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PALAVRA DO ARCEBISPO

NOSSA GRATIDÃO
PELAS DOAÇÕES AO
POVO DE BRUMADINHO

A

gradecemos aos que demonstraram solidariedade
com as vítimas do rompimento da barragem em
Brumadinho (MG), colaborando na
coleta realizada em nossa arquidiocese, no dia 10 de fevereiro, cujo valor
total somou R$ 182.792,40.
Como o município de Brumadinho
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
está localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a doação foi enviada aos cuidados da arquidiocese local. Em correspondência
(ver cópia abaixo), o arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo externou sua gratidão pelo apoio da Igreja em Goiânia.
Unindo nossas preces às de Dom Walmor, peçamos “um
coração sempre mais sensível e generoso, para estarmos ao
lado dos que mais necessitam, as vítimas da ganância e do
descaso”.
Continuemos acompanhando com orações os nosso irmãos de Brumadinho. Que Deus os fortaleça na fé e na unidade, nesse difícil momento!

Editorial
A dimensão vocacional é um apelo
da Igreja em todo o mundo. Isso porque do trabalho da Pastoral Vocacional dependem as comunidades para
ter bons padres, religiosos e religiosas, leigos comprometidos. O 4º Congresso Vocacional do Brasil, que irá
acontecer em setembro, deverá pôr à
mesa o contexto vocacional do nosso
país. Para isso, estão acontecendo,
nos 18 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
os Pré-Congressos Vocacionais, para
que ouvindo a Igreja de norte a sul do
país, faça-se uma “radiograﬁa” dessa
dimensão a ser apresentada, discuti-

da, estudada e colocada em oração,
no Santuário Nacional de Aparecida.
O Regional Centro-Oeste já realizou
o seu Pré-Congresso, que aconteceu
na semana passada. Conﬁra como foi
(pág. 5) e reze para que o Senhor continue a enviar operários para a sua
Messe (cf. Mt 9,38).
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

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

Lectio Divina com os jovens

reflexão sobre a parábola do filho pródigo
Foto: Bianka Leandro

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

F

oi realizado, no dia 30 de março, o quarto encontro da Lectio
Divina com os jovens (Leitura
Orante da Bíblia). Conduzido
pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Moacir Silva Arantes, o encontro teve
como tema “Estava morto e voltou a
viver”. Retirado do Evangelho de São
Lucas (1,24), o trecho traz a parábola
do ﬁlho pródigo, conhecida também
como parábola do Pai Misericordioso, o Deus que, mesmo quando nos
afastamos dele e depois nos reconciliamos, sempre nos acolhe.
A parábola relata que, em busca
de liberdade, o ﬁlho mais jovem deixou a casa de seu pai e, depois de
algum tempo de sua partida, gastou
tudo com satisfações ilusórias, em
busca da libertação que acreditava
existir no mundo lá fora. Tempos

depois, voltou para a casa arrependido e seu pai o recebeu com todo
amor e lhe ofereceu um banquete.
Reﬂetindo sobre a leitura, Dom Moacir explicou o verdadeiro sentido
da liberdade. “Seguir os impulsos
não é gozar da liberdade. Aproveitar a liberdade é ter a capacidade de
se entregar a um propósito, para que
seja cumprida sua real vocação.” Ele
reﬂetiu sobre o signiﬁcado da liberdade em nossas escolhas, atitudes e
pensamentos. “Para ser livre, é preciso amar a Deus, a nós mesmos e as
pessoas ao nosso redor.” Dom Moacir encerrou a leitura fazendo uma
proposta de meditação aos ﬁéis:
“Tente enxergar o que o aprisiona,
o que o escraviza, tente entrar em
contato com você mesmo; acredite
na sua mudança.”

Jornada 24 horas para o Senhor é
realizada em toda Arquidiocese

Iniciativa do papa Francisco
para toda a Igreja, as 24 horas para
o Senhor é um convite para que os
católicos participem de momentos de adoração e se aproximem
da misericórdia do Pai, por meio
da oração e do Sacramento da
Reconciliação.
Na Arquidiocese de Goiânia,
17 paróquias de todos os vicariatos realizaram a jornada, a ﬁm de
que todo povo de Deus pudesse
participar desse momento forte de
oração, em preparação à Páscoa do
Senhor.
O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto presidiu a Santa Missa de
abertura da iniciativa, no Santuário Sagrada Família, em Goiânia.
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Em sua reﬂexão, Dom Levi explicou que, na liturgia da Palavra do
dia 29 de março (Mc 12,28b-34), Jesus nos fala de dois pontos essenciais, “o primeiro é o amor a Deus,
por ser tudo em nossas vidas e por
não podermos realizar nada sem
o seu amor, e o segundo é a caridade, principal virtude cristã. A
Santa Missa de encerramento das
24 horas para o Senhor foi presidida
por Dom Levi, na paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora, em Senador
Canedo.
Na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Catedral Metropolitana
de Goiânia, a abertura e o encerramento foram presididos pelo seu
pároco, monsenhor Daniel Lagni.

Entrevistado, Nilson Pereira Telles da Silva, 49 anos, da Paróquia
São Judas Tadeu, disse que procura
conduzir sua vida a partir da prática
do Evangelho. “O momento em que
dedico a ler a Palavra, eu entro em
contato com tudo aquilo que Deus
nos proporciona e consigo o discer-

nimento para saber quando realizar
minhas renúncias.”
Após o encontro, aconteceu uma
apresentação cultural feita pela dançarina Ingrid Gomes. A Lectio Divina
com os jovens segue até o dia 13 de
abril, na Paróquia Universitária São
João Evangelista, sempre às 19h30.

Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão Eucarística
são enviados

Em Santa Missa presidida pelo
bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi
Bonatto, 350 Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, do Vicariato de Aparecida de
Goiânia, foram enviados em missão.
A missa de envio foi celebrada na
noite do dia 28 de março, na Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida.
Os novos ministros passaram por
formações durantes três sábados,
para que pudessem estar aptos a
exercer o ministério extraordinário
em suas comunidades. Na ocasião, o
bispo exortou o grupo a se esforçar

no amadurecimento da vida cristã, a
fim de que viva intensamente este
mistério da unidade e da caridade,
servindo com alegria e disposição,
de modo semelhante ao próprio
Cristo.
Dom Levi disse que a comunidade deve se alegrar e acolher, com
festa, os irmãos que receberam o
ministério para servir. “A comunidade acolhe e celebra o grande ato de
comprometimento e serviço destes
irmãos. Pedimos que rezem a Deus
e roguem à Padroeira do Brasil, para
que ela conceda proteção e coragem a estes servos de Deus.”
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Dom Washington Cruz expressa paternidade
Fotos: Fúlvio Costa

em Visita Pastoral à Paróquia N. Sra. Rainha da Paz

FÚLVIO COSTA

A

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, da Vila
União, recebeu a Visita
Pastoral do arcebispo e dos
bispos auxiliares, de 28 a 31 de março.
Foram dias de conhecimento e proximidade com aquela comunidade
paroquial. No domingo, 31, a Santa
Missa de encerramento da visita foi
presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz, que proclamou, em
sua homilia, o desejo de que os paroquianos promovam uma Igreja em
saída, preocupada com seus doentes e
idosos, crianças, adolescentes, jovens
e famílias, e interessada pela dimensão vocacional.
O arcebispo, como tem feito em
todas as suas visitas pastorais, expressou a paternidade de Pastor da Igreja
de Goiânia, conversando com os paroquianos, rezando com eles e cantando.
Após a missa, ele convidou grupos de
pessoas para se aproximarem do altar.
Às crianças presentes ele pediu que
rezassem de joelhos as orações do Pai
Nosso e Ave Maria, e as questionou
também sobre a catequese. Com os jovens, ele cantou e emocionou a todos
com a canção Jesus Cristo, de Roberto
Carlos, e pediu que eles tenham perseverança na caminhada cristã. Ao grupo de homens, ele comentou: “Quan-
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tas histórias vocês teriam para me
contar, se pudéssemos tirar um tempo para isso. Histórias de sofrimento,
mas também de muitas alegrias. Continuem ﬁrmes, pois vocês são também
o sustento desta comunidade”, aﬁrmou. Com as mulheres, o arcebispo
cantou Nossa Senhora, de Roberto
Carlos. Aquele foi um momento de fé
e oração que ﬁcará marcado na vida
daquelas pessoas.
O bispo auxiliar e coordenador arquidiocesano de pastoral, Dom Moacir Silva Arantes, fez a visita pastoral
à paróquia, no dia 28 de março. Como
de costume, ele explicou que o bispo
é sucessor dos apóstolos e o pai da
comunidade. Ele também comentou
que a boa comunidade é aquela em
que as pessoas se sentem bem. “A boa
paróquia não é a que mais constrói
prédios, mas aquela em que seus paroquianos se sentem uma família. O
desaﬁo é ser comunidade acolhedora”, aﬁrmou. “No entardecer da vida
seremos julgados pelo amor”, disse o
bispo, citando São João da Cruz.
Dom Moacir pediu também que
a paróquia tenha sempre a catequese como prioridade, pois se trata do
coração da Igreja, juntamente com
a liturgia e a caridade. Sobre o Conselho da paróquia, sugeriu que seja

formado por representantes da própria comunidade. Alguns membros
ﬁzeram questionamentos ao bispo sobre a participação dos jovens na vida
da Igreja. O que fazer para atraí-los?
Dom Moacir disse que cada paróquia
deve descobrir o modo criativo de
fazê-lo e fez comentários sobre o Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens,
lembrando que o Documento Final do

evento traz conteúdo importante e indispensável sobre os jovens, a fé e o
discernimento vocacional.
No dia 28 de março, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom
Levi Bonatto, se reuniu com o Conselho Econômico da paróquia.
A próxima Visita Pastoral será na
Paróquia Jesus, Maria e José, do Parque Anhanguera I, em Goiânia.
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Pré-Congresso Vocacional trouxe
reflexão sobre Vocação e Discernimento

D

urante três dias (29 a 31 de
março), representantes de
11 das 13 dioceses integrantes do Regional Centro-Oeste da CNBB (estado de Goiás e Distrito Federal) participaram, no Centro
Pastoral Dom Fernando (CPDF), em
Goiânia, do Pré-Congresso Vocacional Regional. O evento reuniu leigos,
religiosos e religiosas, padres, seminaristas e vocacionados, além de
vários bispos, incluindo o arcebispo
e os bispos auxiliares da Arquidiocese de Goiânia. O tema proposto foi
o mesmo que será discutido no 4º
Congresso Vocacional do Brasil, que
acontecerá de 5 a 8 de setembro, em
Aparecida (SP), e um dos temas amplamente discutidos no Sínodo dos
Bispos dedicado aos jovens, “Vocação
e discernimento”.
Santa Missa, palestras, oﬁcinas,
reﬂexões, workshop, estudo, troca de
experiências. Foram essas as principais atividades que dinamizaram o
Pré-Congresso. A abertura do evento

foi feita pelo arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, que fez reﬂexões sobre a história da Pastoral Vocacional no Regional Centro-Oeste.
Segundo ele, é uma trajetória de diﬁculdades e superação de desaﬁos,
mas um trabalho que, se plantado, dá
frutos. “Há 30 anos foi semeado este
trabalho no regional e ele ﬂoresceu. É
sempre assim e sempre vai ser. Muitas vocações brotaram, sobretudo dos
leigos e das religiosas”, pontuou. Em
poucas palavras, o bispo auxiliar de
Brasília e referencial para a Pastoral
Vocacional no Regional Centro-Oeste,
Dom José Aparecido Gonçalves, deixou sua mensagem aos participantes:
“Deus não tira nada, nos dá tudo e ele
conta conosco para renovar a face da
Igreja.” O secretário executivo do Regional Centro-Oeste, padre Eduardo
Luiz de Rezende, deu boas-vindas a
todos e desejou que o evento fosse um
marco de reavivamento vocacional.
A primeira palestra foi proferida
pelo cardeal arcebispo de Brasília e

Fotos: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom
Sergio da Rocha. Ele trouxe, como
novidade, a ﬁgura do acompanhador
vocacional, termo bastante comentado no Sínodo dos Bispos dedicado aos
jovens, do qual Dom Sergio foi relator
geral. Trata-se de um agente pastoral
que deve acompanhar desde cedo as
crianças, os adolescentes e os jovens,

Iluminação bíblica

Workshop

Dom Waldemar Passini Dalbello,
bispo de Luziânia (GO) e presidente
do Regional Centro-Oeste da CNBB,
abordou o tema “Iluminação bíblica e
teológica acerca do discernimento vocacional”. O bispo aﬁrmou que a vocação não é para a realização pessoal,
mas para dar a vida ao outro. Ele disse
que essa é a visão do Bom Pastor. “O
discernimento vocacional foi acertado
quando vemos o cuidado com as ovelhas. Se elas estão abandonadas, então,
o pastor errou no discernimento e isso
serve para qualquer vocação.” Dom
Waldemar fez questão de dizer que
esse pensamento vale para o padre,
para a religiosa, mas também para o
matrimônio, para os pais e para os leigos de modo geral. “Fez discernimento certo? Cuida das ovelhas”, frisou. A
resposta vocacional parte do seguinte
princípio: “Onde vou me doar para
que o fruto seja benéﬁco para os outros?”. Pressupõe a felicidade e a busca pelo sentido da vida. Dom Waldemar salientou que isso requer o exercício de sair de si e viver em unidade.
“Indicações práticas para um discernimento vocacional” foi a palestra proferida pelo padre Júlio César
Gomes Moreira, da Arquidiocese de

Irmã Hilda Paula, da Congregação das Irmãs Oblatas do Menino
Jesus, apresentou workshop sobre a
aplicação prática do documento sinodal: Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional. Para que o Sínodo frutiﬁque, ela disse que é necessário pôr-se
a caminho, primeiramente com Cristo, para depois caminhar. Comentando e apresentando o conteúdo
do documento, a religiosa explicou
que “a Igreja precisa estar em escuta, ouvindo e vendo com empatia, a
diversidade de contextos e culturas,
um primeiro olhar sobre a Igreja de
hoje”. O capítulo dedicado à dimensão vocacional também foi apresentado por ela, com destaque para a
busca da vocação, que o documento
trata como uma longa viagem que
passa por belos momentos, mas também por adversidades que precisam
ser superadas. A religiosa pontuou
o tópico “Vocação e vocações” que,
conforme o documento, tem por ﬁnalidade essencial a comunhão com
Deus e entre todas as pessoas.
O Pré-Congresso Vocacional contou ainda com oﬁcinas sobre as diversas vocações, bem como uma oﬁcina
especial sobre Comunicação Vocacional

Brasília. “De um modo especíﬁco, o
discernimento vocacional é o caminho
para a descoberta da própria vocação.
De um modo amplo, é o caminho para
a descoberta e a realização da vontade Deus. Nesse processo, ele explicou
que “o ponto de partida é o encontro
com Cristo e seu Evangelho; as virtudes fundamentais são a fé, o amor e
a esperança; a via ou processo espiritual do discernimento é a conversão;
o contexto vital desse discernimento é
a Igreja; o lugar do discernimento é a
vida e a natureza do discernimento é
no Espírito.”

apresentando-lhes caminhos de discernimento vocacional. Isso porque,
conforme o cardeal, “a resposta ao
chamado de Deus é pessoal, mas o
discernimento é eclesial, coletivo”.
Uma das participantes do Pré-Congresso apontou que se a Igreja apostar na ﬁgura do acompanhador já na
catequese, a evasão de jovens que são
crismados será menor.

e Marketing, na qual, o designer gráﬁco Danilo Inácio apresentou mecanismos e ferramentas para uma
comunicação eﬁcaz, sobretudo para
despertar e fazer um acompanhamento vocacional, por meio das redes
sociais digitais. Durante os grupos de
trabalho foi entregue aos participantes um questionário que será muito
importante para o desenvolvimento
do conteúdo que será ministrado no
Congresso Nacional. Os participantes
puderam também confraternizar na
noite cultural, com show da cantora
goiana, Maria Eugênia.

4º Congresso Vocacional do Brasil
No último dia, houve plenária
com a síntese das oficinas, conclusões e testemunhos e as considerações finais e encaminhamentos
para o 4º Congresso Nacional, feitos
pelo coordenador nacional da Pastoral Vocacional, padre Elias Silva.
A Santa Missa de encerramento foi
presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes. In-
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formações gerais sobre o Congresso
Nacional podem ser obtidas pelo
site www.congressovocacionalbrasil.com.br. O Regional Centro-Oeste
deverá participar do evento com 23
delegados, sendo um representante
de cada diocese, cinco da equipe regional da Pastoral Vocacional e cinco religiosos pela Conferência dos
Religiosos do Brasil – seção regional.
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CATEQUESE DO PAPA

Ninguém deve duvidar de
que é destinatário do amor de Deus

P

rossigamos as catequeses sobre o “Pai-Nosso”. O primeiro passo de cada prece cristã
é ingresso num mistério, o
da paternidade de Deus. Não se pode
rezar como papagaio. Ou entras no
mistério, na consciência de que Deus
é o teu Pai, ou não rezas. Se eu orar
a Deus, meu Pai, entro no mistério.
Para compreender em que medida
Deus é nosso pai, pensemos nas ﬁguras dos nossos pais, mas devemos
sempre até certo ponto “reﬁná-las”,
puriﬁcá-las. O próprio Catecismo da
Igreja Católica diz: “A puriﬁcação
do coração tem em vista as imagens
paternas ou maternas resultantes da
nossa história pessoal e cultural, que
inﬂuenciam o nosso relacionamento
com Deus” (n. 2779).
Nenhum de nós teve pais perfeitos, nenhum: como nós, por nossa
vez, nunca seremos pais ou pastores
perfeitos. Todos temos defeitos, todos. Vivemos as nossas relações de
amor sempre sob o sinal dos nossos
limites e também do nosso egoísmo,
portanto com frequência são manchadas por desejos de posse ou de manipulação do outro. Por isso, às vezes
as declarações de amor convertem-se
em sentimentos de raiva e de hostilidade. Mas veja, esses dois amavam-se
tanto na semana passada, hoje não se
suportam: vemos isso todos os dias!
É por isso, pois todos temos raízes
amargas dentro, que não são boas, e
às vezes saem e fazem sofrer.

Eis por que, quando falamos de
Deus como “pai”, enquanto pensamos na imagem dos nossos pais, especialmente se nos amaram, ao mesmo tempo devemos ir além. Porque o
amor de Deus é o do Pai que “está nos
céus”, segundo a expressão que Jesus
nos convida a usar: o amor total que
nós experimentamos nesta vida só de
maneira imperfeita. Os homens e as
mulheres são eternamente mendigos
de amor – somos mendigos de amor,
precisamos de amor – procuram um
lugar onde ﬁnalmente ser amados,

mas não o encontram. Quantas amizades e quantos amores desiludidos
há no nosso mundo; muitos!
O deus grego do amor, na mitologia, é em absoluto o mais trágico:
não se entende se é um ser angélico
ou um demônio. A mitologia diz que
é ﬁlho de Póros e Pênia, isso é da dissimulação e da pobreza, destinado
a ter em si um pouco da ﬁsionomia
desses pais. Eis por que podemos
pensar na natureza ambivalente do
amor humano: capaz de ﬂorescer e
de viver vigorosamente numa hora

do dia, e de repente depois murchar
e morrer; o que apanha, escapa-lhe
sempre (cf. Platão, O Banquete, 203).
Há uma expressão do profeta Oseias
que enquadra de maneira impiedosa
a fraqueza congênita do nosso amor:
“O vosso amor é como a nuvem da
manhã, como o orvalho matutino que
logo se dissipa” (6,4). Eis o que muitas
vezes é o nosso amor: uma promessa
com diﬁculdade para se manter, uma
tentativa que depressa evapora e seca,
quase como quando de manhã nasce
o sol e enxuga o orvalho da noite.

Foto: Rudger Remígio

Estimados irmãos e irmãs!

A expressão “nos céus” não exprime distância
Quantas vezes, nós, homens, amamos dessa maneira tão frágil e intermitente. Todos nós tivemos esta experiência: amamos, mas depois aquele
amor diminuiu ou tornou-se frágil.
Desejosos de amar, depois entramos
em conﬂito com os nossos limites,
com a pobreza das nossas forças: incapazes de manter uma promessa que
nos dias de graça nos parecia fácil de
realizar. No fundo também o apóstolo
Pedro teve medo e fugiu. O apóstolo
Pedro não foi ﬁel ao amor de Jesus.
Há sempre essa fragilidade que nos
faz cair. Somos mendigos que no caminho corremos o risco de nunca encontrar completamente aquele tesouro que procuramos desde o primeiro
dia da nossa vida: o amor.
Contudo, existe outro amor, o do
Pai “que está nos céus”. Ninguém
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deve duvidar de que é destinatário
desse amor. Ele ama-nos. “Ama-me”,
podemos dizer. Se até o nosso pai e a
nossa mãe não nos tivessem amado –
uma hipótese histórica – há um Deus
nos céus que nos ama como ninguém
nesta terra jamais fez nem poderá fazer. O amor de Deus é constante. Diz
o profeta Isaías: “Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter
carinho pelo fruto das suas entranhas?
Ainda que ela se esquecesse dele, Eu
nunca te esqueceria. Eis que Eu gravei
a tua imagem na palma das minhas
mãos” (49,15-16). Hoje a tatuagem
está na moda: “Eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos”. Fiz
uma tatuagem de ti nas minhas mãos.
Estou nas mãos de Deus e não a posso cancelar. O amor de Deus é como
o amor de uma mãe, que nunca se es-

quece. E se uma mãe se esquecer? “Eu
não me esquecerei”, diz o Senhor. Esse
é o amor perfeito de Deus, assim somos amados por Ele. Se também todos
os nossos amores terrenos se despedaçassem e nas nossas mãos ﬁcasse apenas pó, haverá sempre para todos nós,
ardente, o amor único e ﬁel de Deus.
Na fome de amor que todos sentimos, não procuremos algo que não
existe: ela é o convite a conhecer Deus
que é pai. A conversão de Santo Agostinho, por exemplo, passou por este
cume: o jovem e brilhante reitor buscava simplesmente entre as criaturas
algo que nenhuma criatura lhe podia
dar, até que um dia teve a coragem de
erguer os olhos. E naquele dia conheceu Deus. Deus que ama.
A expressão “nos céus” não exprime distância, mas uma diversidade

radical de amor, outra dimensão de
amor, um amor incansável, um amor
que permanecerá para sempre, aliás,
que está sempre ao alcance das mãos.
É suﬁciente dizer “Pai nosso que estais nos Céus”, e aquele amor chega.
Portanto, não tenhais medo! Nenhum de nós está sozinho. Se por
desventura o teu pai terreno se tiver
esquecido de ti e tu sentires rancor
contra ele, não te é negada a experiência fundamental da fé cristã: a de saber que és ﬁlho muito amado de Deus, e
que nada na vida pode cancelar o seu
amor apaixonado por ti.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 20 de fevereiro de 2019
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EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

D

e maneira geral, os critérios que justiﬁcam o canto
e a música na liturgia são:
o fundamento bíblico dos
textos, o pertencimento comunitário
e a sua relação com os ritos. Na liturgia, o texto tem prevalência sobre a
melodia. É palavra que se faz sonoridade, ecoada desde o faça-se criador do Pai, Encarnada na pessoa do
Filho-Verbo e conteúdo da fé transmitida pela tradição na unidade do
Espírito. É também instrumento de
oração comunitária, lembrando que
a fé nos foi transmitida por outros
e apenas no seio de uma comunidade de batizados pode ser levada
adiante e atingir maturidade. É, enﬁm, parte de uma ação ritual, o que
implica a sua funcionalidade: cada
canto mais oportuno quanto mais
estiver ligado ao sentido do rito que
evidencia, ao conteúdo do mistério
celebrado, às diferentes nuances do
Ano Litúrgico.
É este o contexto ao qual somos
convidados a reﬂetir sobre o canto
e a música no Tempo da Quaresma,
este período de preparação para
a plena celebração da Páscoa do
Senhor, epicentro da nossa fé. Ao
longo da Quaresma somos convidados a reaquecer o nosso coração
por meio da conversão, do exame
de consciência, da penitência, do

jejum e da caridade. Para dizermos
com São Paulo, é tempo de deixar
de lado o homem velho e renascermos como novas criaturas transﬁguradas em Cristo (cf. Ef 4). Sobre
isso também nos adverte o profeta
Ezequiel (36,26-28): “tirarei o vosso
coração de pedra e vos darei um
novo coração de carne”. Cantar a
Quaresma, então, requer nos dispormos à dinâmica dos reconciliados com Cristo, comprometidos
com o afastamento de nossos pecados e, por isso, aptos a nos vestirmos com as vestes alvejadas no
sangue do Cordeiro (cf. Ap 22).
O canto da Quaresma nasce das
profundezas de nossa condição humana, como diriam as palavras do
compositor: “recebe este canto do
chão que o céu e a terra estremece; é
o lamento do povo que sofre e cada
um de nós oferece”. É o canto tirado de nossas entranhas, como processo necessário para a mudança de
vida e o renascimento pela Páscoa.
É um canto sóbrio, como deve ser
sóbria toda a Quaresma, sem brilho
e sem festa e, por isso, abstendo-se
do “Aleluia” e do “Glória”. A liturgia, nesse sentido, torna-se modelo
de vivência da espiritualidade cristã. O tempo de contrição e escuta
atenta da Palavra de Deus deve
se fazer notar no que é proclamado pelos nossos lábios. Os antigos
bem sabiam, ao exortarem cantan-

O tempo de contrição e escuta atenta da
Palavra de Deus deve se fazer notar no que
é proclamado pelos nossos lábios
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Vamos cantar a Quaresma?

do: “pecador, agora é tempo de
contrição e de temor; serve a Deus,
despreza o mundo, já não seja pecador”.
Pensando a esse respeito, como
temos cantado a Quaresma em nossas comunidades? De que modo o
conteúdo por nós celebrado resulta
em conversão em nossas vidas? Em
vista de contribuir com a vivência do
tempo quaresmal, vale a pena observarmos as seguintes indicações:
– Faça a Palavra de Deus ecoar. Para
isso, diminua o volume dos instrumentos e dos microfones. Lembre-se: é mais importante o conteúdo
da mensagem a ser transmitida que
os meios utilizados para tal. É Cristo que deve falar em seu ministério.
A frase de São João é, por isso, muito bem-vinda: “é necessário que ele
cresça e que eu diminua” (Jo 3,30).
– Deixe reinar o silêncio. Não há música que prescinda o silêncio. Cantar
é combinar sons e silêncios. Nesse
sentido, especialmente ao longo da
Quaresma, é bom construir um es-

paço de interiorização – única forma de percebermos a ação de Deus
em nós. Quem não se cala não pode
ouvir o que Ele tem a dizer. A inserção da Ladainha dos Santos em
nosso Folheto Comunhão e Participação visa, entre outros motivos,
contribuir para a construção de um
ambiente de silêncio.
– Evite o uso excessivo de instrumentos. Na liturgia o canto tem primazia sobre qualquer outro tipo de
música. Como dissemos, é a Palavra cantada, instrumento de oração
comum. Há instrumentos que deﬁnitivamente não contribuem para o
enriquecimento de uma espiritualidade quaresmal.
– Ouça o canto da assembleia. A
assembleia tem a primazia na ação
litúrgica, porque constitui o Corpo
Místico de Cristo, reunido ao redor
do altar sob a presidência do ministro ordenado. A ela cabe elevar os
seus louvores e súplicas por meio
do canto. Que nossas assembleias
sejam ouvidas!
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LEITURA ORANTE

‘‘Bendito o que vem em nome
do Senhor!’’ (Lc 19,38)

Texto para a oração: Lc 19, 28-40 (página 1299 – Bíblia
das Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, a Igreja celebra a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém, revelando a sua identidade de Messias pobre. Ele pede
aos seus discípulos que vão buscar para ele
um jumentinho, um meio de transporte, naquela época, utilizado principalmente pelos
pobres. A ﬁnalidade de Mateus, ao narrar
Jesus montado em um jumentinho, é mostrar o cumprimento da profecia (Zc 9,9):
“Dizei a cidade de Sião o teu salvador está
chegando” (Is 62,11). E Jesus, ao montar no
jumentinho (ﬁlho de um animal de carga),
se faz pobre pelos pobres. Como a multidão
esperava encontrar o descendente do rei
Davi? Um grande rei, forte e valente! Mas
Jesus entra na cidade de forma diferente. Jesus, por onde passava, realizava prodígios

Siga os passos para a leitura orante:

2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e
tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção;
e milagres, e todos que ﬁcavam sabendo
onde ele estava logo iam ao seu encontro.
Por isso, ouvem-se os clamores não só no
Evangelho de Lucas, mas em Mateus (21,111), Marcos (11,8) e João (12,13): “Hosana ao
Filho de Davi!”. Alguns se enchem de alegria, e outros não. Muitos chegam a questionar: “Quem é este que a multidão acolhe
como rei, Ele que é pobre? O povo continua
a gritar: “Bendito o que vem em Nome do
Senhor” (Lc 19,38). Ele é aclamado porque é
Jesus, o esperado.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jo 8,12-20. 3ª-f.: Nm 21,4-9; Jo 8,21-30. 4ª-f.: Dn 3,14-20.24.49a.91-

92.95; Jo 8,31-42. 5ª-f.: Gn 17,3-9; Jo 8,51-59. 6ª-f.: Jr 20,10-13; Jo 10,31-42. Sábado: Ez 37,21-28; Jo 11,45-56. Domingo: Domingo
de Ramos e da Paixão do Senhor – na Bênção de Ramos: Lc 19,28-40; na Missa: Is 50,4-7; Fl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56 ou abrev. 23,1-49.

4º) Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º) Contemplação: imagine Deus em sua vida, Ele é o Rei
do universo e lembre-se daquilo que ele falou com você
nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os
frutos dessa oração/contemplação;
6º) Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (como ajudar
o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – Ano C. Liturgia da Palavra: Lc 19,28-40; Is 50,4-7; Sl 21(22),8-9.17-18a.1920.23-24 (R/.2a); Fl 2,6-11; Lc 23,1-49.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Este livro é de jovens falando para jovens. Um subsídio para entender
o que o jovem pensa sobre Deus, Fé, Espiritualidade, Ecologia, Vocação,
Doutrina Social, Comunicação e Políticas Públicas. Esses e muitos outros
temas são abordados nesta obra, escrita por jovens presbíteros, religiosos, seminaristas e líderes de diversas expressões juvenis de nossa Igreja.
Eles amam, confiam na Igreja e representam milhares de jovens espalhados em nossas comunidades que cantam, rezam, ajudam na formação
da juventude e, acima de tudo, testemunham “a alegria do Evangelho”. O
subtítulo do livro chama atenção para o cuidado que devemos ter para
com os jovens, fortalecendo-os na missão de anunciar a Boa-Nova.
Autor: Mário Roberto, ssp (org.)
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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