª-f.: Eclo 6,5-17; Mc 10,1-12. Sábado: Eclo 17,1-13; Mc 10,13-16.
Domingo: 8º Domingo do Tempo Comum – Eclo 27,5-8; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 6,39-45 (página 1278 – Bíblia das
Edições CNBB)
1º Preparação: Reserve um tempo longo para rezar sozinho,
desligando o celular e tudo que possa tirar sua atenção deste momento. Crie um ambiente de recolhimento e faça sua
oração inicial.
2º Leitura: Leia com calma, em voz baixa, e depois em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.
3º Meditação: Perceba alguma palavra ou frase que parece
falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes, sem
se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa palavra
ﬁzer você lembrar outras, de outra parte da Bíblia, deixe-as
ecoar dentro de você.
4º Oração: Não é hora de reﬂetir. Agora, é hora de elevar a
Deus aquilo que a palavra meditada em seu coração trouxe
para você. Fale com Deus, com a Palavra que você escutou
Dele e ofereça a Ele o sentimento causado por ela.
5º Contemplação: Permaneça em Deus com a Palavra que
Ele disse a você, por um tempo, colocando seus olhos do
coração ﬁxos na Palavra Dele.
8° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Eclo 27,5-8 (gr.4-7); Sl 91(92),2-3.13-14.15-16 (R./ cf. 2a);
1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45.

IN MEMORIAM

EDICAO 249 - DIAGRAMADO.indd 8

20/02/2019 17:34:41

