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Cardeal ministra aula inaugural
do Curso de Teologia da PUC
Dom Sergio da Rocha apresentou o Documento Final
do Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens
págs.

4e5

ARQUIDIOCESE

CATEQUESE DO PAPA

VIDA CRISTÃ

Jovens lotam paróquia
no segundo dia da
Lectio Divina

Santo Padre ensina como
deve ser o nosso coração
ao rezar o Pai-Nosso

Artigo fala sobre as
atitudes que nos
aproximam do Pai
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“Ai de vós, escribas e fariseus
hipócritas! Fechais aos outros
o Reino dos Céus”

om essas palavras, o Senhor nos quer iluminar
sobre um conceito que em
si mesmo é elementar, mas
que poucos chegam a aprofundar:
guiar para o desastre não é guiar
para a vida, mas para a morte.
Quem ensina a morrer ou a matar
os outros não é um mestre da vida,
e sim um “assassino”.
Com esse texto, o Senhor está –
diríamos – de mau-humor, está justamente enfadado com os guias que
extraviam o próximo e lhe tiram o
gosto de viver e, ﬁnalmente, a vida:
“Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Percorreis o mar e a terra
para converter alguém, e quando o
conseguis, o tornais merecedor do
inferno, duas vezes mais do que
vós” (Mt 23,15).
Há pessoas que tentam de verdade entrar no Reino dos Céus, e
tirar essa ilusão é uma culpa verdadeiramente grave. Têm se apoderado das chaves da entrada, mas para
eles representam um “brinquedo”,
algo chamativo para ter pendurado no cinturão e nada mais. Os fariseus perseguem os indivíduos, e
“andam à caça” para levá-los a sua
própria convicção religiosa; com a
ﬁnalidade de convertê-los não em
ﬁlhos de Deus, e sim do inferno. O
seu orgulho não leva ao céu, não
conduz à vida, mas à perdição. Que
erro tão grave!
“Guias – diz-lhes Jesus – cegos!
Filtrais um mosquito, mas engolis
um camelo” (Mt 23,24). Tudo está
trocado, revolvido; o Senhor repetidamente tentou destampar os
ouvidos e desvendar os olhos dos
fariseus, mas diz o profeta Zaca-

rias: “Eles, porém, não quiseram
prestar atenção, deram-lhes as costas, estavam com os ouvidos surdos para ouvir” (Za 7,11). Então,
no momento do juízo, o juiz emitirá
uma sentença severa: “Nunca vos
conheci. Retirai-vos de mim, servos
maus!” (Mt 7,23). Não é suﬁciente
saber mais: é preciso saber a verdade e ensiná-la com humilde ﬁdelidade. Lembremo-nos o que disse
um autêntico mestre da sabedoria,
Santo Tomás de Aquino: “Enquanto louvam a sua própria bravura, os
soberbos envilecem a excelência da
verdade!”. “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! ”(Mt 23,14)
Precisamos voltar o nosso julgamento para nós mesmos, pois um
dos pecados mais denunciados por
Jesus foi a hipocrisia e essa quase
não entra em nossos exames diários de consciência, como bem lembrou o Frei Raniero Cantalamessa,
pregador oﬁcial da Casa Pontifícia,
nesta Quaresma. “Não parece, mas
a hipocrisia quase domina nossas
ações no dia a dia. A nossa vida é
um teatro público, uma máscara.
Essa tendência inata do homem
é aumentada muito pela cultura
atual, dominada pela imagem: cinema, televisão, internet”, argumentou o pregador, num convite à
transparência e à autenticidade.
Lembrando que a hipocrisia é
mentira, pois esconde a verdade,
Cantalamessa ressaltou que essa
atitude é também falta de caridade com o próximo, duplicidade de
vida e insinceridade. Aﬁnal, foi Jesus quem disse: “Hipócritas, tirai
primeiro a trave do vosso olho e depois vereis bem para tirar o cisco do

olho do vosso irmão!” (Mt 7,5). Ele
ainda nos advertiu sobre o perigo
de sermos como sepulcros caiados:
bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro.
Exortando-nos a cultivar a pureza de coração, traduzida em comportamento cristão, o papa Francisco disse, em alocução no dia 3 deste
mês, que “de fato, quem é bom, do

seu coração e de sua boca saem o
bem, e quem é mal põe para fora
o mal, praticando o exercício mais
deletério entre nós, que é a murmuração, a fofoca, falar mal dos
outros”. O Santo Padre aﬁrmou que
essas atitudes destroem a família, a
escola, o local de trabalho, o bairro.
“As guerras começam da língua”,
ressaltou.

Anunciação do Senhor
Foto: Internet

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

No próximo dia 25, celebramos
em nossa Igreja a Solenidade da
Anunciação do Senhor. A Virgem
Maria recebeu o anúncio do anjo
com fé, pureza de coração e humildade, acolhendo a vontade de
Deus, de que ela concebesse e desse a luz ao Cristo, nosso redentor.
Ela respondeu: “Eis aqui a serva do
Senhor; que se realize em mim tudo
conforme a tua palavra!” (Lc 1,38).
Maria, que guardou os fatos e as

palavras do Senhor meditando-os
em seu coração (Lc 2,19), é morada
do Espírito Santo, sede da sabedoria (Lc 1,35), exemplo de virtudes e
de união com Cristo, testemunha da
Sua mensagem (cf. Lc 11,28), imagem e modelo da Igreja. Tomemos o
exemplo de nossa mãe Santíssima e
peçamos sua intercessão, para que
possamos seguir o caminho de seu
filho e Senhor nosso, de verdade,
justiça e paz.

Editorial
Nesta edição, Dom Washington
Cruz lembra que o caminho para chegar à presença do Pai é ter pureza de
coração, em sintonia com a catequese
do papa Francisco (pág. 6), que nos
exorta a ter um coração de criança
para rezar bem.
A Romaria Nacional da Juventude
está com inscrições abertas (pág.3) e
a Igreja espera reunir representantes
de todos os grupos de jovens paroquiais do país, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na
mesma página está a cobertura da
Lectio Divina, também dirigida aos jovens, que acontece na Paróquia Universitária, nos sábados da Quaresma,

às 19h30, com orientação do bispo
auxiliar Dom Moacir Arantes.
Viver profundamente o tempo
quaresmal, orando, jejuando e praticando a caridade é o convite de uma
teóloga, pedagoga e psicopedagoga, no artigo da editoria Vida Cristã
(pág. 7).
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

É momento de transformação,
é hora de descobrirmos quem somos

Fotos: Rudger Remígio

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

N

o dia 16 deste mês, aconteceu o segundo encontro da Lectio Divina deste ano. A celebração foi
realizada na Paróquia Universitária
São João Evangelista, às 19h30. Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar
de Goiânia, reﬂetiu com os ﬁéis presentes sobre o tema “Escutai o que
ele diz”, retirado do Evangelho de
São Lucas, que narra a Transﬁguração de Jesus no Monte Tabor.
Depois de oito dias no deserto, Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago
para rezar no monte. Subir ao monte
para rezar signiﬁca se isolar para ter
um encontro com Deus. Em Lucas
(9,33), Pedro mostra que é bom estar
no monte com Jesus, mas Dom Moacir aﬁrma que também é preciso des-

cer para encarar as realidades apresentadas pelo mundo. O bispo pediu
que os presentes pensassem sobre a
própria transformação, convidando
a praticar o autoconhecimento, com
muita fé, por meio da meditação, oração e contemplação em Deus.
“É necessário que nos permitamos
enxergar o que ainda não vemos ou
não queremos ver. Para isso, é preciso
que se suba à montanha. “Depois de
oito dias no deserto, é hora de irmos
até ela, Deus quer mostrar algo mais.
Ele quer que você acredite e conﬁe
mais em você, quer que você enxergue
que você é mais do que os outros acreditam. Jesus foi muito mais do que todos pensavam que ele fosse, mas Deus
sabia quem ele era, e para o que estava
aqui”, aﬁrmou Dom Moacir.

Cantores, instrumentistas e
comunidade unidos por um só objetivo
JACKELINE VIANA

Nayara Fernandes esteve presente no segundo dia da Lectio Divina e
disse que o aprendizado da noite foi a
reﬂexão de saber quem realmente ela
é. “Conhecer as minhas raízes, fazer
uma reﬂexão profunda desde minha
juventude até aqui, quero entender

por que eu ajo de determinado jeito
em algumas situações, quero amadurecer a minha fé em Deus e em mim
mesma”, declarou. O encontro foi encerrado com uma apresentação cultural dos seminaristas do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianey.

Romaria reunirá jovens de todo
Brasil na casa da Mãe Aparecida

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

O encontro de formação para
cantores e instrumentistas, realizado no último dia 16, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), contou especialmente com a presença
de representantes das paróquias de
Goiânia e região.
Na primeira parte do encontro,
em que todos estavam reunidos,
Leonice Ângela, coordenadora do
Canto Litúrgico da Arquidiocese de
Goiânia, destacou o principal objetivo da reunião: “precisamos trabalhar a harmonia e o equilíbrio entre
instrumentistas e cantores. O aprofundamento no mistério e na oração
precisa ir além da vaidade. É preciso
que o grupo musical da Igreja e a comunidade cantem juntas, para isso,
o canto e os instrumentos devem estar alinhados!”
O encontro trabalhou fortemente
a conscientização, de forma a instigar
a reﬂexão sobre o trabalho em conjunto, na integração entre a comunidade
e o corpo musical da Igreja, “para que
não se escute somente uma voz, mas
sim, a voz de todos”, completa.
Depois, conduzidos pelo professor Ciro Pontes, os instrumentistas
se reuniram em uma sala separada
para discussão e leitura de dicas e
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sugestões direcionadas a eles. Foi
um momento de troca de ideias e
opiniões. “A principal função dos
instrumentistas é fazer o melhor som
para os cantores. Cada um, no seu
espaço, forma um grupo de qualidade e conduz a assembleia a cantar.
Dessa forma, todos são levados ao
Reino de Deus”, ressalta Ciro, sobre
a importância da educação musical.
Para o Pe. João Batista, responsável pela Pastoral do Canto Litúrgico,
o encontro dos grupos musicais é
muito importante, pois nele se discute formas de aprimoramento na preparação e celebração da liturgia. Assim, é fortiﬁcado o espírito de comunhão da comunidade. A formação se
encerrou com o sorteio de três apostilas de Canto Litúrgico, ao som de
instrumentistas e cantores, tocando
e cantando juntos em louvor a Deus.

O encontro dos jovens na Casa da
Mãe Aparecida já tem data. A Romaria
Nacional da Juventude 2019 acontecerá no dia 27 de abril, no Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida,
a partir das 13h30. Com o tema “Maria:
Paixão pela vida e pelo Senhor da vida”,
o evento reunirá os jovens para momentos de espiritualidade, formação e
confraternização, proporcionando um
grande encontro das diversas expressões juvenis que vivem e levam o amor
de Cristo pelo Brasil, incluindo os grupos de jovens paroquiais.
O objetivo da romaria é que todas
as expressões juvenis do país se encontrem, se reconheçam, pois, a diversidade dos carismas na juventude é uma riqueza para a Igreja, sendo a romaria um
desses momentos de unidade. “Sabemos da dificuldade de todos para par-

ticipar, porque o país é muito grande.
Uma sugestão dos bispos dos regionais
é que este formato de romaria aconteça
em outros lugares do Brasil também e
estamos refletindo sobre essas possibilidades”, adianta o assessor, padre Antônio Ramos do Prado.
A romaria é realizada pela Comissão
Episcopal Pastoral para a Juventude da
CNBB (CEPJ), em parceria com o Santuário Nacional. As caravanas poderão se
inscrever para a romaria a partir de um
formulário on-line, que poderá ser acessado por meio do QR Code abaixo.

Baixe o leitor de
QR Code em seu
smartphone e leia a
matéria na íntegra.
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Igreja sinodal
missionária
Caminhar com os jovens que
estão dentro da Igreja e buscar
aqueles que estão fora
FÚLVIO COSTA

A

aula inaugural do curso
de Teologia da PUC Goiás
foi proferida pelo cardeal
arcebispo de Brasília e
presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom
Sergio da Rocha, na noite do dia 8
de março, no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF). Participaram do
evento, além dos alunos do curso,
diversas autoridades, entre elas, o

arcebispo de Goiânia e grão-chanceler da PUC Goiás, Dom Washington Cruz; os bispos auxiliares Dom
Levi Bonatto e Dom Moacir Silva
Arantes; o reitor da universidade,
prof. Wolmir Amado; o coordenador da Escola de Humanidades da
PUC, prof. Romilson Martins Siqueira; o administrador diocesano
de Ipameri, padre Orcalino Lopes
da Silva.

Exortação Apostólica
Durante a apresentação, Dom
Sergio comunicou que o papa
Francisco está preparando uma
Exortação Apostólica sobre o Sínodo dos Bispos dedicado à juventude, que deverá ser lançada em
breve. “O papa quer aprofundar
muitos temas atuais. Certamente,
o texto que o Santo Padre irá nos

conhecer, interpretar e acolher. “Na
primeira parte, o ver recebeu esse
nome porque reconhecemos a presença de Jesus no caminho percorrido pela juventude. ‘Jesus caminhava
com eles’ (Lc 24,15). Jesus se coloca
no meio dos jovens, caminhando
com eles. Na segunda parte, que
traz como título “Os olhos deles se
abriram”, há a interpretação da realidade, ﬁcando muito claro que os
olhos se abrem e o coração se aquece. Já a terceira parte, que é o agir,
nós queremos que cada jovem faça
a experiência de sair para partilhar,
contar aquilo que se passa.”

Participação na Igreja

A passagem joanina da multiplicação dos pães (Jo 6,1-15) foi utilizada
no documento ﬁnal para ilustrar que
o jovem tem a receber da Igreja, mas
também a oferecer à Igreja, da mesma
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forma que ele tem a oferecer à sociedade. Nessa passagem, um menino
contribui para que aquele momento
de graça aconteça. Nós temos que reconhecer que os jovens estão na Igreja participando, embora a maioria
não esteja, assim como a maioria dos
adultos também não está. Às vezes se
fala só nos jovens, mas, no conjunto
da sociedade, é preciso reconhecer
que eles participam até mais que os
adultos. Hoje, por exemplo, na catequese, na liturgia, há muitos jovens e
é preciso entender que eles não são o
amanhã, mas o hoje.

Sergio foi relator geral, escolhido
pelo papa Francisco. Ele coordenou, durante o evento, uma equipe
de redação formada por pessoas
vindas dos cinco continentes. Ao
todo, a equipe tinha mais de 20 especialistas. “O texto não é um ponto de chegada e não está concluído.
O papa Francisco disse que o documento é um ponto de chegada, mas
também um ponto de partida.”

Conhecer a juventude

apresentar irá muito além do que
nós já conseguimos no próprio
Sínodo, embora ele tenha ﬁcado
muito contente com o texto, isso
eu posso dizer, pois ele expressou
em público. O clima do Sínodo foi
muito fraterno, agradável e os 34
jovens presentes ajudaram muito”,
aﬁrmou.

Métodos utilizados
Foi utilizado o método de olhar
a realidade, não só conhecer o que
está acontecendo, mas reﬂetir a respeito; iluminados pela palavra de
Deus, aprofundar e interpretar a
realidade, recorrendo à colaboração
das ciências psicológicas, sociais,
ﬁlosóﬁcas e teológicas. Na primeira parte foi reconhecido o que está
acontecendo; na segunda, interpretou-se o fato e não simplesmente
julgou-se e na terceira etapa foi proposto o “agir”. O texto bíblico inspirador foi o episódio dos discípulos
de Emaús (Lc 24,13-35). Três grandes verbos aparecem no texto: re-

O tema da aula inaugural foi o
Documento Final da XV Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Para ilustrar com
mais propriedade a apresentação
do cardeal, exibimos em tópicos e
assuntos os temas discutidos no Sínodo. A apresentação teve duração
de 1h05. No Sínodo, que aconteceu
em outubro do ano passado, Dom

Durante três semanas, o papa
presidiu o Sínodo o tempo todo. O
Santo Padre pediu que toda a Igreja
reconheça a centralidade da juventude na vida da Igreja e da sociedade e todos os cristãos dessem a de-

vida atenção a isso. “Achamos, muitas vezes, que sabemos o suﬁciente
sobre a juventude, mas temos muito
a aprender e temos necessidade de
aprofundar questões que estão aí no
coração do universo juvenil e muitas
situações ligadas que necessitam de
conhecimento, reﬂexão, aprofundamento. O papa Francisco estimulou
o conjunto da Igreja a conhecer de
fato a juventude”, sublinhou Dom
Sergio, aﬁrmando que o Santo Padre pede cuidado para a Igreja não
perceber apenas os “super jovens”
e esquecer os oprimidos. Segundo
ele, é preciso ter a dimensão total da
juventude no mundo.

Ouvir os jovens

O Sínodo começou bem antes do
evento acontecer. Foram ouvidos jovens de dentro da Igreja, mas também de fora. Dom Sergio aﬁrmou
que isso aconteceu porque a Igreja
não tem apenas uma ação pastoral
bonita, mas também uma ação missionária. Toda a juventude preci-

sou ser considerada para o Sínodo
acontecer. “Atemo-nos a olhar a situação concreta dos jovens, seja ela
dependência química ou violência.
Fizemos um olhar plural, de forma
que foi possível identiﬁcar também
suas potencialidades, diﬁculdades,
contradições e valores.”

Não ter medo dos jovens

Em vários momentos do Sínodo,
os jovens participantes disseram sentir que a Igreja tem medo deles. É preciso não ter medo de se aproximar, de
ouvir. Não temer o anúncio do Evangelho. O que a Igreja tem a dizer aos
jovens? Se a Igreja não disser, outros
vão dizer. Trata-se de uma postura
pastoral. Os dados são válidos, mas
o que realmente conta para conhecer a juventude é ouvi-la. Durante o
Sínodo, os jovens ﬁzeram uma visita
pastoral a um bairro da periferia, perigoso, em um sábado à noite. Imaginava-se que não seriam atendidos,

que seriam maltratados, que fossem
receber muitos nãos, mas, ao contrário, ninguém recusou a palavra, todos
se abriram, até mesmo aqueles que estavam fumando pediram para ir junto
com os jovens. Qual foi a conclusão?
Que não podemos ter medo de ir ao
encontro de quem não está com a
gente. Receber bem a Igreja já é um
grande passo. Jovem evangelizando
jovem é uma experiência difícil, mas,
se olhamos a realidade, descobrimos
que tem gente precisando e querendo
a palavra de Deus, o amor da Igreja, e
precisamos ter coragem de fazer isso.
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Realidade pastoral
Três realidades pastorais aparecem no documento do Sínodo.
A primeira tem relação com a distância citada acima, isto é, o medo
dos jovens. A segunda é a falta de
espaços efetivos para os jovens, pois
eles querem atuar e reclamam que a
Igreja não os oferece. E por último,

mas não menos importante, faltam
pessoas preparadas para trabalhar
com os jovens. A ideia é que tenha
gente que os ajude no discernimento vocacional e também na vida que
eles vivem, o que é diferente de assessorá-los. A palavra correta em
português seria “acompanhador”.

Acolhimento

O cardeal comentou uma fala do
papa Francisco sobre a imigração no
mundo: “perdemos a capacidade de
chorar”. A maioria dos imigrantes
são jovens que sofrem e que morrem
em busca de uma vida melhor. Não
precisa ser de outros países, às vezes

de uma cidade vizinha que chega à
Igreja e nós não conseguimos acolhê-los. Muitas vezes o apresentamos, dizemos para ele se sentir bem
na comunidade e não passa disso. O
que acontece depois? Ele deixa a comunidade porque não foi acolhido.

Universo digital

Mulheres e juventude
Dom Sergio disse que pelo menos dois parágrafos do documento
tratam da presença da mulher na
Igreja e na sociedade. Constatou-se

que há uma presença mais ampla
das mulheres, sobretudo quando se
trata da pastoral juvenil.

Igreja, espaço seguro
No Sínodo discutiu-se muito que
a Igreja deve ser espaço seguro para
acolher crianças, adolescentes e jovens. O papa não quer nenhum tipo
de abuso e nós não devemos aceitar

esse tipo de situação. Quais são as
situações? Abuso sexual, de poder,
de autoridade. Como Igreja, somos
orientados a reconhecer e agir.

Ação do Espírito Santo
Em sua exposição, Dom Sergio
também aﬁrmou que todos os que
trabalham diretamente com a juventude precisam reconhecer que o
Espírito Santo está agindo no meio

dela. “Deus faz muito mais do que
podemos perceber”, disse ele. E
quem quer se dedicar aos jovens
precisa lembrar que o Espírito já está
semeando no meio da juventude.

Dimensões sinodal e
missionária

Como lembrou Dom Sergio, a juventude está cada vez mais inserida
no ambiente digital e no Sínodo esse
espaço é reconhecido como graça de
Deus, mas alvo de ambiguidade e ambivalência que deveria humanizar. A

Igreja reconhece que a internet deve
ser um recurso, sobretudo por meio
das redes sociais, para construir, que
precisa se transformar cada vez mais
em espaço de anúncio do Evangelho
e de proximidade entre as pessoas.

Discernimento vocacional

No Sínodo, apontou-se que há
muita diﬁculdade na Igreja de se
reconhecer e valorizar a vocação
comum sem perder de vista as vocações especíﬁcas. No evento, insistiu-se que é preciso trabalhar essa
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dupla dimensão da vocação geral
e das vocações especíﬁcas. Por isso,
é necessária a presença de pessoas
preparadas para colaborar no discernimento vocacional.

A terceira parte do documento
considerou as dimensões sinodal e
missionária. Dom Sergio explicou
que a sinodalidade é caminhar juntos como Igreja em comunhão. Uma
Igreja sinodal não vai deixar os seus
jovens de fora, mas vai valorizar a
vocação para a unidade. Mas por
que entrou a questão da sinodalidade missionária? Porque só acolher os
jovens não é suﬁciente, nós precisa-

mos ir ao encontro daqueles que não
estão na Igreja, sair em busca missionária. Não basta acolher, caminhar
juntos com quem está com a gente,
precisamos buscar quem não está
conosco, para se realizar a sinodalidade que se expressa por meio da
colegialidade dos bispos. A sinodalidade tem um aspecto prático-pastoral que é a perspectiva do agir em
conjunto, como enfatizou o cardeal.

Conclusão

Dom Sergio destacou que todos
esperavam que a conclusão do documento fosse ser outra, mas três
longos tópicos tratam do chamado
à santidade aos jovens. “O papa
fez questão de fazer essa mobili-

zação e canalização para dizer que
o Sínodo é uma Igreja santa e que
por esse acontecimento ela quer
que os jovens façam a experiência
da santidade.
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CATEQUESE DO PAPA

Para rezar bem
é necessário ter
um coração
de criança

Prezados irmãos e irmãs!

P

rosseguindo as catequeses
sobre o “Pai-Nosso”, hoje
comecemos pela observação
de que, no Novo Testamento, parece que a oração deseja chegar ao essencial, até se concentrar
numa única palavra: Aba, Pai!
Ouvimos o que São Paulo escreve
na Carta aos Romanos: “Porquanto
não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no
temor, mas recebestes o espírito de
adoção pelo qual clamamos: ‘Aba!
Pai!’” (8,15). E aos Gálatas, o apóstolo diz: “A prova de que sois ﬁlhos
é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que
clama: ‘Aba, Pai!’” (Gl 4,6). Repete-se duas vezes a mesma invocação,
na qual está condensada toda a
novidade do Evangelho. Depois de
ter conhecido Jesus e ouvido a sua
pregação, o cristão já não considera
Deus como um tirano que se deve

temer, já não tem medo, mas sente
ﬂorescer no seu coração a conﬁança n’Ele: pode falar com o Criador
chamando-o “Pai”! A expressão é
tão importante para os cristãos, que
muitas vezes se conservou intacta
na sua forma originária: “Aba”!
É raro que no Novo Testamento
as expressões aramaicas não sejam
traduzidas em grego. Devemos imaginar que nessas palavras aramaicas tenha permanecido como que
“gravada” a voz do próprio Jesus:
respeitaram o idioma de Jesus! Na
primeira palavra do “Pai-Nosso”
encontramos imediatamente a novidade radical da oração cristã.
Não se trata apenas de usar um
símbolo – neste caso, a ﬁgura do
pai – relacionado com o mistério de
Deus; ao contrário, trata-se de ter,
por assim dizer, todo o mundo de
Jesus derramado no próprio coração. Se realizarmos essa operação,
poderemos recitar verdadeiramente
o “Pai-Nosso”. Dizer “Aba” é algo

muito mais íntimo e mais comovedor do que simplesmente chamar
a Deus “Pai”. Eis por que motivo
alguém propôs traduzir esta palavra aramaica original, “Aba” para
“Papá” ou “Paizinho”. Em vez de dizer “Pai nosso”, dizer “Papá, Paizinho”. Nós continuamos a dizer “Pai-Nosso”, mas com o coração somos
convidados a dizer “Papá”, a ter com
Deus um relacionamento como o de
uma criança com o seu pai, que diz
“papá”, diz “paizinho”. Com efeito,
essas expressões evocam afeto e calor, algo que nos projeta no contexto
da infância: a imagem de uma criança completamente envolvida pelo
abraço de um pai que sente ternura
inﬁnita por ela. E por isso, caros irmãos e irmãs, para rezar bem é necessário chegar a ter um coração de
criança! Não um coração suﬁciente:
assim não se pode rezar bem. Como
uma criança no colo do seu pai, do
seu papá, do seu paizinho.
Mas certamente são os Evange-

lhos que nos introduzem melhor no
sentido dessa palavra. O que signiﬁca para Jesus essa palavra? O “Pai-Nosso” adquire sentido e cor, se
aprendermos a recitá-lo depois de
ter lido, por exemplo, a parábola do
pai misericordioso, no capítulo 15
de Lucas (cf. 15,11-32). Imaginemos
essa prece pronunciada pelo ﬁlho
pródigo, depois de ter experimentado o abraço do seu pai, que tinha
esperado por muito tempo, um pai
que não se recorda das palavras
ofensivas que ele lhe dirigira, um pai
que agora lhe faz entender simplesmente a falta que tinha sentido dele.
Assim descobrimos como aquelas
palavras adquirem vida e força! E interrogamo-nos: como é possível que
Tu, ó Deus, conheças unicamente o
amor? Tu não conheces o ódio? Não
– Deus responderia – Eu só conheço
o amor. Onde se encontram em ti a
vingança, a pretensão de justiça, a
raiva pela tua honra ferida? E Deus
responderia: Eu só conheço o amor!

Deus é não só um pai, mas é como uma mãe
que não deixa de amar a sua criatura
O pai daquela parábola tem modos de agir que recordam muito o
espírito de uma mãe. São sobretudo as mães que perdoam os ﬁlhos,
que os defendem, que não interrompem a empatia em relação a
eles, que continuam a amar, mesmo quando eles já não mereceriam
mais nada.
É suﬁciente evocar esta expressão – Aba – para que se desenvolva
uma prece cristã. E nas suas Cartas,
São Paulo segue este mesmo caminho, e não poderia ser de outra forma, porque é a vereda ensinada por
Jesus: esta invocação contém uma
força que atrai o resto da oração.
Deus procura-te, mesmo que tu
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não o procures. Deus ama-te, ainda que tu o tenhas esquecido. Deus
vislumbra em ti uma beleza, não
obstante tu penses que desperdiçaste inutilmente todos os teus talentos. Deus é não só um pai, mas é
como uma mãe que nunca deixa de
amar a sua criatura. Por outro lado,
há uma “gestação” que dura para
sempre, muito além dos nove meses da gestação física; trata-se de
uma gestação que gera um circuito
inﬁnito de amor.
Para o cristão, rezar signiﬁca
dizer simplesmente “Aba”, dizer
“Papá”, “Paizinho”, “Pai” mas com
a conﬁança de uma criança.
Pode ser que também a nós

aconteça percorrer sendas distantes de Deus, como aconteceu com
o ﬁlho pródigo; ou então, precipitar numa solidão que nos faz sentir abandonados no mundo; ou
ainda, errar e ﬁcar paralisados por
um sentido de culpa. Nesses momentos difíceis, ainda podemos
encontrar a força para rezar, recomeçando pela palavra “Pai”, mas
dita com o sentido terno de uma
criança: “Aba”, “Papá”. Ele não nos
esconderá o seu rosto. Recordai
bem: talvez alguém tenha dentro
de si coisas desagradáveis, que não
sabe como resolver, tanta amargura por ter feito isto e aquilo... Ele
não esconderá a sua face. Ele não

se fechará no silêncio. Tu dizes-lhe
“Pai” e Ele responder-te-á. Tu tens
um Pai. “Sim, mas eu sou um delinquente...”. Mas tens um Pai que te
ama! Diz-lhe “Pai”, começa a rezar
assim e, no silêncio, Ele dir-nos-á que nunca nos perdeu de vista.
“Mas Pai, eu ﬁz isto...” – “Nunca
te perdi de vista, vi tudo. Mas permaneci sempre ali, perto de ti, ﬁel
ao meu amor por ti”. Essa será a
resposta! Nunca vos esqueçais de
dizer: “Pai”.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 16 de janeiro de 2019
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VIDA CRISTÃ

Oração, jejum e caridade

7

DENISE MARIA DE JESUS
Teóloga, pedagoga e psicopedagoga

A

experiência da liturgia nos
permite viver a fé de forma ordenada, percorrendo um caminho em que
é possível compeender de maneira
plena o mistério da salvação. Esse
itinerário é visível nos tempos litúrgicos que, didaticamente, nos conduzem por um caminho de oração.
Para cada momento forte da expressão do amor incondicional de Deus
por nós, temos um período que nos
prepara para celebrar este mistério
a partir de textos bíblicos, símbolos,
sinais, gestos e ações concretas.
Este tempo quaresmal se caracteriza pelo apelo à conversão que nos
remete ao nosso batismo: primeiro
passo que damos em direção a uma
vida segundo a vontade do Pai.
“Completou-se o tempo, e o Reino
de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova” (Mc 1,15).
O apelo à conversão é um ressoar

constante na nossa vida. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica (CIC, 1435), “A conversão se
realiza na vida cotidiana por meio
de gestos de reconciliação, do cuidado com os pobres, do exercício
e da defesa da justiça e do direito,
pela conﬁssão das faltas aos irmãos;
pela correção fraterna, pela revisão
da vida, pelo exame de consciência,
pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela ﬁrmeza
na perseguição por causa da justiça.
Tomar sua cruz, cada dia, seguir a
Jesus é o caminho mais seguro da
penitência”.
Para que esse caminho de preparação seja vivido de maneira a
contribuir com a nossa conversão,
a Igreja nos propõe três ações concretas que norteiam o percurso, são
elas: oração, jejum e caridade. O
apelo às práticas penitenciais tem
o objetivo de promover no cristão
uma revisão de vida que leve à conversão, a uma mudança interior que
alcance o exterior na prática cotidiana. A oração nos permite alcançar
maior intimidade com Deus e compreender o sentido da nossa vida,
nos fortalece na fé e nos encoraja
para os desaﬁos da vida.
O jejum, a privação de alimento

Viver profundamente o tempo quaresmal é
estar em busca constante pela conversão
que se concretiza por mudanças de atitudes,
reconhecendo a nossa fraqueza diante
dos desafios da vida
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Atitudes que nos aproximam da misericórdia do Pai

ou bebida trata-se de um ato de fé
e notável humildade. Jesus jejuou
quarenta dias e quarenta noites (cf.
Mt 4,2). A prática do jejum nos aproxima da experiência de Jesus, da solidão do deserto. O jejum nos remete
à solidão das nossas vidas, das nossas fraquezas, que são fortalecidas
pela meditação que essa experiência
pode nos proporcionar.
A prática da caridade nos leva a
aproximar da necessidade do outro, a partilhar a dor do irmão que,
muitas vezes, é também a nossa dor.
Essa aproximação nos torna mais
empáticos, resgatando a nossa humanidade e nos aproximando mais
da primeira identidade que fomos
criados: imagem e semelhança de
Deus.
Viver profundamente o tempo
quaresmal é estar em busca constante pela conversão que se concretiza
por mudanças de atitudes, reconhecendo a nossa fraqueza diante dos

desaﬁos da vida, reconhecendo que
não somos autossuﬁcientes e que dependemos da misericórdia de Deus
para alcançar na vida a graça da
plenitude. Converter, voltar atrás,
reconhecer-se pecador e clamar pelo
amor misericordioso de Deus são
atitudes esperadas do cristão.
Que este tempo de preparação
para a Páscoa do Senhor possa despertar em nós o desejo e a coragem
de viver o jejum e a caridade, que
promova a defesa da vida, que nos
aproxime dos mais necessitados
como sinal de esperança para aqueles que se encontram oprimidos.
Que, por esse itinerário, possamos
ser sinal do amor de Deus por meio
de nossos gestos de cuidado, paciência e tolerância com nossos irmãos.
Que a alegria da ressureição nos encontre plenos de misericórdia para
com o próximo, para que, assim,
possamos ser também alcançados
pela amor misericordioso de Deus.
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LEITURA ORANTE

‘‘Correu-lhe ao encontro’’ (Lc 15,20)
VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

Igreja, no próximo domingo da
Quaresma, nos faz reﬂetir sobre uma das famosas histórias
que Jesus conta. Trata-se da
parábola do Pai Misericordioso. Ela também é conhecida como parábola do Filho
pródigo.
Nessa história, Jesus conta que um homem tinha dois ﬁlhos. O ﬁlho mais novo
tomou sua parte da herança, foi embora
para longe do pai e, depois de muito sofrer, voltou. O pai, ao vê-lo voltar, correu
ao seu encontro e fez uma festa. O ﬁlho
mais velho ﬁcou com ciúme, raiva e não
quis entrar. O pai foi também ao seu encontro. Ele saiu para chamar o mais velho para festejar, pois seu irmão havia
voltado.

O ﬁlho mais novo parte para longe do
pai e depois, quando volta, é o ﬁlho mais
velho que ﬁca longe. Estava no campo
e depois permanece de fora. Mas o pai,
que é misericordioso, vai atrás dos dois.
Quando vê, ainda longe, o mais novo,
corre até ele e ao perceber que o mais velho está de fora, sai ao seu encontro para
que ele participe da festa também.
Jesus conta essa parábola, porque os
fariseus e os escribas, que são como o ﬁlho mais velho, estavam com ciúme, pois
Jesus deixava os publicanos e pecadores,
que são como o ﬁlho mais novo, se aproximar d’Ele. Jesus mostra, com isso, que
não é preciso ter ciúme. O amor de Deus,
o Pai, é grande o suﬁciente para todos.
O Divino Pai Eterno, que é nosso Deus,
nos quer todos junto d’Ele. Cuidemos,
nesta Quaresma, de não nos afastarmos
do seu amor. Se estamos longe, voltemos
para casa!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Anunciação do Senhor, solenidade – Is 7,10-14; 8-10; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38. 3ª-f.: Dn 3,

25.34-43; Mt 18,21-35. 4ª-f.: Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19. 5ª-f.: Jr 7,23-28; Lc 11,14-23. 6ª-f.: Os 14,2-10; Mt 12,28b-34.
Sábado: Os 6,1-6; Lc 18,9-14. Domingo: 4º Domingo da Quaresma – Js 5,9a.10-12; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 15,1-3.11-32 (página 1294 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: recolha-se a um lugar silencioso.
Tome consciência de que vai se encontrar com o Pai Misericordioso. Faça, com calma, o sinal da cruz e invoque o
Divino Espírito Santo.
2. Leitura da Palavra: leia o texto bíblico em voz alta e sem
pressa. Escute-se pronunciando a Palavra de Deus. Releia
uma ou mais vezes. Repita três vezes, em voz alta, os trechos que chamam a sua atenção.
3. Oração espontânea: reze! Reze, pedindo perdão a Deus
pelas vezes em que você agiu como o ﬁlho mais novo ou
como o ﬁlho mais velho. Agradeça a Deus por seu amor de
Pai Misericordioso que vem ao seu encontro. Reze, suplicando a Deus por você e pelos que você ama, para que não
se afastem do amor d’Ele.
4. Ação: A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb 4,12). Ela
transforma a nossa vida e nos faz voltar à casa do Pai. Uma
excelente forma de voltar para o Pai é pelo Sacramento da
Penitência. Faça um bom exame de consciência, nesta Quaresma, e se confesse com um sacerdote.
4º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra:
Js 5,9a.10-12; Sl 33(34),2-3.4-5.6-7 (R/.9a); 2Cor 5,17-21; Lc
15,1-3.11-32 (Filho pródigo).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Meditando a Palavra é leitura fundamental para o tempo da Quaresma, uma vez que a obra apresenta conteúdo explicativo e espiritual sobre cada Domingo da Quaresma dos Anos litúrgicos A, B e C, além de
cada um dos 40 dias deste tempo de conversão, começando na Quarta-feira de Cinzas (Cinzas para quê?, pág. 67) até a conclusão da caminhada
quaresmal (pág. 130). “Concluindo nossas reflexões em torno da proposta para cada dia da Quaresma – um diário – e para registrar uma visão
clara do grande tema do mistério pascal de Jesus Cristo...” (pág. 130). A
Campanha da Fraternidade é apresentada no livro como um passo decisivo no caminho da Páscoa (pág. 15).
Autor: Pe. Augusto César Pereira, SCJ
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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