semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Edição 252ª - 17 de março de 2019

A sua comunidade tem oferecido
vocações para a Igreja?
PALAVRA DO ARCEBISPO

Na Quaresma somos
convidados a fazer uma
purificação espiritual
pág.

EDICAO 252 - DIAGRAMADO.indd 1

2

ARQUIDIOCESE

pág.

5

FIQUE POR DENTRO

Educação Fiscal foi o
Padres recém-chegados
tema da Reunião Mensal
são acolhidos pela
de Pastoral de março
Arquidiocese de Goiânia
pág.

3

pág.

4

13/03/2019 15:17:48

Março de 2019

2

Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

D

esde a Quarta-feira de
Cinzas estamos vivendo
em nossa Igreja o Tempo
Quaresmal, de preparação
para a celebração da Páscoa, de caminhada penitencial, de oração, de
jejum e, principalmente, de intensa
espiritualidade cristã.
Os 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor nos remetem para
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
aquela primeira experiência pascal
de travessia do povo hebreu pelo
deserto. Para alcançarem libertação e autonomia como povo,
aqueles escravos do Egito precisaram fazer uma caminhada,
provados em sua fé no Senhor.
Além dos desaﬁos externos, havia as ameaças interiores
que abalavam a continuidade da caminhada. Precisavam superar a consciência de escravos que haviam assimilado; precisavam vencer o medo e a diﬁculdade na organização comunitária; precisavam superar a amargura e alimentar a esperança
na liberdade e na terra prometida; precisavam trocar a falsa
segurança do faraó pela conﬁança absoluta em Deus, que os
conduziria diante das incertezas do caminho.
A memória da páscoa judaica nos foi ressigniﬁcada pela memória pascal de Cristo. Em Cristo, que é o cordeiro da ceia pascal, a vida vence a morte, a salvação redentora vence a escravidão do pecado. No centro de nossa fé está a Páscoa de Cristo.
A grande celebração anual da fé, da liturgia, é a celebração
da Páscoa. Ora, nada mais importante para celebrar a festa do
que preparar a festa. Então, a Quaresma é um grande dom de
Deus para a Igreja, que devemos viver bem, a ﬁm de que a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus seja um acontecimento que nos toque por dentro, na vida, e nos transforme.
PURIFICAÇÃO
Somos convidados a fazer um “caminho espiritual” – pessoal e comunitário – de reﬂexão sobre as nossas vidas: como
estou gastando o tempo de minha vida? Estamos colaborando na ediﬁcação de um mundo mais justo, mais solidário e
mais fraterno? Se meu corpo material vai se tornar cinza, o
que estou colocando como meu principal valor? Que grau de
importância eu dou aos bens materiais, ao poder, ao prestígio e aos prazeres? Como a minha vida pode se tornar um
dom generoso que se coloca ao serviço dos outros? Como
testemunho a fé que professo? A sociedade e o mundo estão
sendo melhores por causa de nossa presença cristã? Estamos
sendo capazes de nos puriﬁcar da corrupção, da violência, da
arrogância, da indiferença?
Nesta Quaresma, façamos um mergulho ao nosso mundo
interior em busca da nossa face de verdadeiros ﬁlhos de Deus.
Pedindo perdão pelos pecados, nos preparemos para viver
a alegria da ressurreição do nosso Mestre Jesus, e do nosso
renascimento com Ele para uma vida em plenitude, cheia de
perdão, de esperança e muitas graças.
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Oferecer vocações à Igreja é tarefa
de toda comunidade cristã. A primeira
iniciativa, para que isso se concretize, é
rezar sempre. Na reportagem de capa
desta edição, apresentamos o Projeto
Muitas Vocações, uma só Igreja, abraçado
pela Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia, com o objetivo de estimular as orações pelas vocações e divulgar
os testemunhos das belezas presentes
em cada vocação: laical, sacerdotal, matrimonial e religiosa. Dom Washington
Cruz, em sua Palavra, explica o signiﬁcado da Páscoa de Cristo e do sentido
do tempo quaresmal como caminho de

puriﬁcação até a vitória do Senhor sobre
a morte. Na seção Vida Cristã, leia artigo que lembra o dia da água, celebrado
no próximo dia 22 de março. Destaque
também, no texto, para o impacto do
agronegócio na biodiversidade do Cerrado brasileiro.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu

Câmara Municipal de Aparecida
de Goiânia aborda CF 2019
em audiência pública
Fotos: Rudger Remígio

NA QUARESMA TRILHAMOS
O CAMINHO DA ESPERANÇA

Editorial

Em uma ação conjunta, a Câmara
Municipal de Aparecida de Goiânia e
a Arquidiocese de Goiânia realizaram,
na manhã do dia 12, audiência pública sobre a Campanha da Fraternidade
2019, que tem como tema “Fraternidade e Políticas Públicas”.
O padre Vitor Simão, administrador paroquial da Paróquia São João
Batista, e o padre João Luiz da Silva,
administrador da Paróquia Menino Jesus, de Aparecida de Goiânia, foram os
idealizadores da iniciativa. Padre Vitor
explicou que é de extrema importância
discutir o tema. “Estamos aqui para
apresentar este tema que será analisado e trabalhado neste ano. Que possamos não apenas reﬂetir, mas também
exercer o que está sendo proposto”,
pontuou.
O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, começou sua fala fazendo um pedido. “Durante estes 40 dias
que antecedem a Páscoa, alimentem-se
do amor cristão, por meio das políticas
públicas, que também podem ser chamadas de caridade, o que é diferente
de políticas partidárias.”
O reitor da PUC Goiás, professor

Wolmir Amado, apresentou o tema da
Campanha da Fraternidade e explicou
que “Esta audiência tem como objetivo
estimular a participação em políticas
públicas à luz da Bíblia e da Doutrina
Social da Igreja Católica, para fortalecer a cidadania e o bem comum, por
meio de ações e programas desenvolvidos pelo Estado”.
O presidente da Câmara Municipal
de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, explicou o porquê de se abrir as
portas da Câmara para debater o tema
da Campanha da Fraternidade. “Como
a Câmara é a caixa de ressonância para
detectar os problemas sociais do município, é de suma importância tratar de
políticas públicas aqui. Então, quando
o padre Vitor e o padre João Luiz nos
procuraram, de imediato nós aceitamos a proposta.”
Ao ﬁnal da audiência, o presidente
da Câmara e os demais vereadores entregaram uma placa de agradecimento
e homenagem a Dom Washington.
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para uma administração cristã
Fotos: Rudger Remígio

GUILHERME PAES

Estagiário, acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

A

segunda Reunião Mensal
de Pastoral do ano aconteceu no dia 9 de março, no
Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF). A Campanha da Fraternidade foi tema da reunião do mês
de fevereiro e, neste mês de março, o
destaque foi um tema também ligado
à temática da CF, proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). “O tema da Educação Fiscal
é profundamente cristão. A administração é nossa responsabilidade e serve tanto para a sociedade como para a
Igreja, porque nos fornece os alicerces
para administrar os dons que nos são
dados para o bem dos outros”, disse
o bispo auxiliar e coordenador arquidiocesano de pastoral, Dom Moacir
Silva Arantes.
A Educação Fiscal visa ao constante aprimoramento da relação participativa e consciente entre o Estado e o
cidadão, na perspectiva de uma maior
participação social nos processos de
geração, aplicação e ﬁscalização dos
recursos públicos. É uma aproximação do cidadão com o governo para
entender os rumos ﬁnanceiros da arrecadação e dos gastos do dinheiro
público, fazendo o cidadão assimilar

o seu dever de ajudar a sociedade,
participando e controlando as entradas e saídas do cofre público.
Segundo José Humberto Corrêa de
Miranda, coordenador do grupo de
Educação Fiscal Estadual de Goiás e
assessor do tema na Reunião Mensal
de Pastoral, “a sociedade brasileira
ainda está distante de realizar o Estado de bem-estar social preconizado
na Constituição Federal. Assim, cabe
a todos nós atuarmos para assegurar
os princípios constitucionais”. Como
ele explica, a sociedade tem o direito
de ﬁscalizar se o administrador público está preparado para gerir os recursos que lhe são conﬁados, de forma a
obter o maior proveito social possível.
Sobre a importância desse tema
na Campanha da Fraternidade, José
Humberto disse que é indispensável
porque ele requer “mudança de atitude para a transformação social e para
o bem coletivo”. O assessor aﬁrmou
que a Educação Fiscal jamais pode se
resumir a uma palestra ou curso. “É
um caminho importante e pertinente.
A meu ver é o tema mais importante
já abordado por uma Campanha da
Fraternidade até hoje, porque é uma
discussão permanente”, explicou.

O assessor destacou ainda que a
Educação Fiscal deve ser entendida
como um instrumento de disseminação de uma nova cultura cidadã, com
alguns pressupostos: conscientização
da função socioeconômica dos tributos, gestão e controle democráticos
dos recursos públicos, vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas
sociais, exercício efetivo da cidadania
e a dignidade da pessoa humana.
Na segunda parte da reunião, houve um momento para perguntas relacionadas ao tema exposto. Em seguida, duas mulheres foram convidadas
a falar sobre sua experiência de vida
comunitária e seu engajamento na
missão evangelizadora da Igreja, em
virtude da comemoração do Dia Inter-

nacional da Mulher, em 8 de março.
Uma delas foi a irmã Emanuela Melzi,
da congregação Ursulinas de São Carlos, e a outra, a leiga Maria do Rosário
Rodrigues Bezerra (Da. Zairinha), da
paróquia São José, de Goiânia. Esta
última também resgatou a grande
dedicação e contribuição da senhora
Osmarina Castelo Branco, falecida em
fevereiro, para a vida da sua paróquia,
Imaculado Coração de Maria.
Ao ﬁnal da reunião, o arcebispo
Dom Washington Cruz pediu que
todas as mulheres presentes subissem ao palco para serem homenageadas, quando destacou sua importância social, especialmente seu papel na
ediﬁcação da família cristã e na vida
da Igreja.

“Fazei tudo o que ele vos disser” é o convite da
Lectio Divina para o tempo quaresmal
JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Na noite do dia 9 de março, foi realizado o primeiro encontro da Lectio
Divina (que, do latim, signiﬁca Leitura
Divina) deste ano. O encontro acontece todos os sábados da Quaresma, às
19h30, na Paróquia Universitária São
João Evangelista, localizada na Praça
Universitária. A orientação é do bispo
auxiliar de Goiânia, Dom Moacir Silva
Arantes. O tema geral deste ano é “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5)
e o assunto da primeira noite foi “As
tentações no deserto”, a partir do trecho do evangelho “Cheio do Espírito
Santo” (Lc 4,1).
Dom Moacir conduziu o momento
com ensinamentos e reﬂexões sobre a
leitura do Evangelho e chamou atenção para o “deserto” mencionado nos
trechos bíblicos, fazendo uma analogia dele com as provações da vida de
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cada um de nós. Momentos em que
é preciso conﬁar e ter fé em Deus,
“fazendo tudo o que ele nos disser”,
como declarou.
A Lectio Divina é promovida pela
Arquidiocese de Goiânia, por meio
do Setor Juventude. O encontro é para
todos, mas direcionado especialmente
aos jovens, para que, durante a Quaresma, busquem mais a oração e o
encontro pessoal com o Senhor, bem
como a vivência profunda deste tempo forte na liturgia da Igreja. Também
proporciona esclarecimento e “compreensão sobre o mistério do amor de
Deus”, conforme aﬁrmou o participante do evento, Rodrigo, de 36 anos,
ao Encontro Semanal.
Outros participantes como Bruna
Ferreira, de 28 anos, e Pedro Henrique
da Veiga, de 17, foram atraídos pelas
sábias e leves palavras de Dom Moacir
ao conversar com os jovens, os deixando mais confortáveis e familiarizados

com os assuntos abordados durante o
momento de oração e aprofundamento da palavra de Deus. Após a leitura
realizada juntamente com os ﬁéis, foi
realizada uma apresentação cultural
e, logo depois, servido um lanche, ﬁnalizando as atividades da noite.

A segunda noite da Lectio Divina, realizada neste sábado (16), teve
como reﬂexão “Escutai o que ele diz”
e no próximo sábado (23), o tema será
“Se não vos converterdes”. A Lectio
Divina com os jovens segue até o dia
13 de abril.
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A

colher e dar boas-vindas
aos padres que começaram a atuar na Arquidiocese de Goiânia é uma
iniciativa realizada todos os anos. O
objetivo principal é informá-los sobre a vida pastoral da Igreja particular, bem como demonstrar o carinho
da mãe Igreja aos seus ﬁlhos – ministros ordenados.
Neste ano, o encontro aconteceu no dia 8 de março, no Centro
Pastoral Dom Fernando (CPDF).
Durante o encontro, irmã Terezinha Mendonça Del' Acqua realizou
uma dinâmica de integração com
o grupo, na qual ela explicou que
é fundamental uma boa acolhida e
criação de vínculos fraternos entre
os padres, a ﬁm de que estejam em
unidade e motivados a realizar um
trabalho pastoral com êxito. “É muito importante que os padres tenham
vínculo fraterno. Esse é o primeiro
passo para se sentir parte da Igreja
na qual ele está chegando”, aﬁrmou.
Entrevistado, o arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz,

também disse ser a busca por fraternidade o principal objetivo do encontro. “O presbitério é a comunhão
de todos os padres com o bispo e entre si. Os padres religiosos e os diocesanos formam uma só família, que
é a Igreja Diocesana; o Sacramento
da Ordem os faz irmãos e membros
do mesmo corpo e a ordenação sacerdotal os liga a algo mais importante que uma amizade humana.
Uma vez ordenado, o padre passa a
fazer parte de um corpo”, explicou.
Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar e coordenador de pastoral,
apresentou, na Reunião, o Secretariado para Ação Evangelizadora. Já
Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar,
ecônomo e moderador da Cúria Arquidiocesana, falou sobre a questão
ﬁnanceira e a importância de se informatizar as paróquias, processo
em andamento na Arquidiocese. Padre Vitor Simão fez uma explanação
sobre os documentos pós-sinodais
da Arquidiocese e as cartas pastorais
do arcebispo. Já o padre Max Costa
falou sobre o Vicariato da Caridade,

pelo qual ele é responsável, e também sobre as atividades desenvolvidas pela Pastoral da Esperança. O
padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional, apresentou o projeto Muitas Vocações, Uma só
Igreja. Padre Antônio Donizeth, coor-

denador de Arte Sacra, explicou sobre os folhetos litúrgicos. A Escola de
Ministérios foi apresentada pelo padre João Batista. Padre Warlen Reis,
chanceler da Cúria, discorreu sobre
sua função, as normativas e os serviços prestados pelo departamento.

Começam celebrações pelos 50 anos
da Paróquia N. Sra. Aparecida
Foto: PASCOM - Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Foto: Jackeline Viana

Realizado Sê Valente, encontro
vocacional masculino para jovens

Foto: Fúlvio Costa

promove acolhida aos “novos padres”

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Aconteceu no dia 9, das 8h às
16h, no Seminário Santa Cruz, o
Encontro Vocacional Sê Valente. O
evento, que reuniu oito rapazes, é
direcionado àqueles que estudam
o 3º ano do Ensino Médio em diante. Ao participar do encontro, se
o jovem compreender que de fato
Deus o chama para a vida sacerdotal, ele é convidado a participar de
oito encontros de maior duração,
promovidos durante um ano, chamados de discipulado. Após os encontros, o rapaz poderá ingressar
no Seminário Propedêutico Santa Cruz. Trata-se da etapa de um
ano em preparação ao ingresso no
Seminário Maior e aos estudos de
Filosoﬁa e Teologia.
Padre Rodrigo Lacerda, coordenador arquidiocesano da Pastoral
Vocacional, disse que o encontro
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mostra aos jovens o “caminho que
só eles podem trilhar, mas que a
Igreja tem o dever de ajudá-los e
guiá-los”. A programação do Sê
Valente começou com a apresentação individual em uma dinâmica
em grupo. Depois, os rapazes foram encaminhados à oração individual e, em seguida, participaram
da Santa Missa.
O encontro trouxe ainda a proposta de esclarecer o signiﬁcado
das vocações, sobretudo a vocação
ao sacerdócio. Contribuiu também
para o discernimento das inquietações expressadas pelos participantes. “Aqueles que sentem essa
inquietação devem sempre se
questionar sobre qual a vontade de
Deus em sua vida”, explicou padre
Rodrigo. A Pastoral Vocacional na
Arquidiocese de Goiânia propõe
aos jovens, que apresentam inquietações vocacionais, uma proposta
de acompanhamento mais profundo, em encontros posteriores.

Paróquia foi elevada à dignidade
de Santuário Arquidiocesano,
no ano passado
Uma missa presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz, na noite
do dia 2 de março, deu início às celebrações pelos 50 anos de criação da
Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida de Goiânia.
O reitor frei Ednilson Vaz concelebrou.
Em sua homilia, o arcebispo enfatizou que “uma paróquia é família de famílias”, e ao citar São João Paulo II, Dom
Washington falou sobre a importância
da relação que cada cristão estabelece
com sua paróquia, pois nela há Cristo
mais próximo de cada pessoa. “Agora
esta paróquia é também um Santuário,
um lugar de adoração ao Senhor”. Por
fim, ele fez memória à padroeira Nossa
Senhora Aparecida, pedindo a ela que
ensine ao seu povo a rezar. “Mãe Aparecida ensina-nos a rezar, a contemplar
o rosto de Cristo, a trabalhar, a sofrer,
a falar, e a calar quando necessário e,

sobretudo, a amar a Palavra que é a
principal maneira de imitar Cristo e ser
devoto dele.”
O reitor e administrador paroquial
frei Ednilson ressaltou a alegria de
vivenciar tal momento e convidou
toda comunidade a participar da programação especial deste Ano Jubilar.
Diante da presença de autoridades, o
frade fez questão de reforçar o diálogo
sobre a necessidade de se cuidar não
só da história da cidade e da Igreja,
mas também de sua estrutura física,
em razão da igreja ser um patrimônio
histórico da cidade de Aparecida de
Goiânia.
A Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida foi desmembrada da
Paróquia Santo Antônio de Goiânia
e criada pelo primeiro arcebispo de
Goiânia, Dom Fernando Gomes dos
Santos, no dia 1º de março de 1969,
e teve padre Helvídio Martins como
primeiro pároco. No dia 11 de maio
de 2018, a Paróquia recebeu o título
de Santuário, em celebração presidida
pelo arcebispo de Goiânia.
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ORAÇÕES E TESTEMUNHOS
para o despertar vocacional na Igreja e na sociedade

R

ezar pelas vocações sem
cessar. Há bastante tempo
se fala nisso na Igreja. Mas
nós temos feito nossa parte
para que “o Senhor da messe envie
operários para a sua messe”? (Mt
9,38). O papa Francisco tem motivado as comunidades nesse sentido.
Em audiência pública, no dia 5 de
janeiro, o pontíﬁce lembrou que “Jesus nos disse que o primeiro método para obter vocações é a oração, e
nem todos são convencidos disso”.
Falando diretamente para os bispos, sacerdotes, religiosos e leigos,
ele exortou: “Com as portas fechadas ninguém pode entrar para encontrar o Senhor. É preciso abrir as

Foto: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

portas para que eles possam entrar
nas igrejas. Os bispos devem procurar uma maneira de acompanhar a
oração da comunidade”, declarou
papa Francisco.
A Arquidiocese de Goiânia abraçou o Projeto “Muitas Vocações,
uma só Igreja”, que é inspirado em
outro, chamado “Cada comunidade
uma nova vocação”, que nasceu no
Regional Sul 2 da CNBB (estado do
Paraná) no ano de 2016 e já se espalhou por 51 dioceses do Brasil, com
o objetivo de convidar todas as comunidades a rezar pelas vocações
e partilhar pelas redes sociais testemunhos de quem vive com alegria a
sua vocação.

EIXOS
Igreja” quer que todos conheçam os
testemunhos daqueles que disseram
sim a Deus. “Para que possamos ter
vocações matrimoniais, religiosas e
sacerdotais, precisamos mostrar aos
jovens que é bom seguir a Cristo, é
bom responder à sua vocação, entender o próprio sentido da vida”, disse.
O projeto incentiva as comunidades a
gravarem testemunhos. “Precisamos
que os leigos, sacerdotes e religiosos
divulguem a beleza da vocação por
meio das redes sociais de sua paróquia e nos envie também para serem
publicados nas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia”, aﬁrmou o
padre. Essa iniciativa, conforme Pe.
Rodrigo, pode despertar novas vocações na Igreja. Vídeos de 1 minuto po-

dem ser enviados pelo Whatsapp da
Pastoral Vocacional: (62) 3203-1347.
Os testemunhos também podem ser
visualizados e seguidos pela hashtag
#vocagyn. “A proposta é divulgar as
experiências bonitas da vivência das
diversas vocações em nossa Arquidiocese. Pode ser que alguns testemunhos tenham um grande alcance,
mas o mais importante é que as comunidades vejam, com os próprios
olhos, belos testemunhos de vida
cristã que serão compartilhados nas
redes sociais”, ressaltou.
Saiba mais a respeito do projeto no site
https://www.vocacionalgoiania.com.br/
e no https://www.vocacoes.org/

Foto: Rudger Remígio

Conforme o coordenador da Pastoral Vocacional na Arquidiocese de
Goiânia, padre Rodrigo Lacerda, o
projeto tem dois eixos principais que
são: a oração e o testemunho. “O projeto incentiva a prática da oração pelas vocações, seja em momentos individuais, seja em todos os âmbitos da
vida eclesial: reuniões, encontros de
catequese, antes da Santa Missa – convidamos as comunidades a rezar uma
dezena do terço mencionando que a

oração é pelas vocações”, explicou. O
objetivo com essa prática é suscitar em
todas as comunidades a cultura vocacional, tendo em mente que a oração é
a mais eﬁciente ferramenta para despertar vocações na Igreja. No eixo da
oração, a Pastoral Vocacional incentiva também as comunidades a adquirirem uma capelinha de Nossa Senhora
ou do santo de devoção da paróquia
que possa ser levada para as famílias
rezarem em unidade pelas vocações.
“Queremos motivar a oração pelas
vocações e, depois, trazer essa experiência para o encontro de catequese e a
vida das comunidades. O eixo da oração tem como protagonista, principalmente, os Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão Eucarística, os
catequistas e os catequizandos”, aﬁrmou padre Rodrigo.
O segundo eixo é o do testemunho. Um testemunho cristão vale
mais que muitas palavras, por isso,
o projeto “Muitas vocações, uma só

Para que possamos ter vocações matrimoniais,
religiosas e sacerdotais, precisamos mostrar aos
jovens que é bom seguir a Cristo, é bom responder
à sua vocação, entender o próprio sentido da vida
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sempre
transforma
a realidade
Prezados irmãos e irmãs!

A

catequese de hoje refere-se ao Evangelho de Lucas. Com efeito, é sobretudo esse Evangelho, desde
as narrações da infância, que descreve a ﬁgura de Cristo numa atmosfera densa de oração. Ele contém os
três hinos que cadenciam todos os
dias a oração da Igreja: o Benedictus, o Magniﬁcat e o Nunc dimittis.
E nesta catequese sobre o Pai-Nosso vamos em frente, e vemos
Jesus como homem orante. Jesus
reza! Por exemplo, na narração de
Lucas o episódio da Transﬁguração
deriva de um momento de oração.
Diz assim: “Enquanto orava, o seu
rosto transformou-se e as suas vestes tornaram-se resplandecentes”
(9,29). Mas cada passo na vida de
Jesus é como que impelido pelo sopro do Espírito que o guia em todas
as ações. Jesus reza no batismo no
Jordão, dialoga com o Pai antes de
tomar as decisões mais importantes, retira-se muitas vezes na solidão para orar, intercede por Pedro
que em breve o renegará. Diz assim:
“Simão, Simão, eis que Satanás vos
reclamou para vos joeirar como o
trigo; mas Eu roguei por ti, para que
a tua fé não desfaleça” (Lc 22,31-32).
Isto consola: saber que Jesus reza por
nós, ora por mim, por cada um de
nós, a ﬁm de que a nossa fé não desfaleça. E isto é verdade! “Mas padre,
ainda o faz?”. Ainda o faz perante o
Pai. Jesus reza por mim. Cada um de
nós pode dizê-lo. E também podemos dizer a Jesus: “Tu oras por mim,
continua a rezar porque preciso disto”. Assim: com coragem!
Até a morte do Messias está imersa num clima de oração, a ponto que
as horas da Paixão parecem marcadas
por uma calma surpreendente: Jesus
consola as mulheres, reza pelos seus
cruciﬁcadores, promete o paraíso ao
bom ladrão e expira dizendo: “Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46). A prece de Jesus parece
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atenuar as emoções mais violentas,
os desejos de vingança e de desforra,
reconcilia o homem com a sua acérrima inimiga, reconcilia o homem com
esta inimiga, que é a morte.
É ainda no Evangelho de Lucas
que encontramos o pedido, expresso por um dos discípulos, de poderem ser instruídos na oração pelo
próprio Jesus. E diz assim: “Senhor,
ensina-nos a rezar” (Lc 11,1). Viam
que Ele orava. “Ensina-nos – também nós o podemos dizer ao Senhor
– Senhor. Bem sei que Tu rezas por
mim, mas ensina-me a rezar, para
que também eu possa orar”.
Deste pedido – “Senhor, ensina-nos a rezar” – nasce um ensinamento bastante amplo, através do
qual Jesus explica aos seus com que
palavras e com que sentimentos se
devem dirigir a Deus.

amigo importuno, o qual vai perturbar uma família inteira que dorme,
porque uma pessoa chegou inesperadamente de uma viagem e ele não
tem pão para lhe oferecer. O que
diz Jesus àquele que bate à porta e
acorda o amigo? “Digo-vos – explica Jesus – que embora não se levante
para lhos dar por ser seu amigo, ao
menos, levantar-se-á, devido à impertinência dele, e dar-lhe-á tudo
quanto precisar” (Lc 11,8). Com isso
quer ensinar-nos a rezar e a insistir
na oração. E imediatamente depois
cita o exemplo de um pai que tem
um ﬁlho faminto. Todos vós, pais e
avós, que estais aqui, quando o ﬁlho
ou o neto pede algo, quando tem
fome e pede com insistência, depois chora, grita, tem fome: “Qual
pai entre vós, se o ﬁlho lhe pedir
um peixe, porventura lhe dará uma

Rezar é desde já a vitória sobre a
solidão e o desespero
A primeira parte deste ensinamento é precisamente o Pai-Nosso. Rezai assim: “Pai, que estais no
céu”. “Pai”: esta palavra tão agradável de pronunciar. Nós podemos
passar todo o tempo da oração unicamente com esta palavra: “Pai”! E
sentir que temos um Pai: não um
patrão, nem um padrasto. Não: um
Pai! O cristão dirige-se a Deus, chamando-o antes de tudo “Pai”!
Neste ensinamento que Jesus
oferece aos seus discípulos é interessante meditar sobre algumas instruções que coroam o texto da oração. Para nos dar conﬁança, Jesus
explica algumas coisas. Elas insistem sobre as atitudes do crente que
reza. Por exemplo, há a parábola do

serpente?” (Lc 11,11). E todos vós
tendes a experiência, quando o ﬁlho
pede algo, vós dais de comer aquilo
que ele pede, para o seu bem.
Com essas palavras Jesus dá a entender que Deus responde sempre,
que nenhuma oração deixará de ser
ouvida, por quê? Porque Ele é Pai e
não se esquece dos seus ﬁlhos que
sofrem.
Sem dúvida, essas aﬁrmações
põem-nos em crise, porque parece
que muitas das nossas preces não
obtêm resultado algum. Quantas vezes pedimos e não fomos atendidos
– todos nós ﬁzemos esta experiência
– quantas vezes batemos e encontramos uma porta fechada? Nesses
momentos, Jesus recomenda-nos

para insistir e não desistir. A oração
transforma sempre a realidade, sempre. Se não mudam as coisas ao nosso redor, pelo menos nós mudamos,
o nosso coração muda. Jesus prometeu o dom do Espírito Santo a cada
homem e a cada mulher que reza.
Podemos estar certos de que Deus
responderá. A única incerteza é em
relação ao tempo, mas não temos
dúvida que Ele responderá. Talvez
tenhamos que insistir durante a vida
inteira, mas Ele responderá! No-lo
prometeu: Ele não é como um pai
que dá uma serpente em vez de um
peixe. Não há nada de mais certo:
um dia realizar-se-á o desejo de felicidade que todos temos no coração.
Jesus diz: “Porventura não fará Deus
justiça aos seus escolhidos, que clamam por Ele dia e noite?” (Lc 18,7).
Sim, fará justiça, ouvir-nos-á! Aquele dia será de glória e de ressurreição! Rezar é desde já a vitória sobre a
solidão e o desespero. Rezar! A oração muda a realidade, não o esqueçamos. Ou muda as coisas ou transforma o nosso coração, mas muda
sempre. Rezar é desde já a vitória sobre a solidão e o desespero. É como
ver cada fragmento da criação que
fervilha no torpor de uma história
da qual por vezes não entendemos
o porquê. Mas está em movimento,
está a caminho, e no ﬁnal de cada
estrada, o que há no ﬁm do nosso
caminho? No ﬁm da oração, no ﬁnal
de um tempo em que estamos a rezar, no ﬁm da vida: o que há? Há um
Pai que espera tudo e todos de braços abertos. Olhemos para este Pai!

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 9 de janeiro de 2019
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Água e Cerrado
Dons de Deus
PROF. FRANCISCO LEAL
Paróquia Cristo Ressuscitado

N

este 22 de março, próxima
sexta-feira, os povos do
mundo inteiro celebram o
“Dia Mundial da Água”.
Líquido precioso, presente que Deus
deixou como fonte de vida para todos nós, mas que, lamentavelmente,
está sendo dilacerado. Reﬂetindo sobre essa realidade no Centro-Oeste,
percebe-se, no coração do Brasil, um
grande impacto na biodiversidade devido ao avanço do agronegócio, com
uma nítida destruição de milhares
de nascentes, tanto nas cidades como
no campo, com a devastação da vegetação nativa e o desaparecimento
de animais silvestres. Essa realidade
é agravada pela poluição dos lençóis
freáticos, contaminados pelo uso excessivo de agrotóxicos, comprometendo todo o ecossistema do Cerrado,
revelando uma tragédia anunciada.
Sabe-se da importância econômica do agronegócio com produção de
commodities em escala global, com seu
peso signiﬁcativo no PIB brasileiro e
o que ele traz de dólares para o país,
mas quando a ganância econômica
esmaga a natureza, as consequências
são imprevisíveis.
As crises hídricas vivenciadas
no Brasil, principalmente nos períodos de seca, trazem, sempre à tona,
a discussão sobre a destruição das
matas ciliares, vegetação que protege a borda do curso d’água e que tem

EDICAO 252 - DIAGRAMADO.indd 7

uma importante função de absorver
e distribuir por meio de suas raízes
a água que vai para o fundo da terra. A sua destruição provoca erosão
e, por consequência, a desertiﬁcação
do solo. Estudos do Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM) mostram
que, em apenas 15 anos (2000-2015), o
nosso bioma Cerrado já perdeu 11%
de sua cobertura da vegetação nativa,
uma vegetação imprescindível à vida.
Segundo o estudo, essa perda é “um
prejuízo gigantesco para a sociedade
brasileira e global, porque estamos
perdendo uma quantidade inestimável de patrimônio genético, de capacidade de recarga de aquíferos e de formação de chuvas, que alimenta, abastece e permite a agricultura no bioma
Cerrado” (Revista IHU 28/11/17).
Segundo o biólogo Ricardo Cardim, “são essas árvores que transferem
umidade do solo para a atmosfera, gerando nuvens de chuva, reduzindo a
irritação da poeira no ar e diminuindo o calor” (Entrevista Revista Época
02/11/16). A destruição do Cerrado
ganha um contorno de tensão, principalmente entre os meses de maio a
outubro, período de seca e escassez de
água potável, em função da insuﬁciente reserva hídrica que abastece tanto
as cidades – com a água chegando às
torneiras – quanto as vastas plantações do agronegócio. A demora em
encontrarmos uma fronteira de equilíbrio tem gerado uma dramaticidade

“Porque um crime contra
a natureza é um crime
contra nós mesmos e
um pecado contra Deus”

7
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VIDA CRISTÃ

pela falta d’água nas casas das cidades goianas, problema que se estende
por todo Centro-Oeste. A pergunta é:
com a destruição da biodiversidade,
que tem alterado o clima do Cerrado e
provocado a escassez de água nos rios
Araguaia, Paranaíba, Meia Ponte e outros, até quando teremos esse abençoado líquido para abastecer as cidades e
assegurar a irrigação do agronegócio?
O Santo Padre, o papa Francisco,
em sua carta encíclica Laudato SI’ (LS),
sobre “o cuidado da casa comum”, nos
lembra citando as palavras do Patriarca Ecumênico Bartolomeu: “Quando
os seres humanos destroem a biodiversidade da criação de Deus; quando os seres humanos comprometem
a integridade da terra e contribuem
para a mudança climática, desnudando a terra das suas ﬂorestas naturais
ou destruindo as suas zonas úmidas;
quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é
pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos
e um pecado contra Deus” (LS, 8).
Todos os povos podem usufruir
da bondade da terra, retirando dela o
que necessitam para a sua sobrevivência, mas têm o dever de protegê-la e
garantir a continuidade da sua fertilidade para as gerações futuras: “ao
Senhor pertence a terra” (Sl 23(24),1),
a Ele pertence “a terra e tudo o que
nela existe” (Dt 10,14). Por isso, Deus

proíbe-nos toda a pretensão de posse
absoluta “Nenhuma terra será vendida deﬁnitivamente, porque a terra
pertence-me, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes” (Lv 25,23).
Herdeiros de dois séculos de destruição e ganância, como fruto da revolução industrial e do avanço tecnológico, o homem acostumou-se a “dominar” a terra (cf. Gn 1,28), com o “favorecimento da exploração selvagem
da natureza, apresentando uma autoimagem de dominador e devastador…
É importante ler os textos bíblicos no
seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a
‘cultivar e guardar’ o jardim do mundo
(cf. Gn 2, 15). Enquanto ‘cultivar’ quer
dizer lavrar ou trabalhar um terreno,
“guardar” signiﬁca proteger, cuidar,
preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza” (LS, 67).
Diante desse contexto, torna-se
urgente e imperiosa a intervenção do
Estado na adoção de políticas públicas
para a proteção dos recursos hídricos
e a democratização do uso racional da
água, garantindo a sustentabilidade
da água e do Cerrado, numa perspectiva que vai além do imediato. Também nós, professores, devemos aproveitar o espaço escolar para despertar
nas crianças e jovens essa consciência
ambiental da importância da água em
nossas vidas.
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LEITURA ORANTE

‘‘Se não vos converterdes, ireis morrer
todos do mesmo modo’’ (Lc 13,3)
PE. NIXON FÉLIX
Formador no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

E

stamos fazendo nossa caminhada
para a grande celebração da Páscoa
do Senhor. E, neste itinerário, não
podemos deixar de acolher o convite especial que nos é feito: “convertei-vos”.
No início do Evangelho do próximo
domingo, notamos que algumas pessoas
vão até Jesus levando a triste informação
“a respeito dos galileus que Pilatos tinha
matado, misturando o sangue deles com
o dos sacrifícios que ofereciam” (Lc 13,1).
Em seguida, o Senhor lembrará outro fato
trágico: dezoito pessoas que morreram
esmagadas por uma torre que despencou
sobre elas. Depois, Ele nos adverte: “se
não vos converterdes, ireis morrer todos
do mesmo modo” (Lc 13,3). Com efeito,

a morte poderá chegar de modo inesperado e precisamos estar prontos para ela,
cuidando da nossa conversão. Pois a verdadeira desgraça é morrer sem estar preparado, isto é, distante de Deus! Que isso
não aconteça conosco! Assim deve ser a
seriedade com que devemos acolher o convite deste tempo quaresmal, a ﬁm de que,
quando chegar a nossa hora, partamos em
paz para o encontro alegre com o Senhor
que nos ama!
Por último, o Senhor nos conta a parábola da ﬁgueira que, por não ter ﬁgo,
irrita seu agricultor. A mensagem é clara: Deus vem até nós, suas ﬁgueiras, esperando encontrar frutos. Somente trilhando o caminho de conversão, seremos
fecundos. Desse modo, por amor a Ele e
para a nossa felicidade, busquemos, com
renovado ânimo, nos aproximar de Deus
e dos irmãos e imãs.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38. 3ª-f.: São José, 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

ou Lc 2,41-51a. 4ª-f.: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28. 5ª-f.: Jr 17,5-10; Lc 16,19-31. 6ª-f.: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
Sábado: Mq 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32. Domingo: 3º Domingo da Quaresma – Ex 3,1-8a.13-15; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 13,1-9 (página 1291 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ler a Palavra: depois de um momento de silêncio, ter
feito o sinal da cruz e invocado o Espírito Santo, devagar,
com atenção, leia o texto bíblico quantas vezes for necessário. Procure identiﬁcar o ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. É importante que você
identiﬁque tudo com calma e atenção, como se estivesse
observando a cena.
2. Meditar a Palavra: é o momento de descobrir os valores
e as mensagens espirituais da Palavra de Deus: é hora de
saboreá-la e não apenas estudá-la. Que palavra, frase, chamou a sua atenção, tocou o seu interior?
3. Rezar a Palavra: aqui se responde a Deus após tê-Lo escutado. Não se preocupe em preparar palavras, fale sobre
o que permanece em seu interior depois da meditação: se
for louvor, louve; talvez tenha o que pedir...
4. Contemplar a Palavra: coloque-se em silêncio diante do
Senhor. Se Ele conduzir à contemplação, ou lhe der apenas
a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, ou se
para você for tempo de esforço para ﬁcar na presença Dele,
louvado seja Deus!
3º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra:
Ex 3,1-8a.13-15; Sl 102(103),1-2.3-4.8.11 (R/.8a); 1Cor 10,16.10-12; Lc 13,1-9 (Penitência).

Subsídio facilita apresentação da
Campanha da Fraternidade 2019
Um subsídio que pode ser útil para lideranças
pastorais, na apresentação do tema da Campanha
da Fraternidade (CF) deste ano, está disponibilizado
no site arquidiocesano: link Comunicação – Sala de
Imprensa/Informações de Apoio. O arquivo destaca
os principais tópicos para estudo da CF, cujo tema é
"Fraternidade e Políticas Públicas", e também reúne
informações sobre a colaboração da Igreja de Goiânia no âmbito das políticas públicas: obras, projetos
e pastorais sociais; obras educacionais e participação
em conselhos estaduais e municipais. Trata-se de colaboração do prof. Wolmir Amado, reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás.
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