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Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota

Edição 251ª - 10 de março de 2019

Lançada na Quarta-feira de Cinzas, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) em todo país, a Campanha da Fraternidade (CF) deste ano foi apresentada
pela Arquidiocese de Goiânia, na manhã do último dia 6, em solenidade presidida
pelo arcebispo, Dom Washington Cruz, na Cúria Metropolitana. Seu lema: “Serás
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).
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PALAVRA DO ARCEBISPO

É TEMPO DE CONVERSÃO
E FRATERNIDADE

D

isponhamo-nos a percorrer
o itinerário da Quaresma à
Páscoa, como uma viagem
de quarenta dias (Jn 3,4),
que nos leva ao encontro reconciliador e renovador com “Cristo, porto da
misericórdia e da paz”.
Há 55 anos consecutivos, a Igreja no
Brasil nos propõe que, durante a Quaresma, também desenvolvamos a CamDOM WASHINGTON CRUZ, CP
panha da Fraternidade (CF), que neste
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
ano trata sobre a Fraternidade e as Políticas Públicas. Embora seja um tema
complexo, temos que enfrentá-lo com determinação, com estudo
e com muito empenho penitencial.
A exigência principal é capacitar as nossas comunidades –
e colaborar com o povo brasileiro –, a ﬁm de que todos compreendam e tenham condições de participar na formulação das
políticas públicas.
Um apelo especial dirigimos aos jovens e às famílias, para
que participem efetivamente na elaboração das políticas públicas, a ﬁm de que cresçam na consciência de seus direitos e de
suas responsabilidades.

Editorial
A reportagem de capa desta edição
traz a cobertura completa do lançamento da Campanha da Fraternidade 2019,
na Arquidiocese de Goiânia. A partir de
agora é importante a todo cristão conhecer o conteúdo desta iniciativa e fazer
sua parte para que as políticas públicas
de fato sejam efetivadas e atinjam, principalmente, aqueles que mais precisam.
O Texto-Base da Campanha deixa claro
que a participação de todos é indispen-

sável no processo de implantação de
políticas sociais: “Reconhecer que somos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus e que fomos
criados para cuidar de sua obra, é o primeiro modo de participação que o cristão, cidadão do mundo e do Evangelho,
deve exercitar na sociedade” (pág. 76, n.
208). Essa e outras matérias em nossas
páginas. Aproveite o conteúdo e compartilhe o nosso jornal.
Boa leitura!

FUNDAMENTOS DO NOSSO COMPROMISSO SOCIAL
Nossa participação para a construção das políticas públicas
tem motivações bíblicas e orientações do magistério da Igreja.
Para os profetas, o jejum que Deus aprecia é aquele que quebra
o jugo dos oprimidos e reparte o pão com os que têm fome (Is 58,
5-7); é aquele que nos liberta pelo direito e pela justiça (Is 1,27).
Em Jesus, como discípulos missionários, encontramos o
grande exemplo do bom pastor, que tem profunda compaixão
pelo povo e, por isso, multiplica os pães para o combate à fome.
A doutrina cristã – formulada e elaborada pelos Santos Padres,
nas origens do cristianismo –, insistiu para que todos os cristãos
tivessem empenho com a caridade e que fossem sempre solidários com a mesa dos pobres, para participar mais dignamente
da mesa eucarística.
A Doutrina Social da Igreja, no ininterrupto ensinamento
do Magistério do papa, orienta os cristãos para a participação,
a cidadania e o bem comum. Estamos, pois, alicerçados em sólidos fundamentos de nossa fé católica para nos empenharmos
na Campanha da Fraternidade deste ano de 2019.

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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Redação: Fúlvio Costa
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Operação Semana Santa
Passado o feriadão de Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal
mira o planejamento do feriado
da Semana Santa, o segundo mais
violento das estradas, ﬁcando
atrás somente das festas carnavalescas. O alerta aos motoristas começa com a reﬂexão sobre a quantidade de famílias inconsoláveis e
de transtornos que poderiam ter
sido evitados se as regras de trânsito não fossem desrespeitadas.
Nos últimos cinco anos aconteceram 281 acidentes que deixaram
270 pessoas feridas e causaram a
morte de nove pessoas.

Foto: Rudger Remígio

CAMINHADA PENITENCIAL
É preciso, porém, vencer a indiferença e o medo; é preciso
que todos nós, como Igreja viva, tenhamos o olhar ﬁxo no Senhor e atento à realidade; é preciso que nossa caminhada penitencial nos conduza à verdadeira conversão de vida e ao verdadeiro compromisso com os irmãos.
Se compreendermos em profundidade o signiﬁcado das cinzas colocadas em nossas cabeças, entenderemos que não podemos gastar as nossas vidas levianamente; iremos percorrer os desertos áridos sem perder a conﬁança na Páscoa de Cristo, crescendo no amor e na fraternidade; cultivaremos, nesta terra, os sinais
do Reino deﬁnitivo; e, enﬁm, na hora que o Senhor nos reserva,
experimentaremos da graça pascal, salvos e libertos em Cristo.

Polícia Rodoviária Federal
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Retiro Espiritual do Clero ressalta missão
de despertar o sentido de Deus no mundo

MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 25 de março, teve
início o Retiro Espiritual
dos Presbíteros da Arquidiocese de Goiânia. Foi
uma semana intensa de orações e
meditações orientadas pelo pregador do retiro, Dom Gilson Andrade
da Silva, bispo coadjutor da Diocese
de Nova Iguaçu, do estado do Rio
de Janeiro. A Santa Missa de abertura do retiro foi presidida por Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar
de Goiânia, que, em sua homilia, pediu aos padres que se deixassem ser
cuidados durante a semana do retiro. “Todo aquele que cuida também
precisa ser cuidado”, completou o
presidente da celebração. A missa
de encerramento foi presidida pelo
arcebispo Dom Washington Cruz.

Dom Gilson explicou a temática
e o porquê ele a adotou no retiro.
“Escolhi como temática uma exorta-

ção que o papa Francisco tem feito
com muita frequência aos padres e
religiosos, para sermos sentinelas
que ajudem a despertar nas pessoas o sentido de Deus, da vida, da fé.
Com base nisso, trabalhei o retiro,
porque os padres são os primeiros
a terem essa missão de despertar o
sentido de Deus nas pessoas e também no mundo”.
O pregador falou também sobre
como o padre deve enfrentar suas
fragilidades para viver seu ministério. “ Hoje, talvez, nós tenhamos um
pouco mais de consciência da fragilidade da pessoa do padre, da fragilidade do ser humano, mas todo mundo é frágil. No entanto, Jesus Cristo
escolheu homens concretos para
ajudar seus irmãos. Como diz a Carta aos Hebreus, um padre pode ter
compaixão e misericórdia por seus
irmãos porque ele também é cercado
de fragilidades, mas é verdade também que nós temos que lutar contra
o pecado. Uma coisa é a fragilidade
humana e outra coisa é a gente se
deixar dominar pelo pecado. Não só
o padre, mas todos nós somos chamados a lutar contra o pecado e procurar viver uma vida santa.”
Dom Gilson comentou como os
ﬁéis podem ajudar o padre a viver
melhor o ministério: “Os ﬁéis podem
e devem ajudar muito o “seu” padre,

Fotos: Fúlvio Costa

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

porque muitas coisas nós, às vezes,
não percebemos na nossa maneira
de ser, de trabalhar, de fazer. Então,
o povo também pode ajudar muito o
padre, às vezes, até chamando atenção para alguma coisa a ser corrigida, porque a Igreja nós temos que
entender, já sabemos disso, que não
é o padre. A Igreja somos todos nós,
mas os padres são os pastores, os
ministros, e todos devem colaborar
para que o testemunho da Igreja seja
o melhor possível”, disse o bispo.
Ao ﬁnal da celebração de encerramento, Dom Washington Cruz
agradeceu ao Mons. Luiz Gonzaga
Lôbo pelos quatro anos de empenho como coordenador do Clero.

O padre José Luiz da Silva, formador do Seminário Santa Cruz, foi
eleito o novo coordenador do Clero
da Arquidiocese de Goiânia, na Assembleia Eletiva que aconteceu no
dia 1º de março.
Ele falou sobre a sua nova função.
“Quando Dom Washington acolheu
a minha eleição, senti-me muito
tranquilo para assumir a nova missão, pois Deus está na frente, conduzindo-me para fazer o que for da
sua vontade”. O novo coordenador
do Clero explicou que o papel dele
é “tentar proporcionar a experiência
concreta de fraternidade presbiteral,
organizar as formações permanentes e o retiro anual dos padres”.

Ocorreu, no sábado (23), a missa
em Ação de Graças pelos 36 anos
de fundação do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney,
em Goiânia. Presidiu a celebração
o bispo de Jataí, Dom Nélio Zortea
que, na ocasião, admitiu dois seminaristas Fabricio Bessa, da Diocese
de Itumbiara, e Eulrieris Ramos, da
Diocese de Rubiataba-Mozarlândia,
como candidatos às Ordens Sacras.
Durante a homilia, Dom Nélio ressaltou a importância do seminário
na formação dos futuros presbíteros
do Regional Centro-Oeste da CNBB.
O Seminário foi fundado, em
1983, por alguns bispos do regional
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que possuíam o desejo de uniﬁcar a
formação de seus presbíteros. Hoje,
seis dioceses compõem o Seminário:
Dioceses de Jataí, Itumbiara, Ipameri, Rubiataba-Mozarlândia, Barreiras (BA) e a Arquidiocese de Goiânia. Os bispos compõem a diretoria
juntamente com os formadores. Durante a celebração dos 36 anos, os seminaristas tiveram a oportunidade
de fazer memória dos períodos, por
meio de uma exposição montada
pelos próprios seminaristas.
O Seminário Interdiocesano São
João Maria Vianney conta hoje com
50 seminaristas e tem como reitor o
padre Dilmo Franco de Campos.

Foto: Rudger Remígio

Seminário São João Maria Vianney completa 36 anos
formando sacerdotes na Província Eclesiástica de Goiânia
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Campanha da Fraternidade exige
compromisso social para a efetivação de políticas públicas

FÚLVIO COSTA

A

Arquidiocese de Goiânia
lançou, na manhã do dia 6
de março, Quarta-feira de
Cinzas, na Cúria Metropolitana, a Campanha da Fraternidade
2019, cujo tema é “Fraternidade e
Políticas Públicas” e lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”
(Is 1,27). O evento contou com a presença de diversas autoridades civis
e religiosas, entre elas o arcebispo
de Goiânia, Dom Washington Cruz
e os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes; o
representante do governo do estado
de Goiás, Guilherme Wohlgemuth
Fleury, que é superintendente de
ação cultural; o secretário municipal de educação, Marcelo Ferreira

da Costa, representando o prefeito
de Goiânia, Iris Rezende; o prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha; o reitor da PUC Goiás,
prof. Wolmir Amado; a promotora
de justiça Suelena Carneiro, entre
outros.
Em sua fala, Dom Washington
Cruz disse que a Campanha da Fraternidade se apresenta como um itinerário para os 40 dias da Quaresma
em que todos os cristãos são chamados à conversão pessoal. Embora o
tema deste ano seja complexo, o arcebispo convidou todos a buscarem
na Campanha uma fonte de aproximação com Deus e com os irmãos.
“A campanha deste ano trata da fraternidade e das políticas públicas. É

rá resultados efetivos com a participação dos cidadãos”, destacou.
Suelena elencou algumas ações
de impacto social que as políticas
públicas, quando efetivadas, podem
exercer sobre a vida do povo. “Essa
oportunidade de trabalhar importante tema no ano de 2019 carrega
sim o potencial de produzir frutos
permanentes e inspirar gestos concretos de transformação das comunidades, de potencializar iniciativas
de organização e mobilização dos cidadãos e de impactar positivamente
no formato das políticas públicas
num momento em que enfrentamos
tanta desilusão com a política e as
instituições do estado. Em outras
palavras, visa fortalecer a formulação, implementação, acompanhamento, avaliação e ﬁscalização de
políticas públicas que produzam
oportunidades equânimes para todos os cidadãos.”

Fotos: Wagmar Alves

CF 2019: Só haverá resultados efetivos
com a participação dos cidadãos

um tema complexo que precisamos
enfrentá-lo com determinação, estudo e muito empenho penitencial. A
principal exigência é capacitar nossas comunidades e colaborar com o
povo brasileiro a ﬁm de que todos
compreendam e tenham condições
de participar na formulação de políticas públicas”. Dom Washington
ainda dirigiu um apelo especial aos
jovens e às famílias para que participem efetivamente na proposição de
políticas públicas, com o objetivo de
gerar conscientização sobre direitos
e responsabilidades na sociedade.
A temática proposta pela CF neste ano foi explicada pela promotora
de Justiça Suelena Carneiro. Ela disse que o tema reforça a preocupação
da Igreja com a vida do povo brasileiro. Para que seja efetiva, porém,
a promotora pontuou que é necessária a participação da comunidade e
o respaldo da população. “Só have-
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Lançamento nacional

Em nível nacional, a CF 2019 foi
lançada em Brasília, na sede provisória da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na manhã do
mesmo dia 6. Durante a cerimônia,
o presidente da instituição, cardeal
Dom Sergio da Rocha, reforçou a importância de ligar o tema da Campanha da Fraternidade (CF) com a espi-

ritualidade quaresmal: A Campanha
“ocorre durante a Quaresma porque
quer ser sinal e instrumento de vivência quaresmal”. Ele ainda recordou:
“sabemos que uma das principais exigências da espiritualidade quaresmal
é justamente a fraternidade, o amor
fraterno, com seus vários níveis e exigências”. Ele estava acompanhado,
na cerimônia, pelo secretário-geral
da CNBB, Dom Leonardo Steiner, e a
procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Além deles, também foram convidados para o ato Geniberto
Paiva Campos, médico cardiologista
do Observatório do Distrito Federal;
Gilberto Vieira dos Santos, secretário-adjunto do Conselho Indigenista Missionário (Cimi); e Vânia Lúcia Ferreira
Leite, membro da Pastoral da Criança
e do Conselho Nacional de Saúde.

Dimensão social
Se a Campanha da Fraternidade
deste ano ajudar as pessoas a identificar problemas sociais em suas
comunidades e buscar mecanismos
para a aquisição de seus direitos, ela
terá cumprido um papel significativo na sociedade, conforme relatou a
promotora Suelena Carneiro. Isso tem
tudo a ver conosco, segundo ela, e lutar pela dignidade, cuidar do mundo
que Deus confiou a cada um de nós,
bem como ter compaixão das diversas realidades, da mesma forma que
Cristo o fez, é um princípio cristão a
ser posto em prática. “As políticas públicas colaboram na construção da
nossa existência coletiva com reflexos
imediatos sobre nossa existência individual, nossa prosperidade, ou pobreza, educação ou falta de educação”,
salientou. Não basta, todavia, apenas
esperar que os governantes cumpram
a Constituição Federal, que conforme
a promotora é somente “um marco
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referencial, arcabouço genérico com
uma definição de princípios”, mas é indispensável a promoção de políticas
públicas que são as ações, os projetos,
os programas desenvolvidos pelo Estado nos três níveis municipal, estadual, federal, para garantir o direito
previsto na Constituição e em outras
leis, por meio da educação, da saúde,
da segurança pública, do meio ambiente, dos direitos humanos, da assistência social, da economia, e tantos
temas que podem estar relacionados
a outros projetos e programas.
As etapas para identificação dos
problemas sociais dentro das comunidades, ainda segundo Suelena, de
acordo com o Texto-Base da Campanha, passam pela formulação da política pública, a tomada de decisões,
depois aplicação da ação com implementação, e, por fim, a avaliação/monitoramento da política pública, por isso
é importante a população participar.

Mensagem do Papa

Na cerimônia do lançamento nacional, Dom Leonardo Steiner leu
a mensagem que o papa Francisco
enviou especialmente para a abertura da Quaresma e da Campanha da
Fraternidade. No documento, Francisco convidou os cristãos a se preparar para a vitória de Jesus Cristo,
por meio de práticas penitenciais de

jejum, da esmola e da oração. O papa
citou a Campanha da Fraternidade,
proposta pela Igreja no Brasil durante o período da Quaresma, que tem
início na Quarta-feira de Cinzas e se
estende até a celebração da Páscoa,
dia 21 de abril, como um “caminho
pessoal e comunitário em direção à
Páscoa de Cristo”. Citando mensagem ao Congresso organizado pela
CAL-CELAM, 1/12/2017, o pontíﬁce
disse que é necessário que tenhamos
“políticos que anteponham o bem
comum aos seus interesses privados,
que não se deixem intimidar pelos
grandes poderes ﬁnanceiros e midiáticos, sendo competentes e pacientes
face a problemas complexos, conjugando a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação”.

Dimensão espiritual
O bispo auxiliar Dom Moacir Silva
Arantes apresentou a dimensão espiritual da Campanha da Fraternidade
que, além de ser um instrumento de
transformação social, é também um
instrumento de conversão pessoal.
“Toda política pública começa a partir do momento em que eu contemplo a necessidade do outro, que às
vezes não é minha, e eu a entendo e
me comprometo com a mudança que
o outro precisa.” Dom Moacir disse
que a responsabilidade dos cristãos é
maior do que a dos não crentes, quando o assunto é o bem comum. “Cristo
se encarnou e se envolveu em todas as
realidades humanas e nessas realidades ele não foi indiferente ou ﬁngiu
que não viu. Nosso Senhor veio do
céu, mas teve os seus olhos postos sobre a terra e onde vivem os amados de
Deus”, aﬁrmou. A prova de que Jesus
viveu plenamente a sua humanidade
é que ele fez parte de uma família e
assumiu a condição humana, ele agiu
e enviou discípulos para “pregar, mas
também para curar, confortar, orien-

tar, conscientizar as pessoas sobre
aquele projeto de Deus para que elas
desejem uma vida melhor, mais plena, para que elas tivessem condições
de mudar não somente a si, mas também as suas relações, as estruturas de
relacionamento que elas viviam na família, na comunidade, na sinagoga e
nos diversos outros lugares”.

07/03/2019 16:31:05

Março de 2019

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA
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Deus pede aos
seus filhos que
O invoquem com
o nome de “Pai”
Amados irmãos e irmãs!

O

Evangelho de Mateus coloca o texto do “Pai-Nosso” num ponto estratégico, no centro do sermão
da montanha (cf. 6,9-13). Entretanto observemos o cenário: Jesus sobe
à colina junto do lago, senta-se; em
seu redor, em círculo, estão os seus
discípulos mais íntimos, e depois
uma grande multidão de rostos
anônimos. É essa assembleia heterogênea a primeira que recebe a recomendação do “Pai-Nosso”.
A colocação, como foi dito, é
muito signiﬁcativa; pois nesse longo ensinamento, que está sob o
nome de “sermão da montanha”
(cf. Mt 5,1-7,27), Jesus condensa
os aspectos fundamentais da sua
mensagem. O começo é como um
arco decorado para a festa: as Bem-aventuranças. Jesus coroa de felicidade uma série de categorias de
pessoas que no seu tempo – mas
também no nosso! – não eram muito consideradas. Bem-aventurados
os pobres, os mansos, os misericor-

diosos, as pessoas humildes de coração. Essa é a
revolução do Evangelho.
Onde há o Evangelho há
revolução. O Evangelho não
nos deixa impassíveis, estimula-nos: é revolucionário. Ao contrário, todas as pessoas capazes de
amor, os artíﬁces de paz, que até
então tinham acabado nas margens
da história, são os construtores do
Reino de Deus. É como se Jesus dissesse: ide em frente vós, que levais
no coração o mistério de um Deus
que revelou a sua onipotência no
amor e no perdão!
Dessa porta de entrada, que inverte os valores da história, sobressai a novidade do Evangelho. A Lei
não deve ser abolida, mas precisa
de uma nova interpretação, que a
reconduza ao seu sentido originário. Se uma pessoa tem um coração
bondoso, predisposto para o amor,
então compreende que cada palavra de Deus deve ser encarnada
até às suas últimas consequências.
O amor não tem conﬁns: pode-se
amar o próprio cônjuge, o próprio

amigo e até o próprio inimigo com
uma perspectiva totalmente nova.
Jesus diz: “Eu, porém, digo-vos:
amai os vossos inimigos e orai pelos
que vos perseguem. Fazendo assim,
tornar-vos-eis ﬁlhos do vosso Pai
que está no Céu, pois Ele faz com
que o Sol se levante sobre os bons e
os maus e faz cair a chuva sobre os
justos e os pecadores” (Mt 5,44-45).
Eis o grande segredo que está
na base de todo o sermão da montanha: sede ﬁlhos do vosso Pai que
está nos céus. Aparentemente esses
capítulos do Evangelho de Mateus
parecem ser um sermão moral,
parecem evocar uma ética tão exi-

gente impossível de praticar, mas
ao contrário descobrimos que são
sobretudo um discurso teológico.
O cristão não é alguém que se compromete a ser mais bondoso que os
outros: sabe que é pecador como
todos. O cristão é simplesmente um
homem que para diante da nova
Sarça Ardente, da revelação de
um Deus que não inclui o enigma
de um nome impronunciável, mas
que pede aos seus ﬁlhos que o invoquem com o nome de “Pai”, que
se deixem renovar pelo seu poder e
que reﬂitam um raio da sua bondade para este mundo tão sedento de
bem, à espera de boas novas.

Manter um canal de comunicação com Deus
Eis portanto como Jesus introduz
o ensinamento da oração do “Pai-Nosso”. Fá-lo afastando-se de dois
grupos do seu tempo. Antes de tudo
os hipócritas: “não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé
nas sinagogas e nos cantos das ruas,
para serem vistos pelos homens”
(Mt 6,5). Há pessoas capazes de tecer
orações ateias, sem Deus e fazem-no
para serem admirados pelos homens.
E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à Igreja
e ﬁcam lá o dia inteiro ou vão todos
os dias e depois vivem odiando os
demais ou falando mal das pessoas.
Isso é um escândalo! É melhor não ir
à igreja: vives assim, como se fosses
ateu. Mas se vais à igreja, vive como
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ﬁlho, como irmão e dá um verdadeiro
testemunho, não um contratestemunho. Ao contrário, a oração não tem
outro testemunho crível a não ser a
própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai: “Tu, porém, quando
orares, entra no quarto mais secreto
e, fechada a porta, reza em segredo a
teu Pai” (Mt 6,6).
Depois Jesus distancia-se da oração dos pagãos, “que usam de vãs
repetições [...] porque pensam que,
por muito falarem, serão atendidos”
(Mt 6,7). Talvez aqui Jesus faça alusão
àquela captatio benevolentiae que era a
premissa necessária de tantas preces
antigas: a divindade devia ser de qualquer forma acalmada com uma longa

série de louvores, até de orações. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desaﬁou
os sacerdotes de Baal. Eles gritavam,
dançavam, pediam muitas coisas para
que o seu deus os ouvisse. E Elias,
ao contrário, estava em silêncio e o
Senhor revelou-se a Elias. Os pagãos
pensam que falando, falando, falando,
falando se reza. E também eu penso
em tantos cristãos que creem que rezar é – desculpai – “falar a Deus como
um papagaio”. Não! Rezar faz-se com
o coração, de dentro. Ao contrário –
diz Jesus – quando rezas, dirige-te a
Deus como um ﬁlho ao seu pai, o qual
sabe do que precisas ainda antes que
tu lho peças (cf. Mt 6, 8). Poderia ser
também uma prece silenciosa, o “Pai-

-Nosso”: no fundo é suﬁciente pôr-se
sob o olhar de Deus, recordar-se do
seu amor de Pai, e isso é suﬁciente
para sermos ouvidos.
É bom pensar que o nosso Deus
não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor! Não tem necessidade de nada o nosso Deus: na oração
pede unicamente que mantenhamos
aberto um canal de comunicação com
Ele para nos descobrirmos sempre
seus ﬁlhos amadíssimos. E Ele ama-nos tanto.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 2 de janeiro de 2019
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VIDA CRISTÃ

Quaresma

IR. CLÉBIA DE JESUS CAIXETA
Instituto Coração de Jesus

J

esus, o ﬁlho único de Deus,
veio ao mundo para cumprir
os planos do Pai em favor dos
homens. Para isso, encarnou
na nossa história humana, correu o
risco de assumir a nossa fragilidade, partilhou a nossa humanidade.
E, como consequência de uma vida
gasta na luta contra as forças do pecado e da morte, que escravizam os
homens, foi torturado e morto numa
cruz. A cruz é o último ato de uma
vida vivida por amor, na doação e
na entrega total. A cruz é, portanto,
a expressão suprema do amor de
Deus pelos homens. Ela dá-nos a dimensão do incomensurável amor de
Deus pela humanidade, a quem Ele
quis conﬁar o tesouro da salvação.
Diante da oferta da salvação que
Deus faz, o homem tem que fazer a
sua escolha. Quando o homem aceita a oferta de Jesus e adere a Ele, escolhe a vida deﬁnitiva, mas, quando

o homem prefere continuar escravo
de esquemas do egoísmo e da autossuﬁciência, recusa a proposta de
Deus e rejeita a salvação. Mesmo
assim, essa oferta nunca é retirada;
continua à espera da resposta humana até a morte.
Por conseguinte, a Quaresma
é um tempo privilegiado de peregrinação interior na busca Daquele
que é a fonte da verdadeira vida.
Aos que já deram a sua resposta,
é tempo de rever como tem sido a
correspondência diária à Presença
de Deus atuante em sua vida; dar-se conta do quanto distanciaram ou
não do projeto de Cristo. Aos que
ainda procuram insaciavelmente
a fonte da verdadeira felicidade, é
tempo de conhecer melhor Sua palavra e Suas obras, a ﬁm de ter um
encontro profundo com o amor misericordioso do Pai.
O tempo quaresmal, quer ser ainda, para todos e, especialmente para
os batizados, um caminho; caminho
que percorramos juntamente com
Cristo, caminho de mais obediência
ﬁlial, de maior entrega aos irmãos,
de mais oração e renúncia; caminho
para a Páscoa; caminho para morrer
e ressuscitar com Cristo. Tudo isso
através de uma escuta aprofundada

Jesus veio trazer a salvação integral para o
homem. Assim, é preciso guiar o mundo para
Deus, para uma globalização mais integral
dos valores terrenos e eternos
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Caminho de volta ao amor do Pai!

da sua Palavra e dos exercícios quaresmais que nos ajudam na conversão do coração.
Não se trata simplesmente de
deixar de lado algumas coisas ou pecados, por algum tempo; trata-se de
dirigir inteiramente a si mesmo para
Alguém e assim reorientar o seu
caminhar. Não existe caminho com
Deus, sem uma conversão diária.
A conversão é um caminho
de voltar o coração a Deus, pois
“toda árvore é reconhecida pelos
seus frutos. Não se colhem ﬁgos
de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas” (Lc 6,44). Os atos
evidenciam a cada momento onde
está o tesouro do nosso coração, se

estamos nos aproximando ou nos
afastando de Cristo.
Jesus veio trazer a salvação integral para o homem. Assim, é preciso guiar o mundo para Deus, para
uma globalização mais integral dos
valores terrenos e eternos, e não permitir uma secularização crescente
da salvação. Não permitamos que
o desenvolvimento e as tecnologias
tirem Deus do mundo, mas que elas
nos ajudem a reconhecer o Criador
de toda inteligência humana.
Como Maria, nesta Quaresma,
permitamos que Deus faça parte
do nosso caminho e, assim, conduzamos o mundo para Deus, que é o
Caminho.
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LEITURA ORANTE

‘‘Enquanto Jesus rezava, seu
rosto mudou de aparência’’ (Lc 9,29)
RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

O

tempo da Quaresma é um tempo
favorável à nossa conversão, somos convidados por Cristo a sermos homens novos e a nos identiﬁcarmos com Ele. No 2º Domingo da Quaresma, estaremos diante da transﬁguração
do Senhor no Monte Tabor.
Somos motivados, por meio da penitência e de um esforço particular, a seguir
Jesus na sua Paixão e Ressurreição. Somos
chamados também a “subir ao monte”,
como São Lucas observa que Jesus subiu,
para fazer orações e lá, diante de Pedro,
Tiago e João, se transﬁgurou. Aqui, veriﬁca-se o mistério luminoso da transﬁguração
de Jesus. Ao seu lado, apareceram Elias e
Moisés, que conversavam com Jesus sobre
a saída deste mundo.

Um ponto importante neste Evangelho é
a ação de Jesus em convidar os discípulos
a subirem com Ele ao monte, e ao se manifestar na presença deles, iluminou-se, o seu
rosto mudou de aparência e as suas roupas
ﬁcaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar (cf. Lc 9,29). Nesse momento, os discípulos ouviram também a voz de Deus que disse, “Este é o meu Filho amado. Escutai o que
ele diz!” (Lc 9,35). Logo após, Jesus orientou
os discípulos para que não comentassem o
que viram e ouviram até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos; eles
ﬁcaram inquietos.
A mudança provoca em nós essa inquietação, essa vontade que parte do próprio
Cristo de ir e anunciar a todos os povos a
Boa-Nova. Preparemos os nossos corações,
vivenciemos com zelo este período tão importante, ao qual somos chamados a uma
vida nova em Cristo Jesus.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46. 3ª-f.: Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 4ª-f.: Jn 3,1-10; Lc 11,

29-32. 5ª-f.: Est 4,17n.r.aa-bb.gg-hh; Mt 7,7-12. 6ª-f.: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26. Sábado: Dt 26,16-19; Mt 5,43-48.
Domingo: 2º Domingo da Quaresma – Gn 15,5-12.17-18; Fl 3,17 – 4,1 ou abrev. Fl 3,20 – 4,1; Lc 9,28b-36.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 9,28b-36 (página 1284 – Bíblia
das Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e
tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção;
4º) Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º) Contemplação: imagine Deus em sua vida, Ele é o Rei
do Universo e lembre-se daquilo que ele falou com você
nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os
frutos dessa oração/contemplação;
6º) Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um
doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
2º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra: Gn
15,5-12.17-18; Sl 26(27),1.7-8.9abc.13.14 (R/. 1a); Fl 3,17-4,1;
Lc 9,28b-36 (Transﬁguração).
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