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É TEMPO PASCAL
O caminho da Semana Santa nos preparou para a Páscoa do Senhor
págs.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Breve Catequese sobre
a Missa Crismal e as
novas ânforas

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

N

a liturgia anterior ao Concílio Vaticano II não havia
a Missa Crismal como a
conhecemos hoje. O bispo
diocesano abençoava os Óleos a serem usados nas celebrações dos Sacramentos (Batismo, Crisma, Ordem
e Unção dos Enfermos) e em alguns
sacramentais (a dedicação de Altar e

Igreja, por exemplo) de maneira mais
discreta e até privada.
A liturgia pós-conciliar colocou
em grande evidência esse momento
signiﬁcativo da vida da diocese de
forma que, sem nenhum perigo de
errar, é possível dizer que ela se tornou uma verdadeira epifania da Igreja particular, pois nela está presente

uma bela imagem da Igreja peregrina
sobre a terra, o bispo diocesano ladeado por uma coroa com muitos círculos concêntricos, a saber, os presbíteros, os diáconos, os/as vocacionados/
as à vida sacerdotal e à vida religiosa,
e o povo santo de Deus, os principais
destinatários dos sacramentos.
O lugar mais teológico para essa

celebração é a Catedral da Diocese,
mas, por conta do grande número de
pessoas que acorrem a essa celebração, o bispo diocesano pode celebrá-la
noutro espaço. Aqui, na Arquidiocese,
a celebramos na Basílica do Divino Pai
Eterno, onde pulsa o coração da religiosidade dos goianos e por acomodar
de maneira mais adequada os ﬁéis.

Cruz, à esquerda de quem entra na
igreja, para cumprir a sua primordial ﬁnalidade, ou seja, distribuição
dos Santos Óleos para as comunidades, e despertar uma fecunda catequese sacramental nos ﬁéis. Agradecemos, penhoradamente, a todos

os que, de alguma forma, colaboraram com muito amor e alguns
sacrifícios para que tivéssemos
essas novas ânforas, para uma
mais digna celebração da bênção
e consagração dos Santos Óleos,
na Missa do Crisma.

O ideal, considerando o tamanho da diocese, é que o bispo diocesano abençoe, na Missa Crismal
anual, uma quantidade de óleos
que seja suﬁciente para as celebrações dos Sacramentos e sacramentais durante todo o ano. Para
tanto, é preciso resolver o devido
tamanho das ânforas. Durante os
60 anos de nossa amada Arquidiocese foram-se buscando maneiras
de resolver essa questão aparentemente simples. As ânforas que tínhamos há muitos anos não atendiam a essa demanda anual.
Em outubro de 2015, após a
Reunião Mensal de Pastoral, pedimos à Comissão de Liturgia
que estudasse uma maneira de se
prover novas ânforas, que atendessem à nossa necessidade. Começou-se um longo caminho de
estudo de possibilidades e escolha de material adequado. Encarregamos para isso um sacerdote

que tem conhecimento com conceituadas e consagradas empresas italianas na fabricação de objetos em
metal para a liturgia Católica.
Depois de diversos meses de conversas, via internet, chegou-se, em
janeiro de 2017, a um projeto inspirado nas ânforas da Basílica Vaticana. As ânforas que tínhamos eram
com capacidade para 10 litros de
óleo, que ano após ano eram insuﬁcientes. Nas atuais ânforas cabem 25
litros. Esperemos que elas atendam
às nossas necessidades por, ao menos, um século.
Considerando a dignidade das
atuais ânforas, entrou em questão
onde colocá-las. Depois de um longo caminho de estudo envolvendo o
Setor Litúrgico, os arquitetos Maria
Inês Pereira e Vitor Hugo Gonçalves, do Escritório Griﬀe Arquitetura, o pároco da Catedral e este arcebispo, decidimos que, em breve,
elas estarão na Catedral, no Altar da

Foto: Rudger Remígio

Breve história das novas
ânforas da Arquidiocese

Editorial
Passadas a Quaresma e a Semana Santa, celebramos a grande festa
da Páscoa do Senhor e agora damos
início ao Tempo Pascal. Mais do que
nunca, agora precisamos viver o mistério pascal de Cristo. Como os discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), somos
convidados a caminhar com Cristo,
a ﬁm de alimentar a nossa vivência
cristã. A Santa Missa, a Lectio Divina e
a experiência dos santos podem muito nos ajudar neste importante tempo
em que Cristo nossa Páscoa foi imolado e agora vive para a eternidade.
Destaque também, nesta edição, para
as novas ânforas da Arquidiocese. Na
Palavra do Arcebispo, Dom Washing-

ton Cruz explica porque os novos recipientes em que são depositados os
Santos Óleos, usados nos sacramentos, foram adquiridos. Em Arquidiocese em Movimento, conﬁra a cobertura
dos últimos acontecimentos em nossa
Igreja.
Boa leitura!

Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Padre Sílvio Zurawski

3

é acolhido na Paróquia Cristo Redentor
Fotos: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

A

Paróquia Cristo Redentor, da Vila Redenção,
recebeu, no Domingo de
Páscoa, seu novo administrador paroquial. A comunidade
estava sem sacerdote desde o falecimento do padre Felice Pinelli (Pe.
Félix), ocorrido no dia 2 de abril. O
padre Sílvio Rogério Zurawski foi
designado para ser o novo pastor
dessa comunidade.
A celebração foi presidida por
Dom Washington Cruz e contou
com a presença do povo de Deus
daquela paróquia. O arcebispo pediu que os ﬁéis fossem corajosos e
proclamassem as obras do Senhor.
“Precisamos proclamar aquilo que
conhecemos, precisamos anunciar
aquilo que experimentamos hoje,
precisamos experimentar Jesus vivo
e ressuscitado, precisamos deixar no
túmulo tudo aquilo que causa morte
em nós, tudo aquilo que tira a nossa
esperança, abala a nossa fé e nos deixa desanimados, porque o Senhor
está vivo, Ele está no meio de nós.”
O arcebispo também dirigiu palavras ao novo administrador paroquial. “Querido padre Sílvio, ame o
povo que o Senhor conﬁou a você,

zele pela fé destes ﬁlhos, administre
aqui com todo carinho o Sacramento
da Reconciliação, celebre com piedade a Santa Missa e caminhe junto
com seu povo.”
Como pede o Rito da Igreja,
o novo administrador paroquial

precisa fazer, diante do bispo e do
povo de Deus, sua proﬁssão de fé e
seu juramento de ﬁdelidade, além
de receber alguns objetos que lhe
serão úteis para a sua vida pastoral
na paróquia.
Por ﬁm, padre Sílvio agradeceu

a conﬁança do arcebispo e o carinho
do povo em recebê-lo. “Quero agradecer ao senhor Dom Washington
pela conﬁança em mim depositada,
quero caminhar com esse povo. Eu
chego aqui para servir e amar, seguindo os ensinamentos de Jesus.”

Arcebispo visita Grupo AAVE, sede da Pastoral da Aids
Dom Washington Cruz visitou, no
dia 16 de abril, o Grupo AAVE (Associação Grupo Aids: Apoio, Vida,
Esperança) que atende pessoas portadoras do vírus HIV. Ele presidiu a
celebração da Palavra e reﬂetiu com
os presentes sobre o amor de Deus e
o perdão. “Deus nos ama como nós
somos, mesmo com nossos pecados,
nossas falhas, nossos erros. Ele nos
conhece por inteiro e sabe que pecamos não por maldade, mas por causa
das nossas fraquezas. Deus não pede
nada de nós a não ser nosso arrependimento. O perdão de nossos pecados é graça e dom de Deus.”
O Grupo AAVE é a sede da Pastoral da Aids na Arquidiocese de Goiânia. Foi criado pela irmã Margaret
Hosty há mais de 20 anos e acolhe
mais de 530 pessoas soropositivas
e suas famílias. Com uma progra-
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mação variada de cursos e serviços, o
foco do grupo, segundo a irmã, é conceder uma oportunidade aos pacientes, vítimas de preconceito por conta
da doença. “Nosso objetivo é apoderar, fortalecer as pessoas para que elas
possam cuidar de si mesmas.”
Irmã Margaret explicou o que
signiﬁca, para o grupo, a presença
do arcebispo. “A presença de Dom
Washington Cruz no meio de nós é a
certeza de que Deus está conosco, nos
dando força para continuar a missão,
e de que ele nunca nos abandona.”
Segundo a coordenadora, “as
pessoas atendidas pela Associação
Grupo Aids: Apoio, Vida, Esperança
sofrem preconceito, são condenadas
pela sociedade e, por isso, a presença
do arcebispo quer mostrar a opção de
Jesus pelos pobres, doentes e excluídos pela sociedade.”
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Nossa fé marcada e sustentada
pelo glorioso anúncio:
Cristo ressuscitou. Aleluia!
FÚLVIO COSTA
JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

V

ivemos com fé, devoção
e muito zelo, a Semana
das Semanas do calendário litúrgico, a Semana
Maior, como também é chamada a
Semana Santa. Revivemos os principais acontecimentos que sustentam a nossa fé. Nas duas últimas
edições deste jornal, trouxemos de

maneira detalhada o dia a dia do
que íamos viver na Semana Santa,
a Páscoa do Senhor e o tempo pascal que iniciamos.
No Domingo de Ramos e da
Paixão do Senhor, Cristo entrou
messianicamente em Jerusalém,
celebração que une, ao mesmo
tempo, o triunfo régio de Cristo e

o anúncio da Paixão. A Procissão
de Ramos, que tem caráter festivo
e popular, é uma das principais
características desse dia. “Meus
irmãos e minhas irmãs: A Semana
Santa é tempo de reavivar a fé e
a esperança: depois das trevas da
Paixão, brilhará a luz gloriosa da
Ressurreição”, anunciou o arcebis-

po. Ele explicou ainda que no Domingo de Ramos ou da Paixão “a
liturgia introduz-nos no mistério
pascal de Jesus Cristo. Domingo
da Paixão: com toda a Igreja, contemplamos Jesus, o servo sofredor,
que pelas ruas de Jerusalém sobe
ao Calvário, para, voluntariamente, morrer por todos nós”.

M issa do Crisma
Na Quinta-feira Santa, como de
costume, Dom Washington presidiu
a Santa Missa no Santuário Basílica
do Divino Pai Eterno. Durante a celebração, acontece a Bênção dos Óleos dos Enfermos e dos Catecúmenos
e a Consagração do Óleo do Santo
Crisma, usado nos Sacramentos da
Conﬁrmação e da Ordem, ou seja,
nas ordenações sacerdotais para urgir as mãos do neossacerdote e nas

Q

ordenações episcopais para ungir a
cabeça do novo bispo. Ainda nessa
celebração, há a renovação das promessas sacerdotais, em que padres
renovam o seu compromisso presbiteral diante do bispo e do povo
de Deus presente na celebração. “O
óleo simboliza o perfume de Jesus”,
declarou ele. Dom Washington também destacou a unidade dos sacerdotes, tão importante para a Igreja.

uinta-feira Santa

O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto
presidiu a Quinta-feira Santa na Paróquia Santa Cruz, em Aparecida de
Goiânia. O Tríduo Pascal começa na
Quinta-feira Santa, com Missa da Ceia
do Senhor, também conhecida com
Missa do Lava-pés.
“Com a Missa da Ceia do Senhor
começa o Tríduo Pascal, com a Saudação Inicial dessa celebração, e termina
com a Bênção Final da Vigília Pascal.
Para nós cristãos, é importante participar do mistério da Paixão, Morte e
Ressureição do Senhor, em que, por
seu sangue derramado na cruz, fomos
salvos”, explicou Dom Levi.
O bispo aﬁrmou que com o gesto
do Lava-pés “Nosso Senhor mostra
que devemos dar o exemplo de ser
servidores e não servidos. Com a iniciativa, ele quis nos mostrar que amar
quer dizer rebaixar-se, colocar-se aos
pés do outro para servi-lo”. Ele fez
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ainda um pedido aos ﬁéis no ﬁm da
homilia. “Não permitamos que a Missa de hoje seja apenas um teatro emocionante, em que o padre, a exemplo
de Jesus, lava os pés de doze pessoas
que simbolizam a comunidade. Trata-se de um gesto sacramental e de
vida.”
Dom Levi também explicou que na
Quinta-feira Santa celebramos a Instituição da Eucaristia em que Jesus nos
deixou seu Corpo e seu Sangue, para
nos fortalecer em nossas diﬁculdades
e nos alimentar espiritualmente. A
Eucaristia, para os cristãos, conforme
disse, “contém todo o bem espiritual
da Igreja, o próprio Cristo, o Pão vivo.
Pela Eucaristia, entramos em comunhão com Deus, com a Igreja e com
nossos irmãos. É o sacrifício do Corpo
e do Sangue do Senhor Jesus, que ele
institui para que fosse celebrado até o
ﬁm dos tempos”.

S

exta-feira Santa

No dia em que nós católicos adoramos o lenho da cruz, que foi banhado
pelo sangue de Cristo, o bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes presidiu a celebração no Santuário Basílica
do Divino Pai Eterno, em Trindade,
às 15h, hora em que o Senhor morreu. As leituras do dia preparam esse
momento forte para a Igreja, apresentando a ﬁgura do servo sofredor, conforme o livro do profeta Isaías. Jesus
encontrava-se desﬁgurado, coberto de
feridas e sofrendo dores que fogem à
razão. “A verdade é que ele tomava
sobre si nossas enfermidades, e sofria
ele mesmo nossas dores. Mas ele foi
ferido por causa dos nossos pecados,
esmagado por causa de nossos crimes;
a punição a ele imposta, era o preço
da nossa paz, e suas feridas, o preço
da nossa cura” (cf. Is 52,13; 53,12).
Dom Moacir, ao reﬂetir sobre a
leitura, explicou que “Cristo veio ao
mundo apenas para fazer o bem. Acolheu o sofrimento como consequência
da sua postura de ﬁdelidade e obediência ao Pai, a ﬁm de lavar toda a humanidade”.
Sobre a Santa Cruz, o bispo disse
que é possível entender a celebração
a partir do momento em que contemplamos a morte de nosso Senhor no
Calvário. Segundo ele, para quem
olha o acontecimento sem fé, sem a
compreensão de que Deus ama a todos, pode enxergar na cruz um fracasso, um acontecimento de sofrimento
e dor, mas para os que conhecem a

palavra e foram tocados pelo Espírito
Santo, conseguem contemplar o momento do Calvário como uma vitória,
pois ali Cristo concretiza a obra que o
Pai havia lhe dado. “A cruz, para os
ﬁéis, é a árvore da vida, a qual fornece os frutos necessários para a recuperação, libertação, salvação, e para
a cura dos pecados da humanidade”,
aﬁrmou.
Após a Adoração da Santa Cruz,
Dom Moacir encerrou a celebração
questionando os presentes. “O Senhor
nos salvou com amor, por amor e no
amor. De que modo você vive a sua
vida, sabendo o quanto ela custou ao
Senhor? Quais são as escolhas que
cada um de nós tem feito diante do
preço que Deus aceitou pagar para
que fôssemos verdadeiramente limpos do mal e do pecado?”
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F

ábado Santo

A Igreja está de luto durante o
dia e à noite com a Bênção do Fogo
Novo, o Círio Pascal, que irá compor
o altar em todas as celebrações durante o Tempo Pascal, é aceso e a luz de
Cristo brilha sobre o mundo. Enﬁm,
encerra-se o tempo de sofrimento de
Cristo que dá lugar à sua gloriosa ressurreição. É tempo de vida nova para
os cristãos. “O Glória a Deus nas Alturas” volta a ser cantado e nós somos
convidados a fazer a Proﬁssão de Fé
depois de renovar as Promessas Batismais, pelas quais reaﬁrmamos nossa fé e nosso compromisso batismal.
Dom Washington Cruz, nesta grande
celebração que presidiu na Catedral
Metropolitana de Goiânia, disse em
sua homilia: “Cristo passou através
da morte para uma nova existência,
deﬁnitiva, e vive para sempre. Este
é o motivo que nos reúne aqui, nesta
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noite, e enche os nossos corações de
alegria pela presença do Senhor Ressuscitado no meio de nós. Ainda que
não o vejamos”. O arcebispo também
conferiu nesta celebração os Sacramentos da Iniciação Cristã, ou seja:
o Batismo, a Crisma e a Comunhão
a três irmãos catecúmenos adultos:
Rebeca, Gustavo e Marco Túlio. A
celebração terminou com a Procissão
do Santíssimo Sacramento, sua exposição no altar e anúncio de Feliz Páscoa proferido pelo arcebispo. “Irmãos
e irmãs, o Senhor Ressuscitou: Este
é o testemunho dos apóstolos e dos
cristãos de todo tempo e lugar. Jesus
está vivo e presente no meio de nós.
A Ressurreição é o segredo da nossa
esperança. Boa Páscoa! Cristo conceda aos nossos corações a sua paz e
nos abra às maravilhas da sua graça!
Amém! ”

eliz Páscoa!

O Domingo de Páscoa é marcado pelo glorioso anúncio que ressoa
pelo mundo: “O Senhor ressuscitou,
aleluia! ” A Santa Missa das 11h30 do
Domingo de Páscoa foi celebrada por
Dom Washington, na Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana de Goiânia. “As primeiras palavras que lhes quero dirigir
não são mais do que o eco jubiloso
daquela surpreendente notícia, que
ressoa desde a Vigília Pascal: ‘Por que
procurais entre os mortos Aquele que
vive? Não está aqui, ressuscitou’ (Lc
24,5-6)” – destacou em sua homilia.
O arcebispo continuou sua reﬂexão enfatizando que Cristo Ressuscitado sempre está conosco, indepen-

dente de nossas atitudes e pecados.
“Mas, então, se ele não está ali, no
lugar do morto, onde está ele? ‘Ele
está em ti, está contigo e nunca se vai
embora. Por mais que tu te afastes, lá
está o Ressuscitado, chamando-te e
esperando-te para recomeçar”.
Dom Washington Cruz tomou
como inspiração de sua homilia a
nova Exortação Apostólica Pós-Sinodal dedicada aos jovens, Christus Vivit (Cristo vive), do papa Francisco.
“Quando te sentires envelhecido pela
tristeza, pelos rancores, pelos medos,
pelas dúvidas ou pelos fracassos, Ele
estará presente para te devolver a força e esperança” (CV, 2). “Cristo vive e
quer-te vivo” (CV, 1).
Fotos: Rudger Remígio
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Foto: Vatican News

SANTA SÉ

Cristo vive e quer-te vivo!

Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!

H

oje, a Igreja renova o anúncio dos primeiros discípulos: “Jesus ressuscitou!” E
de boca em boca, de coração a coração, ecoa o convite ao louvor: “Aleluia!... Aleluia!” Na Páscoa,
juventude perene da Igreja e de toda
a humanidade, quero fazer chegar a
cada um de vós as palavras iniciais da
recente Exortação Apostólica dedicada particularmente aos jovens:
“Cristo vive: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo! Tudo o que toca torna-se jovem,
ﬁca novo, enche-se de vida. Por isso
as primeiras palavras, que quero dirigir a cada jovem (e a cada) cristão, são
estas: Ele vive e quer-te vivo! Está em
ti, está contigo e jamais te deixa. Por
mais que te possas afastar, junto de ti
está o Ressuscitado, que te chama e
espera por ti para recomeçar. Quando
te sentires envelhecido pela tristeza,
os rancores, os medos, as dúvidas ou
os fracassos, Jesus estará a teu lado
para te devolver a força e a esperança” (Chistus vivit, 1-2).
Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem é dirigida ao mesmo tempo a
todas as pessoas e ao mundo inteiro.
A Ressurreição de Cristo é princípio
de vida nova para todo o homem e
toda a mulher, porque a verdadeira
renovação parte sempre do coração,
da consciência. Mas a Páscoa é também o início do mundo novo, libertado da escravidão do pecado e da
morte: o mundo ﬁnalmente aberto ao
Reino de Deus, Reino de amor, paz e
fraternidade.
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Cristo vive e permanece conosco.
Mostra a luz do seu rosto de Ressuscitado e não abandona os que estão
na provação, no sofrimento e no luto.
Que Ele, o Vivente, seja esperança
para o amado povo sírio, vítima dum
conﬂito sem ﬁm que corre o risco de
nos encontrar cada vez mais resignados e até indiferentes. Ao contrário, é
hora de renovar os esforços por uma
solução política que dê resposta às
justas aspirações de liberdade, paz e
justiça, enfrente a crise humanitária e
favoreça o retorno em segurança dos
deslocados, bem como daqueles que
se refugiaram nos países vizinhos, especialmente no Líbano e Jordânia.
A Páscoa leva-nos a deter o olhar
no Médio Oriente, dilacerado por divisões e tensões contínuas. Os cristãos
da região não deixem de testemunhar,
com paciente perseverança, o Senhor
ressuscitado e a vitória da vida sobre
a morte. O meu pensamento dirige-se
de modo particular para o povo do
Iémen, especialmente para as crianças deﬁnhando pela fome e a guerra.
A luz pascal ilumine todos os governantes e os povos do Médio Oriente,
a começar pelos israelitas e os palestinenses, e os instigue a aliviar tantas
aﬂições e a buscar um futuro de paz e
estabilidade.
Que as armas cessem de ensanguentar a Líbia, onde, nas últimas semanas, começaram a morrer pessoas
indefesas, e muitas famílias se viram
forçadas a deixar as suas casas. Exorto as partes interessadas a optar pelo
diálogo em vez da opressão, evitando
que se reabram as feridas duma década de conﬂitos e instabilidade política.

Cristo Vivente conceda a sua paz
a todo o amado continente africano,
ainda cheio de tensões sociais, conﬂitos e, por vezes, extremismos violentos que deixam atrás de si insegurança, destruição e morte, especialmente
no Burkina Faso, Mali, Níger, Nigéria
e Camarões. Penso ainda no Sudão,
que está a atravessar um período de
incerteza política e onde espero que
todas as instâncias possam ter voz e
cada um se esforce por permitir ao
país encontrar a liberdade, o desenvolvimento e o bem-estar, a que há
muito aspira.
O Senhor ressuscitado acompanhe
os esforços feitos pelas autoridades civis e religiosas do Sudão do Sul, sustentados pelos frutos do retiro espiritual que, há poucos dias, se realizou
aqui no Vaticano. Que se abra uma
nova página da história do país, na
qual todos os componentes políticos,
sociais e religiosos se empenhem ativamente em prol do bem comum e da
reconciliação da nação.
Nesta Páscoa, encontre conforto
a população das regiões orientais da
Ucrânia, que continua a sofrer com
o conﬂito ainda em curso. O Senhor
encoraje as iniciativas humanitárias e
as iniciativas destinadas a buscar uma
paz duradoura.
Que a alegria da Ressurreição encha os corações de quem sofre as consequências de difíceis situações políticas e econômicas, no continente americano. Penso de modo particular no
povo venezuelano: em tanta gente sem
as condições mínimas para levar uma
vida digna e segura, por causa duma
crise que perdura e se agrava. O Se-

nhor conceda, a quantos têm responsabilidades políticas, trabalhar para pôr
ﬁm às injustiças sociais, abusos e violências e realizar passos concretos que
permitam sanar as divisões e oferecer
à população a ajuda de que necessita.
O Senhor ressuscitado oriente com
a sua luz os esforços que estão a ser
feitos na Nicarágua para se encontrar,
o mais rápido possível, uma solução
pacíﬁca e negociada em benefício de
todos os nicaraguenses.
Perante os inúmeros sofrimentos
do nosso tempo, o Senhor da vida não
nos encontre frios e indiferentes. Faça
de nós construtores de pontes, não
de muros. Ele, que nos dá a paz, faça
cessar o fragor das armas, tanto nos
contextos de guerra como nas nossas
cidades, e inspire os líderes das nações
a trabalhar para acabar com a corrida
aos armamentos e com a difusão preocupante das armas, de modo especial
nos países mais avançados economicamente. O Ressuscitado, que escancarou
as portas do sepulcro, abra os nossos
corações às necessidades dos indigentes, indefesos, pobres, desempregados,
marginalizados, de quem bate à nossa
porta à procura de pão, dum abrigo e
do reconhecimento da sua dignidade.
Queridos irmãos e irmãs, Cristo
vive! Ele é esperança e juventude para
cada um de nós e para o mundo inteiro. Deixemo-nos renovar por Ele!
Feliz Páscoa!

Balcão da Basílica Vaticana
21 de abril de 2019
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O Acordo Brasil-Santa Sé
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EMANUEL JR.
Advogado e diretor da Secretaria da Unijuc

S

empre se falou muito em
ensino religioso e esse nunca foi um assunto somente
do Brasil, mas sim de todo o
mundo. Entretanto, nunca se usou
argumentos tão superﬁciais, rasos e
ideologicamente abrasivos como os
que hoje se vê.
Como bem sabemos, no ano de
2010 foi publicado o Decreto 7.107,
com autorização do Congresso Nacional, em que o então presidente da
República assinava acordo bilateral
com o Estado do Vaticano, assegurando uma série de situações que já
tinham garantias constitucionais ou
infraconstitucionais, mas que ainda
precisavam de algum amparo jurídico (na verdade ainda precisam de
regulamentação).
Na sequência, foi protocolada,
pela Procuradoria-Geral da República, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI (4439/2010) no
STF, que questionava o modelo de
ensino religioso adotado nas escolas
da rede pública de ensino. A ação
foi julgada improcedente em sessão plenária ﬁnal, realizada no dia
27 de setembro de 2017, por maioria
dos votos (6 x 5). Os ministros entenderam que o ensino religioso nas
escolas públicas brasileiras pode ter

EDICAO 258 - DIAGRAMADO.indd 7

natureza confessional, isto é, seja
vinculado às diversas religiões.
É importante salientar alguns
pontos. Primeiramente, foi julgado
que o ensino confessional, ou seja,
aquele ligado a uma determinada
religião, é possível. Isso signiﬁca
que a intenção de muitos em estabelecer um ensino religioso que mais
parece com aula de história das religiões ou, pior ainda, uma mistura
de religiões que torna qualquer uma
delas irreconhecível, não é o que foi
julgado e autorizado. Não se trata de
o estado criar, como bem entende,
uma religião própria para ensinar
os alunos que acabam se tornando
cobaias. Trata-se de ensinar determinada religião com sua doutrina,
dogmas e ensinamentos diversos.
Outro ponto a ser destacado é
que não se trata de matéria obrigatória para os alunos, mas sim facultativa; ninguém é obrigado a ter
aula e ser doutrinado em uma religião caso não queira. Isso garante
uma série de liberdades individuais
e também o entendimento da própria Igreja Católica sobre a referida
liberdade religiosa.
Contudo, ao veriﬁcar esses pontos e tentar colocar em prática o
ensino religioso confessional nas
escolas públicas, conforme já determinado em decreto, na própria
Constituição Federal (artigo 210, §1º
da CF), na Lei de Diretrizes e Bases
(LDB – artigo 33) e no entendimento
do STF, esbarramos em uma série de
problemas que precisam ser regulamentados em lei como o pagamento
dos professores, a deﬁnição de como
eles serão escolhidos (concurso, in-

Foto: Internet

e o ensino religioso confessional

dicação do líder religioso?). Qual o
critério para que uma religião tenha
direito de reivindicar uma cadeira
em uma determinada escola e tantos
outros problemas. Os nossos representantes no Poder Legislativo têm
interesse em regulamentar essas situações? Mais do que isso: estão em
condições de discutir o problema
com argumentação racional e não
ideológica antirreligiosa?
Enﬁm, a forma de efetivação dessa decisão do STF é um desaﬁo para
os educadores atuais e do futuro,
mas prevaleceu o entendimento da

importância do ensino religioso em
vista da formação integral da pessoa
e de que o ensino religioso, apesar
de ter caráter facultativo, é parte
integrante da formação básica do
cidadão. Não é possível, portanto,
que tenha, na sua concretização, caráter meramente secular como uma
sopa de doutrinas, confundindo-se
com o estudo de história, ﬁlosoﬁa
ou ciência das religiões. Depende de
cada um de nós cobrar para que seja
regulamentado esse direito de formação humana religiosa em nossas
escolas públicas.

CONVITE
Solenidade de lançamento do Congresso Internacional
Acordo Brasil - Santa Sé
Data: 7 de maio, às 9h
Local: Auditório da Área 4 da PUC Goiás
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LEITURA ORANTE

De pescador a pastor do rebanho de Cristo

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que te amo’’

Texto para oração: Jo 21,1-19 (página 1339 – Bíblia das
Edições CNBB).

(Jo 21,17)

FÊNYKIS DE OLIVEIRA SILVA (DIÁCONO)
Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo Domingo, vemos que Pedro, diante do
aparente fracasso da missão de
Cristo, quer retomar seu antigo
ofício de pescador (cf. Jo 21,3). Aquele que
foi constituído pedra fundamental para a
Igreja se vê desanimado pelo desmoronamento de suas próprias expectativas. Também podemos desanimar ao projetar nossos planos e ideais nas ações de Deus em
nossas vidas.
Que bom é perceber no Evangelho que,
ainda assim, Cristo vem ao nosso encontro
(cf. Jo 21,4), chama-nos a estar com ele (cf. Jo
21,9-14) e nos mostra o caminho certo (cf. Jo
21,15-19). Pedro poderia ter se fechado em
suas próprias frustações (cf. Jo 21,3) e ter

deixado Cristo sozinho na praia. No entanto, ele já experimentou o amor que Cristo
tem a oferecer e anseia interiormente por
permanecer nesse amor (cf. Jo 21,17).
Não existem diﬁculdades e contratempos suﬁcientes que impeçam aqueles
que querem encontrar a verdade sobre si
mesmos de chegar a Cristo (cf. Jo 21,18). E
qual é a maior dessas verdades? Cristo nos
amou primeiro e espera a nossa resposta de
amor (cf. Jo 21,16).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 4,23-31; Jo 3,1-8. 3ª-f.: At 4,32-37; Jo 3,7b-15. 4ª-f.: At 5,17-26; Jo 3,16-21.
5ª-f.: At 5,27-33; Jo 3,31-36. 6ª-f.: 1Cor 15,1-8; Jo 14,6-14. Sábado: At 6,1-7; Jo 6,16-21. Domingo: 3º Domingo
da Páscoa – At 5,27b-32.40b-41; Ap 5, 11-14; Jo 21,1-19 ou abrev. Jo 21,1-14.

1º Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e
um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito
Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto quantas vezes
achar necessário. Essas palavras têm de se tornar familiares,
comuns, próximas a você;
3º Meditação livre: reﬂita, calmamente, sobre o que esse
texto diz a você. Procure repetir frases ou palavras que mais
chamaram sua atenção para que elas entrem também em
seu coração;
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, fale com Deus como a um amigo
íntimo que quer ouvir você;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou
de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/contemplação;
6° Ação: transforme a Palavra escutada e que iluminou a
sua vida em uma oração a Deus. Se achar melhor, escreva a
oração e a coloque em prática.
3° Domingo da Páscoa – Ano C. Liturgia da Palavra: At 5,
27b-32.40b-41; Sl 29(30), 2.4.5-6.11.12a.13b. (R\.2a); Ap 5,1114; Jo 21,1-19 (Pesca e Pedro).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Neste livro, o leitor encontrará várias provocações e caminhos para
conhecer melhor a fé professada pela Igreja Católica: “como propor a
mensagem de Deus e os ensinamentos da vida cristã numa linguagem
adequada? Antes, quais os assuntos essenciais a serem propostos?” Conhecer a Fé que professamos é uma leitura que aprofunda conteúdos
recebidos da Tradição da Igreja e da Palavra de Deus e amadurecidos
ao longo dos séculos. É desejo do autor que o texto possa fortalecer o
compromisso do leitor de ser verdadeiro seguidor e testemunha de Jesus Cristo, a fim de que transmita com autenticidade e coragem a fé que
professa.
Autor: Pe. Thiago Faccini Paro
Onde encontrar: Livraria Vozes - Rua 3, 291 - St. Central, Goiânia-GO
Telefone: (62) 3225-3077
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