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PALAVRA DO ARCEBISPO

A

oração na Quaresma e em
toda a vida é o respiro do homem. Não se pode viver sem
oração. E Jesus nos ensinou
como rezar. Recentemente, o Papa disse que a oração mais perfeita é o “PaiNosso”, porque é a oração que Jesus nos
ensinou. “O Pai-Nosso é uma oração
que acende em nós o mesmo amor de
Jesus pela vontade do Pai, uma chama
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
que leva a transformar o mundo com o
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
amor”, disse ainda o Santo Padre.
Sabemos que a Santa Missa é a grande oração da Igreja. Na Sagrada Eucaristia, não só celebramos, mas
participamos do mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.
Nós nos unimos a Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou para
uma vida nova. Ao receber a comunhão, recebemos a semente da
vida eterna. Essa é a mais sublime e solene celebração da Igreja.
Mas não podemos somente fazer a oração do Pai-Nosso ou ir
à missa. Precisamos nos habituar a rezar constantemente. Existe a
oração e o espírito de oração. O espírito de oração é quando nos colocamos na presença de Deus o dia inteiro, em tudo o que fazemos.
Então, a vida vira oração.

JEJUM

Jesus, antes de começar a sua missão, fez 40 dias de jejum no
deserto, quando foi tentado pelo demônio. Ao longo da história da
salvação, no Antigo Testamento, vários profetas, e também o povo
de Deus, tinham o costume de fazer jejum, prática que continua até
nossos dias.
O jejum é uma prática espiritual especial da Quaresma que nos
leva a uma intimidade maior com Deus. Também é conversão e nos
move a deixar alguma coisa que é nossa, algum alimento que poderíamos ter, para os pobres. Às vezes comemos demais e outros não
comem. Então, o jejum é em vista disso, de poder ajudar aqueles
que não têm alimento. Jejum também nos faz sentir que precisamos
da força de Deus para perseverar no caminho do seu Reino.

CARIDADE

Apesar da importância dessas atitudes, não adianta orar e jejuar
quarenta dias ou mais, ou passar a vida jejuando, se não amar os
irmãos. O amor é a prática mais nobre do cristianismo. São Paulo
dizia que o amor permanecerá. A esperança e a fé vão cessar na
vida eterna, porque veremos a Deus face a face, e não vamos mais
precisar esperar. Já teremos a Deus. Mas a caridade e o amor permanecerão.
Sem caridade é impossível agradar a Deus e viver a vida terrena
na fraternidade. A Campanha da Fraternidade deste ano nos move
a um interesse maior para as políticas públicas. A olhar para os
lados, para frente, para trás, tentando perceber do que este mundo está precisando e nos movimentarmos, para que boas políticas
públicas se concretizem, para o bem comum. Ações solidárias também podem ser organizadas nas paróquias, por meio de mutirões,
por exemplo.
O amor de Deus chega até o próximo por meio de nós, e pode
vencer todos os poderes destruidores da natureza e da alma humana. Nesta Quaresma, vamos todos orar e jejuar, mas também
praticar a caridade!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
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Aspectos da história de vida do Cônego José Trindade da Fonseca e Silva
(1904-1962), um dos precursores da
Igreja Católica no estado de Goiás, são
o destaque da reportagem de capa desta edição do Jornal Encontro Semanal. O
conteúdo apresentado teve como base o
livro sobre o sacerdote, que foi lançado
pelo Instituto de Pesquisas e Estudos
Históricos do Brasil Central (IPHBC)
da PUC Goiás, no dia 19 de março. Este
número do jornal dá continuidade também às catequeses do papa Francisco
sobre a Oração do Pai-Nosso. Na seção
Arquidiocese em Movimento, conﬁra as

coberturas do ﬁm de semana, entre elas
a visita pastoral dos bispos à Paróquia
São Cristóvão e, no dia de São José, o
lançamento da pedra fundamental e a
bênção do projeto da nova igreja matriz da paróquia dedicada ao santo, em
Aparecida de Goiânia.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Paróquia São José
Pedra fundamental da nova matriz é
lançada na abertura da festa do padroeiro
GUILHERME PAES

Estagiário, acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

Foi lançada a pedra fundamental e
abençoado o projeto da nova igreja matriz da Paróquia São José, de Aparecida
de Goiânia, no dia 9 de março, em Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar
Dom Levi Bonatto. Aquele dia marcou
também o início da novena em louvor
ao padroeiro. Este ano também é especial para a paróquia, que celebra quatro
anos de ereção. A futura matriz deverá
ser uma igreja maior, uma vez que espaço é hoje a necessidade mais urgente
da comunidade.
A bênção foi marcada pela participação de muitos paroquianos e devotos de São José. O administrador paroquial, padre José Saraiva, disse que não

Foto: PASCOM - Paróquia São José

NÃO ADIANTA ORAR E JEJUAR
SE NÃO AMAR OS IRMÃOS

Editorial

há ainda data para o início das obras,
mas assegurou que em breve a construção dará seus primeiros passos. Ele
aﬁrmou que o projeto se encontra em
fase inicial com a planta pronta e local
da obra deﬁnido. Já os recursos para a
construção serão angariados com a realização de eventos nas seis comunidades e com a ﬁrma de parcerias.

Operação Semana Santa
A sensibilização dos motoristas que vão
aproveitar a Semana Santa para viajar deve ser
contínua e diária. Motoristas prudentes e respeitosos refletem sempre sobre suas atitudes
no trânsito e modificam os comportamentos
inadequados. A PRF convoca toda a comunidade cristã a repensar suas ações no trânsito,
relembrando os “Dez Mandamentos do motorista”, editado há 12 anos pelo Vaticano:
– Não matar;
– Que a estrada seja para você um instrumento de comunhão entre as pessoas e
não de dano mortal;
– Cortesia, correção e prudência ajudam a
superar os imprevistos;
– Seja caridoso e ajude o próximo na necessidade, especialmente se for vítima de um
acidente;
– Que o automóvel não seja para você expressão de poder e domínio e ocasião de
pecado.

Foto: Rudger Remígio
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– Convença com caridade os jovens e os
que já não o são para que não dirijam sem
condições de fazê-lo;
– Preste apoio às famílias das vítimas dos
acidentes;
– Reúna a vítima com o motorista agressor em um momento oportuno para que
possam viver a experiência libertadora do
perdão;
– Na estrada, guie o mais fraco;
– Sinta-se responsável pelos demais.
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Paróquia São Cristóvão
recebe Visita Pastoral

A

Paróquia São Cristóvão, do
Setor Rodoviário, cujo administrador paroquial é o
padre Edson Teodoro Lobo,
foi a sexta paróquia a receber a Visita
Pastoral do nosso arcebispo e dos bispos auxiliares. A visita aconteceu nos
dias 21 a 24 de março, iniciando com a
Santa Missa presidida por Dom Moacir Silva Arantes, na Capela Santa Teresa de Calcutá. Às pastorais ele falou
sobre a missão do bispo na Igreja e o
sentido das visitas pastorais. “A missão do bispo é apascentar o rebanho
que o Senhor nos conﬁou. A nossa visita tem o objetivo de dar ânimo para
que a comunidade paroquial continue
ﬁrme em sua caminhada”, disse.
No dia 23, o bispo auxiliar Dom
Levi Bonatto presidiu Santa Missa na
Capela do Sagrado Coração de Jesus,
se reuniu com o Conselho Econômico
da paróquia e visitou as instalações
e a casa paroquial. A paróquia tem a
alegria de ter uma casa masculina e
outra feminina da Comunidade Católica Nova Aliança, que auxiliam em
várias pastorais. O arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, visitou e celebrou uma missa na capela da
casa feminina da comunidade, no dia
23, onde estavam presentes os membros das duas casas. Em sua reﬂexão,

ele disse que “esta é a primeira missa
especial só para a Comunidade Nova
Aliança”, e aﬁrmou que “embora a comunidade tenha um carisma próprio,
ela é Igreja e, por isso, deve buscar
sempre a unidade”.
No dia 24, Dom Washington presidiu a missa de encerramento da Visita
Pastoral, na Capela Medalha Milagrosa. Na celebração, ele convidou os ﬁéis
a pensar sobre o tempo quaresmal,
instigando-os à reﬂexão sobre como
esse momento está sendo enxergado
e tratado. Reforçou ainda que a Quaresma é tempo de silêncio, oração, puriﬁcação, partilha, amor e conversão.
O arcebispo fez comentários sobre as
tragédias de Brumadinho-MG e Suzano-SP, reﬂetindo a respeito da importância do exercício do amor a Deus, ao
próximo e a si mesmo. “O respeito à
natureza e a qualquer forma de vida
nos torna seres mais puros, bons e
equilibrados”, comentou.
Dom Washington Cruz explicou
também o sentido da visita pastoral à
paróquia. “A visita não deve ser um fato
celebrativo e burocrático, mas um acontecimento da graça divina, como a visita
do Nosso Pastor Jesus Cristo”, explicou
o arcebispo. Para ele, “a visita pastoral
é o momento em que o Pai se encontra
com os seus ﬁlhos, para os iluminar e os
encorajar para a vida na Igreja”. Dessa
maneira, as visitas precisam ser tratadas
com importância, amor e dedicação.

Fotos: Rudger Remígio

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Fotos: Bianka Leandro

Lectio Divina com os jovens
Deus nos quer produzindo flores e frutos

O terceiro encontro da Lectio Divina (Leitura Orante com os jovens),
orientado pelo bispo auxiliar Dom
Moacir Silva Arantes, foi realizado
no dia 23, na Paróquia Universitária São João Evangelista. Ele reﬂetiu
sobre o tema “Se não vos converterdes”, o trecho do Evangelho de Lucas em que Jesus fala sobre o arrependimento. Na leitura, Jesus Cristo
diz que, “se vós não vos conver-
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terdes, perecereis todos do mesmo
modo” (Lc 13,3) e, em seguida, lhes
conta a Parábola da ﬁgueira estéril
(Lc 13,6-9).
Dom Moacir chamou a atenção para os nossos próprios frutos
e questionou sobre o que estamos
cultivando. “Será que estamos sendo terreno vivo, fértil e ﬂorido? Essa
é a vida que queremos apresentar
diante de Deus?”

O bispo explicou também que o
crescimento e o aprofundamento
espiritual surgem em momentos difíceis, por isso é preciso ter a sensibilidade para entender o que Deus
quer nos mostrar nas situações improváveis da vida. “A dedicação e a
fé em Deus devem ser um exercício
individual constante, só assim cultivaremos e teremos bons frutos a
oferecer a Deus, a nós mesmos e aos

que estão ao nosso redor”, aﬁrmou.
Ao ﬁm do encontro, Dom Moacir
propôs a todos um exercício de reﬂexão sobre si mesmo e sobre o seu
relacionamento com Deus. Nesse
terceiro encontro, a novidade foi a
presença de um tradutor de libras,
posicionado no altar, de frente para
a assembleia, tornando a celebração acessível também aos irmãos
surdos.
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Livro resgata história
do Cônego Trindade
Publicada por instituto de pesquisa da PUC, a obra
revela a grande contribuição desse padre para a
vida da Igreja e o desenvolvimento cultural,
político e educacional de Goiás
ELIANE BORGES

O

cador e político. “Ele assumiu as
funções de deputado federal e secretário de Educação, como um serviço ao desenvolvimento de Goiás”,
enfatizou.
O professor Wolmir lembrou que
a relação do Cônego com a universidade é anterior à doação da sua chácara. Ele integrou a comissão que
elaborou o anteprojeto para a criação da Universidade do Brasil Central, hoje PUC Goiás, dez anos antes
de sua fundação. Nos cargos de deputado e secretário de educação, o
Cônego empenhou-se pela aprovação do projeto e batalhou muito pela
criação e manutenção das faculdades que, mais tarde, seriam reunidas
para formar a primeira universidade do Centro-Oeste brasileiro.

Diretor do IPEHBC, Antônio Caldas (à dir.) foi o redator e organizador do livro

No Câmpus II da PUC são ministrados, atualmente, diversos cursos
de graduação e lá estão reunidos o
Centro de Convenções PUC, o Instituto do Trópico Subúmido/ Memo-

rial do Cerrado, um Complexo Poliesportivo, um Centro de Estudos e
Pesquisas Biológicas e laboratórios,
entre outras atividades de ensino e
extensão.
Fotos: Rudger Remígio

lançamento de um livro sobre o Cônego José Trindade da Fonseca e Silva (19041962), o descerramento de
uma placa em homenagem ao sacerdote e uma missa presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz marcaram a tradicional celebração do Dia
de São José – padroeiro universal da
Igreja católica – na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 19 de
março, no seu Câmpus II.
Como explicou o reitor da PUC
Goiás, prof. Wolmir Amado, essa
homenagem expressa gratidão da
PUC ao Cônego Trindade, que doou
sua Chácara São José à universidade
– área que hoje abriga o Câmpus II
–, mas também pretende destacar a
sua liderança como sacerdote, edu-

Placa que homenageia o Cônego Trindade foi instalada no Bloco C do Câmpus II

A área do Câmpus II da PUC foi doada pelo Cônego Trindade

Solenidade de São José
Os convidados para a programação celebrativa do Dia de São José
seguiram em procissão, da sede administrativa do Câmpus II da PUC
Goiás até a Capela Nossa Senhora
Aparecida, do Centro de Convenções, onde foi celebrada missa, presidida pelo arcebispo metropolitano
de Goiânia, Dom Washington Cruz.
A celebração contou com as presenças de duas sobrinhas do Cônego
José Trindade, as senhoras Antônia
e Fátima; do reitor da PUC Goiás,
prof. Wolmir Amado, da vice- reitora, profa. Olga Ronchi e dos pró-reitores da universidade, entre eles o
prof. Daniel Rodrigues, que tem São
José como padroeiro da Pró-Reitoria
de Administração e organiza, anu-
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almente, a celebração em louvor ao
santo.
Em sua reﬂexão, Dom Washington destacou a importância de São
José na educação de Jesus. “Jesus
não aprendeu somente a arte do
trabalho de seu pai José, aprendeu
com ele também a obediência ao
Pai, aprendeu o amor por sua mãe,
aprendeu com o homem que era,
todas as virtudes humanas necessárias para a gente viver e conviver
neste mundo”, disse. Falando sobre o Cônego Trindade, Dom Washington disse que, a exemplo de
São José, ele era homem doação,
que se deixou envolver pela missão
que Deus lhe conﬁara e se tornou
na Igreja e na sociedade um gran-

Duas sobrinhas do Cônego Trindade participaram da celebração

de mentor, um grande benfeitor.
“Aprendamos de São José e do Cônego José Trindade a sermos dóceis
ao Senhor. Podemos viver longamente e fazer nada ou quase nada,
ou podemos ter uma vida mais bre-

ve e ter as mãos cheias quando formos ao encontro do Senhor, como
eles”, conclamou.
Antes da bênção ﬁnal, foi entronizada a imagem de São José na Capela Nossa Senhora Aparecida.
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O livro sobre o Cônego José Trindade da Fonseca e Silva foi editado
pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central
(IPEHBC) da PUC Goiás, sendo de
autoria do seu diretor, Antônio César Caldas, doutor em Documentação. Ele explica que o Fundo Documental e a Coleção Cônego Trindade, que integram o acervo do instituto e foi organizado por sua equipe,
subsidiou toda a pesquisa histórica
necessária à elaboração da obra publicada, que traz informações sobre
a vocação sacerdotal, seus estudos
e publicações e os principais papéis
sociais desempenhados pelo padre
ao longo de sua vida.
Conta o autor que o sacerdote
também foi um braço direito de
Dom Emanuel Gomes de Oliveira,
único arcebispo de Goiás, precursor da educação no estado e cognominado “arcebispo da Instrução”.
Com o falecimento de Dom Emanuel, em 1955, a revisão territorial
das dioceses, o Cônego prestou relevantes serviços sob o pastoreio

Fotos: Acervo - IPEHBC

Uma grande obra

Em primeiro plano, Cônego Trindade, Mons. Nelson Fleury e Dom Emanuel, no alto dos Pirineus de Goiás, em 1951

do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos. O segundo
arcebispo de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, foi encaminhado para o seminário pelas mãos
do Cônego Trindade, quando fora
seu pároco em Orizona, município
goiano.

Em sua atuação política, Cônego Trindade deixou legado especial para educação goiana

Historiador, pesquisador, genealogista e jornalista, Cônego Trindade publicou diversos artigos e lançou o livro Lugares e Pessoas – subsídios eclesiásticos para a história de
Goiás (1948), reeditado há 10 anos
pela PUC Goiás. Escritor emérito,
foi eleito para a Cadeira 24 da Academia Goiana de Letras, em 1955.
Na lide política, o padre foi eleito deputado federal e assumiu diversas funções administrativas a
serviço do estado de Goiás, como
a de secretário da Educação. Nessa
pasta, “construiu grupos escolares
em quase todas as cidades goianas”,
como relata o livro. Sua credibilidade e liderança possibilitaram que
exercesse forte inﬂuência para a
transferência da capital federal do
Rio de Janeiro para Brasília, pois
acreditava no grande benefício social que a medida traria ao povo
goiano.

Para o historiador Antônio Caldas, o Cônego Trindade “será sempre lembrado por sua vida dedicada
à Igreja em Goiânia, ao progresso
de Goiás e à construção de uma sociedade mais harmônica, alicerçada
nos valores cristãos e éticos”.

Origem e Datas
José Trindade da Fonseca e Silva nasceu na cidade de Jaraguá, em 7 de junho
de 1904, filho de Ernesto Camargo da Fonseca e Ernestina Lina de Oliveira. Foi
ordenado presbítero em 8 de junho de 1930 e, recebeu, em 1943, a dignidade de
Cônego da Sé de Mariana (MG), concedida por Dom Helvécio Gomes de Oliveira.
Tendo sido eleito suplente de deputado federal, em 1950, elegeu-se para mandato próprio em 1955. Deixando importantes legados como padre e homem
público, Cônego Trindade faleceu em 1962, aos 58 anos, em decorrência de uma
paralisia progressiva.
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Sentir compaixão

é um dos verbos-chave do Evangelho
Foto: Rudger Remígio

Prezados irmãos e irmãs, bom dia!

C

ontinuemos o nosso percurso
para aprender a rezar cada
vez melhor como Jesus nos
ensinou. Devemos orar como
Ele nos ensinou.
Ele disse: quando rezas, entra no
silêncio do teu quarto, retira-te do
mundo e dirige-te a Deus chamando-o “Pai!” Jesus quer que os seus discípulos não sejam como os hipócritas
que rezam permanecendo de pé nas
praças, para ser admirados pelo povo
(cf. Mt 6,5). Jesus não quer hipocrisia.
A verdadeira oração é aquela que se
faz no segredo da consciência, do coração: insondável, visível unicamente a
Deus. Eu e Deus! Ela evita a falsidade:
com Deus, é impossível ﬁngir. É impossível, diante de Deus não há estratagema que possa funcionar, Deus conhece-nos assim, nus na consciência, e
não se pode ﬁngir. Na raiz do diálogo
com Deus existe um diálogo silencioso, como o cruzamento de olhares entre duas pessoas que se amam: o homem e Deus cruzam os olhares, e isso
é oração. Fitar Deus e deixar-se olhar
por Deus: isso é rezar. “Mas padre, eu
não pronuncio palavras...”. Olha para
Deus e deixa-te ﬁtar por Ele: é uma
prece, uma bonita oração!
Contudo, não obstante a prece do
discípulo seja totalmente conﬁdencial,
nunca decai no intimismo. No segredo da consciência, o cristão não deixa
o mundo fora da porta do seu quarto,
mas traz no coração as pessoas e as
situações, os problemas, tantas questões, apresenta-as todas na oração.
Há uma ausência impressionante
no texto do “Pai-Nosso”. Se eu vos
perguntasse qual é a ausência impressionante no texto do “Pai-Nosso”? Não será fácil responder. Falta
uma palavra. Pensai todos: o que
falta no “Pai-Nosso”? Pensai, o que
falta? Uma palavra. Uma palavra
que nos nossos tempos – mas talvez
sempre – todos têm em grande consideração. Qual é a palavra que falta
no “Pai-Nosso”, que recitamos todos
os dias? Para poupar tempo, di-la-ei:
falta a palavra “eu”. Nunca se diz
“eu”. Jesus ensina a rezar, tendo nos
lábios antes de tudo o “Vós”, porque
a oração cristã é diálogo: “santiﬁcado
seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade”. Não
o meu nome, o meu reino, a minha vontade. Eu não, não funciona. E depois
passa para o “nós”. Toda a segunda
parte do “Pai-Nosso” é declinada
na primeira pessoa do plural: “dai-
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-nos o nosso pão de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixeis
cair em tentação, livrai-nos do mal”.
Até os pedidos mais elementares do
homem – como aquele de ter alimento para saciar a fome – são todos no
plural. Na prece cristã, ninguém pede
o pão para si mesmo: dai-me o pão de
cada dia, não, dai-nos, suplica-o para
todos, para todos os pobres do mundo. Não podemos esquecer isto, falta
a palavra “eu”. Reza-se com o vós e
com o nós. É um bom ensinamento de
Jesus, não o esqueçais!
Por quê? Porque no diálogo com
Deus não há espaço para o indivi-

narra a Deus as dores com as quais se
cruzou naquele dia; põe diante d’Ele
muitos rostos, amigos e também hostis; não os afasta como distrações perigosas. Se não se der conta de que
ao seu redor há tantas pessoas que
sofrem, se não sentir pena pelas lágrimas dos pobres, se estiver habituado
a tudo, então signiﬁca que o seu coração... como é? Murcho? Não, pior: é de
pedra. Nesse caso é bom suplicar ao
Senhor que nos sensibilize com o seu
Espírito e enterneça o nosso coração:
“Senhor, enternecei o meu coração!”
É uma bonita oração: “Senhor, enternecei o meu coração, a ﬁm de que eu

No diálogo com Deus não há espaço para
o individualismo. Não há ostentação dos
próprios problemas, como se fôssemos
os únicos que sofremos no mundos
dualismo. Não há ostentação dos próprios problemas, como se fôssemos os
únicos que sofremos no mundo. Não
existe oração elevada a Deus, que não
seja a prece de uma comunidade de irmãos e irmãs, o nós: vivemos em comunidade, somos irmãos e irmãs, constituímos um povo que reza “nós”. Certa vez o capelão de um cárcere fez-me
uma pergunta: “Diga-me, padre, qual
é o contrário de ‘eu’? E eu, ingênuo,
disse: “tu”. “Este é o início da guerra.
A palavra oposta a ‘eu’ é ‘nós’, onde
existe a paz, todos juntos”. Foi um bonito ensinamento que recebi daquele
sacerdote.
Na oração, o cristão apresenta todas as diﬁculdades das pessoas que
vivem ao seu lado: quando cai a noite,

possa entender e responsabilizar-me
por todos os problemas, por todas
as dores dos outros”. Cristo não passou incólume ao lado das misérias do
mundo: cada vez que sentia uma solidão, uma dor do corpo ou do espírito, sentia uma forte compaixão, como
as vísceras de uma mãe. Esse “sentir
compaixão” – não nos esqueçamos
desta palavra tão cristã: sentir compaixão – é um dos verbos-chave do
Evangelho: é isto que impele o bom
samaritano a aproximar-se do homem
ferido na beira da estrada, ao contrário dos outros que têm o coração duro.
Podemos interrogar-nos: quando
rezo, abro-me ao clamor de tantas
pessoas próximas e distantes? Ou então penso na oração como numa espé-

cie de anestesia, para poder estar mais
tranquilo? Faço a pergunta, cada um
responda a si mesmo. Nesse caso eu
seria vítima de um equívoco terrível.
Sem dúvida, a minha oração deixaria
de ser cristã. Porque aquele “nós”, que
Jesus nos ensinou, me impede de estar
em paz sozinho, e me faz sentir responsável pelos meus irmãos e irmãs.
Existem homens que, aparentemente, não buscam Deus, mas Jesus
faz-nos rezar também por eles, porque Deus procura essas pessoas acima
de tudo. Jesus não veio para os sadios,
mas para os doentes, para os pecadores (cf. Lc 5,31), ou seja, para todos,
porque quem pensa que é sadio, na
realidade não o é. Se trabalharmos
pela justiça, não nos sintamos melhores do que os outros: o Pai faz nascer
o seu sol tanto sobre os bons como sobre os maus (cf. Mt 5,45). O Pai ama
todos! Aprendamos de Deus, que é
sempre bom para com todos, contrariamente a nós, que só conseguimos
ser bons para com alguns, para com
alguém que me agrada.
Irmãos e irmãs, santos e pecadores, somos todos irmãos amados pelo
mesmo Pai. E, no crepúsculo da vida,
seremos julgados sobre o amor, sobre
o modo como amamos. Não com um
amor apenas sentimental, mas compassivo e concreto, segundo a regra
evangélica, não a esqueçais! “Todas
as vezes que ﬁzestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos,
foi a mim mesmo que o ﬁzestes”
(Mt 25,40). Assim diz o Senhor.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 13 de fevereiro de 2019
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Como você pode participar?
SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME
Promotora de justiça do Ministério Público de Goiás e
membro da União dos Juristas Católicos da
Arquidiocese de Goiânia (Unijuc)

A

promulgação da Constituição Federal de 1988
marcou o ﬁm da ditadura
civil-militar e, com a aﬁrmação dos direitos individuais do
cidadão, serviu de norte para a organização social do país. E continua
a ser, desde então, a principal garantia da democracia.
Infelizmente, as desigualdades
sociais ainda marcam a nossa nação. E a construção de uma sociedade que produza oportunidades
equânimes para todos depende da
deﬁnição nas leis ordinárias das políticas públicas, ou seja, as ações, os
projetos e programas que são desenvolvidos para garantir e colocar
em prática os direitos previstos na
Constituição Federal, referentes às
diversas necessidades do ser humano: saúde, moradia, educação, tra-

balho, segurança, direitos humanos,
economia, assistência social, meio
ambiente e outras.
A forma de participação direta
da sociedade na elaboração e implementação das políticas públicas
previstas na Constituição Federal e
leis ordinárias são os conselhos de
direitos. Há exigência legal de instalação e funcionamento de conselhos
nas diversas áreas e nas três esferas
(União, estados e municípios).
Além dos conselhos de direitos,
a população pode participar das audiências públicas, que são necessárias, por exemplo, para a aprovação
de uma lei sobre o Plano Diretor de
uma cidade, ou quando há o julgamento de uma ação versando sobre
tema relevante, em que é preciso ouvir os anseios da maioria. Também
as conferências, fóruns e reuniões
são espaços e momentos para escutar as necessidades da população local. E, ainda, pode haver participação nas políticas públicas, por meio
de organizações da sociedade civil
e movimentos sociais.
Como promotora de justiça em
Goiás há 24 anos, tenho presenciado que os conselhos até são criados
(pois, para o recebimento das verbas
de diversos programas, é exigida a
demonstração de sua criação e com-

Também as conferências, fóruns e reuniões
são espaços e momentos para escutar as
necessidades da população local
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posição), mas muitos sequer realizam as reuniões.
As participações nas audiências
públicas e conferências estão cada
dia menores e os que ali comparecem são representantes de algum
segmento, na defesa de seus próprios interesses, que muitas vezes
não correspondem ao da grande
maioria. Salvo honrosas exceções,
falta a efetiva participação de pessoas comprometidas com o bem comum e até mesmo com a ética.
É preocupante a onda de polarização e retrocessos em direitos já
conquistados por nossa sociedade à
custa de tanto esforço de várias gerações, especialmente no sentido de
extinção desses espaços voltados à
gestão participativa.
Por isso, há a necessidade e a
importância de reaﬁrmar que a
solução para os problemas das
instituições nunca estarão fora
da Constituição, mas sim em seu
aperfeiçoamento, aprofundamento

e ampliação, o que só poderá ser
alcançado com a formação de consensos mínimos entre a sociedade
civil e o Estado.
Apesar da desilusão com as instituições e a própria democracia,
mulheres e homens, que formam
as comunidades de fé em todos
os cantos do país, devem atuar de
forma protagonista nos processos
de organização e mobilização das
políticas públicas junto aos Poderes Executivo e Legislativo em cada
município, em defesa da democracia e dos direitos fundamentais previstos na Constituição.
Aﬁnal, um dos valores essenciais para nós, cristãos, é a solidariedade, que nos faz responsáveis
pelo bem comum: comprometer-se
em cuidar do mundo que Deus conﬁou a cada um de nós, melhorá-lo a
cada dia mais e lutar pela dignidade de todos, especialmente os que
mais precisam de políticas públicas
que promovam a equidade.
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LEITURA ORANTE

‘‘Eu também não te condeno. Vai, e de
agora em diante não peques mais’’ (Lc 8,11)
RAPHAEL ALIEVI (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

o celebrarmos o 5º Domingo da
Quaresma, caminhando com o
Senhor no deserto em vista de
uma sincera conversão, o Evangelho nos convida a encontrarmos com
Cristo, trazendo conosco as marcas e as
feridas do pecado, e obter Dele o perdão,
a misericórdia.
O evangelista João nos apresenta um
encontro, um olhar novo, diferente, uma
atitude nova, capaz de fazer com que os
fariseus e os mestres da lei, marcados pela
hipocrisia de querer “reparar o cisco no
olho do irmão, mas incapazes de perceber a trave no próprio olho” (Mt 7,3), que

outrora acusavam, passassem a acusar-se.
Trata-se do encontro de Jesus com a mulher surpreendida em adultério. “Eu também não te condeno. Vai, e de agora em
diante não peques mais” (Jo 8,11).
Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus
nos ensina que devemos fazer a experiência com a misericórdia de Deus, quer
rejeitando todas as hipocrisias interiores,
capazes de apedrejar os nossos irmãos,
tornando-nos servos impiedosos, que suplicam o perdão, mas não perdoam, quer
rasgando o coração a Deus, suplicando-lhe, de coração contrito, o perdão dos pecados e a vida nova. Não nos enganemos,
todos nós necessitamos da misericórdia
divina. “Deus nunca Se cansa de perdoar,
somos nós que nos cansamos de pedir a
sua misericórdia ” (Papa Francisco).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 65,17-21; Jo 4,43-54. 3ª-f.: Ez 47,1-9.12; Jo 5,1-16. 4ª-f.: Is 49,8-15; Jo 5,
17-30. 5ª-f.: Ex 32,7-14; Jo 5, 31-47. 6ª-f.: Sb 2,1a.12-22; Jo 7,1-2.10.25-30. Sábado: Jr 11,18-20; Jo 7,40-53.
Domingo: 5º Domingo da Quaresma – Is 43,16-21; Fl 3,8-14; Jo 8,1-11.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 8,1-11 (página 1321 - Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente procurando acalmar o coração. Após
um breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque a luz do Espírito Santo, se preferir, cantando “a
nós descei, Divina Luz...”
2. Leitura da Palavra: leia o texto, uma, duas ou mais vezes. Identiﬁque as palavras de Jesus, dos fariseus e mestres da lei, as atitudes da mulher adúltera. Com os olhos
fechados, imagine a cena.
3. Meditação livre: procure identiﬁcar-se no Evangelho.
Coloque-se no lugar de alguns personagens. Identiﬁque
o que o texto tem a lhe dizer. Qual personagem mais
chamou sua atenção? Qual palavra, atitude falou ao seu
coração?
4. Oração espontânea: Por ﬁm, reze! Gaste um bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu compromisso com Ele. Peça ao Senhor
a graça de ser misericordioso consigo e com os irmãos.
5º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra:
Is 43,16-21; Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R/.3); Fl 3,8-14;
Jo 8,1-11 (Mulher adúltera).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Pai Nosso é uma obra relevante para reflexão sobre a oração que
Jesus ensinou aos seus discípulos. Como oração que resume todas as
outras, o Pai Nosso é aquela que o próprio Jesus deixou para seus discípulos, em resposta ao pedido “Ensina-nos a rezar”. No livro, fruto de entrevista com o papa Francisco, o pontífice explica os trechos da oração,
respondendo às perguntas do autor Marco Pozza, teólogo e capelão
do Presídio de Pádua. No último capítulo, Pozza faz uma bela reflexão
sobre o Pai Nosso, a partir das histórias de vida de dois presidiários de
Pádua. Além de suas dores, os detentos descrevem suas esperanças na
misericórdia de Deus.
Autor: Marco Pozza
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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