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PALAVRA DO ARCEBISPO

O MISTÉRIO DA
COMUNICAÇÃO DE DEUS

E

m sua mensagem para o 13º Dia
Mundial das Comunicações Sociais (2 de junho), o papa Francisco, reportando-se à Constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, nos convida a reﬂetir
sobre o fundamento e a importância
do nosso ser-em-relação e descobrir,
nos vastos desaﬁos do atual panorama
comunicativo, que “Somos membros
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
uns dos outros” (Ef 4,25) e que Deus é
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
autocomunicação.
Pai, Filho e Espírito Santo, desde a
eternidade, vivem um mistério de autocomunicação pessoal. No
tempo, Deus se comunicou com o homem, se revelou, para que o
ser humano pudesse participar de uma comunhão de amor e viver
com o próximo essa mesma comunhão. O papa menciona, em sua
mensagem: “Uma tal capacidade de compreensão e comunicação
entre as pessoas humanas tem o seu fundamento na comunhão
de amor entre as Pessoas divinas. Deus não é Solidão, mas Comunhão; é Amor e, consequentemente, comunicação, porque o amor
sempre comunica; antes, comunica-se a si mesmo para encontrar o
outro. Para comunicar conosco e Se comunicar a nós, Deus adapta-Se à nossa linguagem, estabelecendo na história um verdadeiro e
próprio diálogo com a humanidade” (cf. Dei Verbum 2)
MUTICOM, A CIDADE DA COMUNHÃO
Inspirada nessas convicções é que a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) promove, a cada dois anos, o Mutirão
Brasileiro de Comunicação (Muticom). A 11ª edição desse grande
encontro será sediada pela Arquidiocese de Goiânia e acontecerá
entre os dias 18 e 21 de julho deste ano, no Centro Pastoral Dom
Fernando – CPDF. Durante os quatro dias do Muticom, o CPDF
vai se tornar a Cidade da Comunhão, onde serão estimulados o
convívio fraterno, a troca de conhecimentos e experiências. O encontro terá um formato diferenciado e conferencistas altamente
qualiﬁcados, o que possibilitará a todos levar uma bagagem muito
rica para a ação comunicacional em suas comunidades.
Sabemos que Nosso Senhor Jesus convoca todos os cristãos a
comunicarem o Evangelho e esta missão perpassa todas as ações
pastorais. A Igreja Católica sempre se empenhou na prática da comunicação, e isso é imprescindível para a sua missão evangelizadora no mundo. Iniciar ou aprofundar estudos em comunicação,
portanto, é útil não só para os que atuam ou desejam atuar especiﬁcamente nessa área, mas também para todos os agentes de pastoral
e coordenadores de grupos e movimentos da nossa Igreja.
Como anﬁtriões, temos que garantir uma signiﬁcativa presença
no Muticom, valorizando o grande trabalho que requer a organização de um encontro desse porte. Além disso, é uma oportunidade ímpar para ampliar o conhecimento dos relevantes conteúdos
que integram a sua programação, focada na comunicação para o
desenvolvimento pessoal, proﬁssional e no serviço à Igreja. Por
isso, convoco o clero arquidiocesano a dedicar especial atenção
a esse grande encontro, incentivando e subsidiando a participação
de membros das suas paróquias.
Espero ver toda nossa Igreja no Brasil representada no Muticom 2019. Divulgue! Participe!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Editorial
Decisões importantes foram tomadas durante a 57ª Assembleia
Geral da CNBB, que aconteceu de
1º a 10 de maio, em Aparecida (SP).
Entre elas, a aprovação das novas
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, documento que dá continuidade a ação
evangelizadora de Jesus: “Ide pelo
mundo inteiro e anuncia a Boa-Nova
a toda criatura!” (Mc 16,15). Além
disso, os mais de 300 bispos reunidos elegeram a nova presidência da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil para os próximos quatro anos.

O evento marca o início de um novo
impulso da Igreja e traz esperança a
todos os cristãos católicos e à sociedade, já que é tarefa da CNBB colaborar também para que o Brasil seja
mais justo e igual para todos.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

CRB Goiânia promove Seminário
sobre Ética Cristã e Políticas Públicas
Nos dias 31 de maio a 2 de junho
será realizado, em Goiânia, o Seminário “Ética Cristã e Políticas Públicas”, promovido pela Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB) Regional
Goiânia, em parceria com as Pastorais
Sociais do Regional Centro-Oeste da
CNBB e a Arquidiocese de Goiânia. O
evento acontece no Instituto São Francisco (St. Coimbra), em sintonia com
a Campanha da Fraternidade 2019,
cujo tema é “Fraternidade e Políticas
Públicas” e o lema “Serás libertado
pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
Uma das questões que surgem desta
campanha é como agir concretamente, como cristãos e cristãs, para que direitos sociais se realizem e demandas
sociais dos meios onde nós estamos

inseridos sejam ouvidas e atendidas.
Há 110 vagas a serem preenchidas.
Informações na CRB Regional Goiânia, de
3ª a 6ª-feira, das 8 às 12h e das13h às 17h, pelo
telefone (62) 3224-6076 ou 98595-7765 (WhatsApp).
Inscrições por e-mail: crbgoiania@crbgo.org.br
ou pelo link: https://goo.gl/gtDpHL
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Mensagem do papa sobre Comunicação
Fotos: Jackeline Viana

e Muticom são temas da Reunião de Pastoral

N

o último sábado, dia 11, foi
realizada a Reunião Mensal
de Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, tendo como
tema principal a Mensagem do papa
Francisco pelo 53º Dia Mundial das
Comunicações Sociais, intitulada “Somos membros uns dos outros (Ef 4,25):
das comunidades de redes sociais à
comunidade humana”. O Pe. Rafael
Vieira (então assessor de Comunicação da CNBB) apresentou uma síntese
da Mensagem do Sumo Pontíﬁce da
Igreja. Para animar a reﬂexão proposta, foram convidados os jornalistas
Matheus Ribeiro (TV Anhanguera),
José Luiz Martins (Interativa FM) e
Eliani Covem (PUC Goiás).
A professora doutora Eliani Covem falou sobre a responsabilidade
necessária no uso das redes sociais,
chamando atenção para dados importantes. Segundo ela, um terço da po-

pulação mundial usa as redes sociais
e, segundo pesquisa recente, 24% dos
jovens usuários das redes aﬁrmaram
que há um uso exagerado e que esse
fator causa problemas de saúde. A
professora salientou que “precisamos
ter um cuidado com o que postar,
veriﬁcar a veracidade dos fatos para
depois compartilhar alguma informação”, concluindo com frase do papa
em sua mensagem: “O uso das redes
sociais deve prevalecer para levar a
boa notícia e difundir o bem”.
O jornalista Matheus Ribeiro discorreu sobre a facilidade que a comunicação tem de unir e também de afastar as pessoas. Apesar de ter uma vida
pessoal e proﬁssional integrada com a
tecnologia e valorizar seus benefícios,
ele defende uma mudança de comportamento nas redes sociais, onde
as pessoas estão mais interessadas
em aﬁrmar suas ideias do que ouvir,

conhecer a realidade. “Preocupa-me e
entristece-me ver a enorme raiva presente nas redes. Como enfatiza o papa
Francisco na Mensagem pelo Dia
Mundial das Comunicações Sociais,
não procuramos o que nos une, mas
as nossas diferenças, o que nos divide,
dando espaço à suspeita e à explosão
de todo o tipo de preconceito – étnico,
sexual, religioso e outros”, ressaltou.
O apresentador do programa “Doa
a Quem Doer”, da Rádio Interativa de
Goiânia, José Luiz Martins, também
deu sua contribuição na reﬂexão sobre a mensagem do papa, alertando
sobre os grandes riscos das fake news
(falsas notícias) para a vida das pessoas e para coletividade, uma vez que
podem interferir até no resultado de
eleições. Para José Luiz, as redes sociais divulgam muitas coisas boas,
conhecimento, inovação, mas também
podem fazer com que as pessoas se

percam, principalmente os jovens em
fase de formação de valores. Ele pretende criar seu ﬁlho na Igreja, onde a
busca de comunhão nos torna capazes
de sermos boas pessoas.
Padre Vitor Simão, coordenador da
Reunião Mensal de Pastoral, destacou
a importância de se fazer uma reunião para reﬂetir sobre comunicação.
“É o desejo da Igreja desde o Concílio Vaticano II, através do Decreto Inter Miriﬁca sobre a comunicação, que
estabeleceu um dia para tratar da comunicação social, desde 1963, celebrado na Festa da Ascenção do Senhor”,
lembrou.
Foi apresentada ainda uma performance teatral, em tom humorístico,
pelo Grupo Arte e Graça, do Santuário da Sagrada Família, que enfatizou
a importância de se compartilhar nas
redes sociais somente coisas que forem de fonte conﬁável.

Arquidiocese sediará Muticom 2019
O Pe. Rafael também apresentou
a programação do Mutirão Brasileiro
de Comunicação (Muticom 2019), que
é promovido a cada dois anos pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e, neste ano, será sediado pela Arquidiocese de Goiânia, de
18 a 21 de julho. O tema deste ano é
Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social.

Conﬁra os temas, conferencistas e
toda programação, acessando o site
do evento, onde podem ser feitas as
inscrições: muticom.com.br. Entre os
conferencistas estão Moisés Sbardelotto, Gustavo Maia, Adriana Miranda, Nilson Klava, Ciro Marcondes Filho, Wolmir Amado, Willian Bonﬁm,
Patrícia Quitero e muitos outros estudiosos dos temas evidenciados.

Dom Washington Cruz enfatizou a importância do Muticom para
a Arquidiocese de Goiânia, para a
comunicação na Igreja e na sociedade. “O Muticom será um evento
histórico para nossa arquidiocese.
O Centro Pastoral Dom Fernando
será transformado na “Cidade da
Comunhão”, termo que caracteriza

o projeto desse encontro. Estamos
pensando em manter este sugestivo nome para aquele espaço, onde
temos três seminários, o Auditório
Mãe Deus, o Instituto de Filosoﬁa e
Teologia, e a casa dos bispos. É certamente o espaço para que a arquidiocese possa criar cada vez mais
comunhão”, informou.

ma Encontro Semanal TV, a transmissão de missas e o programa de Dom
Washington Cruz, Oração por um Dia
Feliz, no qual o arcebispo faz uma reﬂexão sobre o Evangelho do dia.
Ao ﬁnal da reunião, Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar da nossa arquidiocese e coordenador de pastoral,
convidou os presentes para a 11ª Mar-

cha Goiana da Cidadania em Defesa da
Vida Contra o Aborto, que será realizada no dia 30 de maio, a partir das 14h30,
saindo da Praça Cívica, em Goiânia. Por
ser sábado, véspera do Dia das Mães,
as mães presentes receberam as bênçãos de Dom Washington. A próxima
Reunião Mensal de Pastoral será no
dia 8 de junho. (Por Marcos Paulo e Eliane Borges)

TV Pai Eterno e PUC TV
Presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz a reunião contou ainda
com a presença da jornalista e diretora
de comunicação da Associação Filhos
do Pai Eterno, Cláudia Belo, que convidou todos para a Solene Celebração
de Ação de Graças que ocorreria no
dia 15, pelos 15 anos da Aﬁpe e pela
inauguração da TV Pai Eterno.
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O diretor da PUC TV e pró-reitor
de Comunicação da PUC Goiás, professor Eduardo Rodrigues, também
falou sobre os dez anos de atuação da
emissora, convidando todos a conhecerem a sua programação e a interagirem com ela. O diretor citou exemplos
dos programas que são diretamente ligados à arquidiocese, como o Progra-
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Cultura urbana

Novas Diretrizes apontam para uma Igreja mais próxima e acolhedora
FÚLVIO COSTA

D

e 1º a 10 de maio aconteceu,
no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, do Santuário Nacional
de Aparecida (SP), a 57ª Assembleia
Geral (AG) da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), da qual
podem participar, segundo o Estatuto
da CNBB, os 323 bispos na ativa, os
171 bispos eméritos e representantes
de organismos e pastorais da Igreja.
Este ano, a AG teve a tarefa central de
atualizar as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora (DGAE) da Igreja no
Brasil para o quadriênio 2019 a 2023.
A versão que os bispos aprovaram
na 57ª AG, produzida inicialmente
pela Comissão Especial sobre a atualização das Diretrizes da Ação Evan-

gelizadora da Igreja no Brasil (DGAE)
2019/2023, foi objeto de sugestões e
emendas dos órgãos da CNBB, como

seu Conselho Permanente, dos bispos, dos organismos e pastorais da
Igreja no Brasil. Sua atualização teve

início ainda na 56ª AG do ano passado, quando os bispos apontaram as
primeiras sugestões.

Diretrizes da Ação Evangelizadora
Após intenso processo de debate
e acréscimos dos bispos, as diretrizes
foram aprovadas na manhã do dia 6
de maio. O padre Manoel de Oliveira
Filho, membro da Comissão do Texto
Central sobre as Diretrizes Gerais, comentou sobre o caminho que as novas
diretrizes propõem à Igreja no Brasil.
Segundo ele, o centro do documento
é mais uma vez um novo chamado de
retorno às fontes para olhar a experiência das comunidades primitivas, e
a Igreja, inspirada por elas, pode formar, no hoje da história e na realidade
urbana, comunidades eclesiais missionárias. “Que essas comunidades
eclesiais missionárias tenham jeito de
casa, de acolhida, não uma coisa estática de paredes simplesmente, ou da
estrutura física. Mas, acima de tudo,

as diretrizes falam de um jeito de ser,
de uma postura que lembre, evoque a
ideia da casa que acolhe, que é espaço
de ternura e misericórdia”, disse. Na
proposta das diretrizes, lembrou o religioso, a casa é sustentada por quatro
pilares essenciais: Palavra de Deus e a
iniciação à vida cristã; o pilar do Pão,
que é a casa sustentada pela liturgia e
a espiritualidade; o pilar da Caridade,
que é a casa sustentada sobre o acolhimento fraterno e sobre o cuidado com
as pessoas, especialmente os mais frágeis e excluídos e invisíveis; o pilar
da Missão, porque é impossível fazer
uma experiência profunda com Deus
na comunidade eclesial que não leve,
inevitavelmente, à vida missionária.
O arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, em entrevista ao

Encontro Semanal, adjetivou as novas
Diretrizes da Ação Evangelizadora de
“lindíssimas” e aﬁrmou que se trata
de um caminho a ser vivido por toda a
Igreja. O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto lembrou que o símbolo da casa,
utilizado nas novas DGAE, é fundado
em quatro pilares (Palavra de Deus,
Pão, Caridade e Missão) “que irão
sustentar a ação pastoral no Brasil”.
Dom Moacir Silva Arantes, por sua
vez, também comentou as novas diretrizes e aﬁrmou que a novidade no
novo texto é o próprio Jesus Cristo.
“A novidade na Igreja são as coisas
antigas, Jesus Cristo ontem, hoje e
sempre. Quando nós entendemos Jesus Cristo como a grande novidade
que o mundo precisa ainda conhecer
ou redescobrir – porque existem fal-

sas imagens – a Igreja, em suas diretrizes, quer oferecer Jesus e, também,
a visão do Reino de Deus a partir da
qual devemos estruturar as nossas relações humanas e institucionais.” Ele
acrescentou que, embora as diretrizes
sejam sempre uma continuidade, o
novo texto pensa a Igreja dentro de
uma cultura urbana. “Não se trata de
diretrizes sobre o mundo urbano da
cidade ou da zona rural, mas uma cultura urbana que se conﬁgura a partir
da imagem da casa, do lar, da família,
do ambiente em que todas as pessoas
são chamadas a reconhecer a sua Igreja e suas comunidades eclesiais como
ambiente de partilha, de encontro e
cuidado das pessoas e as urgências
evangelizadoras continuam como pilares desta casa”, explicou.

saudar nosso querido Dom Sergio da
Rocha, presidente; Dom Murilo Krieger, vice-presidente, e Dom Leonardo
Steiner, secretário-geral, reconhecendo o bonito caminho percorrido com
todas as comissões episcopais e os
colaboradores da CNBB, em meio a
muitas diﬁculdades, mas com muitos
avanços. Suas importantes conquistas
nos dão a condição de prosseguir e,
ao mesmo tempo, a responsabilida-

de de fazer mais, porque muito se fez
nesses quatro anos. Por isso, como ﬁz
hoje durante a missa, peço uma salva de palmas para todos eles.” Essas
foram as primeiras palavras do novo
presidente, referindo-se à gestão que
encerrou o quadriênio (2015-2019). O
novo presidente da CNBB disse também que não há nada melhor a oferecer à sociedade que o Evangelho de
Jesus.

Nova presidência da CNBB
Durante a 57ª Assembleia Geral
da CNBB aconteceu também a eleição da nova presidência da Conferência, realizada a cada quatro anos.
O arcebispo de Belo Horizonte (MG),
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 65
anos, doutor em Teologia Bíblica pela
Pontifícia Universidade Gregoriana
(Roma, Itália) e mestre em Ciências
Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico (Roma, Itália) foi eleito presidente

da CNBB, após receber a maioria absoluta de votos do total de 301 bispos
votantes. Além dele, compõe a nova
presidência, o primeiro vice-presidente, Dom Jaime Spengler, 58 anos,
arcebispo de Porto Alegre (RS), e o segundo, Dom Mário Antonio Silva, 52
anos, que é bispo de Roraima. O novo
secretário geral é o bispo auxiliar do
Rio de Janeiro, Dom Joel Portella, 65
anos. “Com muita amizade, quero

Regional Centro-Oeste
As mudanças também aconteceram nos 18 regionais da CNBB. No Regional Centro-Oeste, que compreende
a Igreja no estado de Goiás e no Distrito Federal, a presidência eleita é encabeçada pelo bispo de Luziânia (GO),
presidente Dom Waldemar Passini
Dalbello; pelo bispo nomeado para a
Diocese de Formosa (GO), vice-presidente Dom Adair José Guimarães; e
pelo bispo auxiliar de Goiânia, secretário Dom Moacir Silva Arantes. Sobre a
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eleição, Dom Moacir fez comentários.
“Nós estamos a serviço da Igreja e, aos
poucos, vamos entendendo que ela é
maior do que a arquidiocese. Existem
certos serviços que nos são pedidos
e nos tiram de nossa diocese durante
um período, mas, para que, servindo
a Igreja mais ampla, possamos servir
também a nossa Igreja particular onde
eu estou como bispo auxiliar”, aﬁrmou. Dom Moacir disse ainda que seu
papel como secretário do regional é

Dom Adair, Dom Waldemar e Dom Moacir

ajudar a presidência a encaminhar as
iniciativas que ela acha pertinentes e

dar também apoio às organizações e
aquilo que envolve todo o regional.
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Comissões Episcopais Pastorais
Colaboram com a presidência da CNBB Nacional as 12 Comissões Episcopais Pastorais. Juntos, os 12 presidentes eleitos formam o Conselho Episcopal Pastoral (Consep), órgão executivo das decisões pastorais da Assem-
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bleia Geral e do Conselho Permanente e, como tal, promove e coordena a
Pastoral Orgânica, em âmbito nacional. Abaixo a lista dos eleitos para o
quadriênio 2019-2023.

Dom João Francisco Salm,
bispo de Tubarão (SC), foi
eleito presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida
Consagrada.

Dom Pedro Carlos Cipollini,
bispo de Santo André (SP),
também foi reeleito para a
Comissão Episcopal Pastoral
para a Doutrina da Fé.

Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de
Montes Claros (MG), foi reeleito presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para Cultura e Educação.

Dom Giovane Pereira de
Melo, bispo de Tocantinópolis (TO), foi eleito para a
Comissão Episcopal Pastoral
para o Laicato.

Dom Edmar Peron, bispo de
Paranaguá (PR), conduzirá a
Comissão Episcopal Pastoral
para a Liturgia.

Dom Ricardo Hoepers, bispo
de Rio Grande (RS), foi eleito presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a
Vida e a Família.

Dom Odelir José Magri, bispo de Chapecó (SC), será o
novo responsável pela Comissão Episcopal Pastoral
para a Ação Missionária e
Cooperação Intereclesial.

Dom Manoel João Francisco,
bispo de Cornélio Procópio
(PR), foi eleito para a Comissão Episcopal Pastoral para
o Ecumenismo e o Diálogo
Inter-Religioso.

Dom Nelson Francelino, bispo de Valença (RJ), foi eleito
para a presidência da Comissão Episcopal Pastoral para
a Juventude para o próximo
quadriênio.

Dom José Antônio Peruzzo,
arcebispo de Curitiba (PR),
foi reeleito para a Comissão
Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética.

Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo diocesano de Brejo
(MA), foi eleito para a Comissão Episcopal Pastoral para
Ação Social Transformadora.

Dom Joaquim Giovani Mol,
bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte (MG),
foi eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Comunicação
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CATEQUESE DO PAPA

O pão nosso de cada
dia nos dai hoje

Amados irmãos e irmãs!

H

ver... Jesus nunca ﬁca indiferente face
a esses pedidos e padecimentos.
Por conseguinte, Jesus ensina a
pedir ao Pai o pão de cada dia. E
ensina-nos a fazê-lo juntamente com
muitos homens e mulheres para os
quais essa prece é um grito – muitas
vezes abafado – que acompanha a
ansiedade de todos os dias. Quantas
mães e quantos pais, ainda hoje, vão
dormir com o tormento de não ter
no dia seguinte o pão suﬁciente para
os próprios ﬁlhos! Imaginemos essa
oração recitada não na segurança de
um apartamento confortável, mas
na precariedade de um ambiente ao

qual se adapta, onde falta o necessário para viver. As palavras de Jesus
assumem uma força nova. A oração
cristã começa por esse nível. Não é
um exercício para ascetas; parte da
realidade, do coração e da carne de
pessoas que vivem em necessidade,
ou que partilham a condição de quem
não dispõe do necessário para viver.
Nem sequer os místicos cristãos mais
elevados podem prescindir da simplicidade deste pedido. “Pai, faz com
que para nós e para todos, hoje, haja
o pão necessário”. E “pão” signiﬁca
água, medicamentos, casa, trabalho...
Pedir o necessário para viver.
Foto: Rudger Remígio

oje passamos a analisar
a segunda parte do “Pai-Nosso”, aquela na qual
apresentamos a Deus as
nossas necessidades. Essa segunda
parte começa com uma palavra que
perfuma o dia a dia: o pão.
A oração de Jesus parte de uma
pergunta impelente, que é muito semelhante à imploração de um mendigo: “O pão nosso de cada dia nos dai
hoje!” Essa oração provém de uma
evidência que muitas vezes esquecemos, ou seja, que não somos criaturas

autossuﬁcientes, e que todos os dias
precisamos de nos alimentar.
As Escrituras mostram-nos que
para muitas pessoas o encontro com
Jesus se realizou a partir de uma pergunta. Jesus não pede invocações
requintadas, aliás, toda a existência
humana, com os seus problemas
mais concretos e diários, se pode tornar prece.
Nos Evangelhos encontramos
uma multidão de mendigos que suplicam libertação e salvação. Há
quem pede o pão, quem a cura; alguns a puriﬁcação, outros a vista; ou
que uma pessoa querida possa revi-

Só a Eucaristia é capaz de saciar a fome de infinito
O pão que o cristão pede na oração não é o “meu” pão mas o “nosso”.
Assim quer Jesus. Ensina-nos a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para
a inteira fraternidade do mundo. Se
não se rezar desse modo, o “Pai-Nosso” deixa de ser uma oração cristã. Se
Deus é o nosso Pai, como nos podemos apresentar a Ele sem nos darmos
a mão? Todos nós. E se roubarmos uns
aos outros o pão que Ele nos concede,
como podemos dizer que somos seus
ﬁlhos? Essa prece contém uma atitude
de empatia, uma atitude de solidariedade. Na minha fome sinto a fome das
multidões, e então rezarei a Deus enquanto o pedido delas não for ouvido.
Assim Jesus educa a sua comunidade,
a sua Igreja, a apresentar a Deus as
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necessidades de todos: “Todos somos
Vossos ﬁlhos, tende piedade de nós!”.
E agora nos fará bem pensar por alguns momentos nas crianças famintas. Pensemos nas crianças que vivem
em países em guerra: nas crianças famintas do Iêmen, nas crianças famintas na Síria, nas crianças famintas em
muitos países onde não há pão, no Sudão do Sul. Pensemos nessas crianças
e pensando nelas recitemos juntos, em
voz alta, a prece: “Pai, o pão nosso de
cada dia nos dai hoje”. Todos juntos.
O pão que pedimos ao Senhor na
oração é o mesmo que um dia nos
acusará. Repreender-nos-á o pouco
hábito de o repartir com quem está
próximo, o pouco hábito de o repartir. Era um pão oferecido à humani-

dade, e ao contrário foi comido só
por alguns: o amor não pode suportar isso. O nosso amor não o pode suportar; nem sequer o amor de Deus
pode suportar esse egoísmo de não
repartir o pão.
Certa vez havia uma grande multidão diante de Jesus; eram pessoas
que tinham fome. Jesus perguntou se
havia entre eles quem tivesse alguma
coisa, e viu que só uma criança estava disposta a partilhar aquilo de que
dispunha: cinco pães e dois peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso
(cf. Jo 6,9). Aquele menino tinha compreendido a lição do “Pai-Nosso”: que
os alimentos não são propriedade individual – convençamo-nos disto: os
alimentos não são propriedade indi-

vidual – mas providência a partilhar,
com a graça de Deus.
O verdadeiro milagre realizado
por Jesus naquele dia não foi tanto a
multiplicação – que foi verdadeira –
mas a partilha: dai-me o que tendes e
eu farei o milagre. Ele mesmo, multiplicando aquele pão oferecido, antecipou a oferenda de Si no Pão eucarístico. Com efeito, só a Eucaristia é capaz
de saciar a fome de inﬁnito e o desejo
de Deus que anima cada homem, até
na busca do pão de cada dia.

Audiência Geral
27 de março de 2019
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PADRE E MESTRE SILVIO R. ZURAWSKI
Professor de Teologia com Especialização em Mariologia

M

ês de maio é o mês das
mães e, tradicionalmente, dedicado a Maria,
Mãe de Deus e nossa.
Temos muitas maneiras de reﬂetir sobre a Virgem Maria: Maria na
piedade e na religiosidade popular,
Maria no culto cristão ou na liturgia,
Maria nas Sagradas Escrituras e nos
dogmas da Igreja.

Verbo encarnado, e, portanto, Mãe
de Deus (Lc 1,26-31).
Na resposta de Maria, “eis a serva do Senhor”, acolhemos também
Maria como modelo, paradigma
para todos os seguidores e servidores do Deus Uno e Trino (Lc 1,38).
Nas bodas de Caná (Jo 2,1-11), no
Grande Sinal narrado no Apocalipse
de São João (Ap 12) e no dogma da
Assunção de Nossa Senhora, vemos
a terceira dimensão, Maria intercessora, que suplica a Jesus: eles não
têm mais vinho! (Jo 2,3).
São João Paulo II, na Encíclica
Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor, expõe, de modo mais ordenado,
Maria como a peregrina na Fé (RM,
25-28). De mãe passou a ser seguidora do Filho, guardando tudo no
coração, até aos pés da Cruz, cres-

Foto: Internet

Maria, Mãe de Deus e nossa

De mãe passou a ser seguidora do Filho,
guardando tudo no coração, até aos pés
da Cruz, crescendo na fé, torna-se a
Mãe de todos fiéis
Como campo da reﬂexão teológica, encontramos a Disciplina ou
o Tratado de Mariologia, que busca
compreender, de modo mais sistemático, o papel de Maria na história da salvação e sua relação com
Cristo e com a Igreja. Partindo das
Sagradas Escrituras, que são a alma
da Teologia, como nos fala o Concílio Vaticano II, percebemos o papel
singular e especíﬁco de Maria, como
nos aparece na saudação do Anjo
Gabriel, Maria é a cheia de Graça, a
agraciada, a escolhida, a eleita para
a ser a Mãe do Salvador, a Mãe do
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cendo na fé, torna-se a Mãe de todos
ﬁéis: Eis aí tua Mãe! (Jo 19,27).
E nos Atos dos Apóstolos (1,14),
Maria mostra-se como a Mãe da
Igreja, como solenemente proclamou São Paulo VI, no encerramento
da 3ª Sessão do Concílio Vaticano II.
Nas diversas aparições, reconhecidas pela Igreja, contemplamos Nossa Senhora como aquela que acompanha seus ﬁlhos e ﬁlhas, em diversos tempos e lugares. Que neste mês
de maio cresçamos na espiritualidade mariana e na compreensão de
seu lugar na Fé Cristã católica.
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LEITURA ORANTE

‘‘Se alguém me ama, guardará
a minha palavra’’ (Jo 14,23)
MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este 6º Domingo da Páscoa, Jesus,
sabendo que já se aproxima o momento de voltar ao Pai, depois de
sua ressureição, para que o Espírito Santo descesse sobre os apóstolos, diz a
eles: “Se alguém me ama, guardará a minha
palavra; meu Pai o amará, e nós viremos e
faremos nele a nossa morada” (Jo 14,23).
É o momento de os discípulos demonstrarem realmente o amor que têm por ele,
guardando tudo aquilo que lhes foi ensinado, quando Jesus ainda estava com eles. O
guardar não é simplesmente lembrar o que
foi dito, mas viver, ou melhor, colocar em
prática, no dia a dia, tudo aquilo que eles
aprenderam.
Também nós, em nosso tempo, somos
chamados a amar a Cristo. Demonstramos

esse amor quando ouvimos e vivemos a Palavra de Deus que nos foi transmitida por
meio da Sagrada Escritura, da Tradição e
do Magistério da Igreja. Agora, a decisão é
de cada um de nós. Como fazemos para demonstrar o quanto amamos a Cristo? Com
o nosso modo de viver, se estamos vivendo de acordo com a sua Palavra, estamos
amando-o verdadeiramente.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 14,5-18; Jo 14,21-26. 3ª-f.: At 14,19-28; Jo 14,27-31a. 4ª-f.: At 15,1-6; Jo 15,

1-8. 5ª-f.: At 15,7-21; Jo 15,9-11. 6ª-f.: At 15,22-31; Jo 15,12-17. Sábado: At 16,1-10; Jo 15,18-21. Domingo: 6º
Domingo da Páscoa – At 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-29.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 14,23-29 (página 1331 – Bíblia das
Edições CNBB)
1º Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho, desligando o celular e tudo que possa retirar sua
atenção deste momento. Crie um ambiente orante e faça
sua oração inicial.
2º Leitura: leia com calma, em voz baixa, e depois em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.
3º Meditação: perceba alguma palavra ou frase que pareça
falar mais forte ao seu coração. Repita ela várias vezes, sem
se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa palavra
ﬁzer você se lembrar de outras, de outra parte da Bíblia,
deixe-as ecoar dentro de você.
4º Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a palavra meditada em seu coração trouxe para você. Fale com Deus, com a Palavra que você
escutou. Ofereça a ele o sentimento causado pela Palavra.
5º Contemplação: permaneça em Deus, colocando seus
olhos do coração ﬁxos na Palavra dele.
6º Domingo da Páscoa – Ano C. Liturgia da Palavra: At 15,
1-2.22-29; Sl 66 (67),2-3.5.6 e 8 (R/.4); Ap 21,10-14.22-23; Jo
14,23-29 (Espírito Santo e paz).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
A cada quatro anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
reunida em Assembleia Geral, aprova as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE), documento que, como o próprio nome diz, traça uma
direção para a evangelização na Igreja em nosso país. Não se trata, portanto, de um plano de pastoral, pois esse deve ser desenvolvido por cada
diocese, a partir do seu contexto de vivência cristã. As novas DGAE aprovadas para o quadriênio 2019-2023 devem ser lidas, estudadas e vividas por
todos os cristãos, pois é um conteúdo rico que tem a contribuição de todos
os bispos do Brasil. O novo texto aprovado na 57ª Assembleia Geral, realizada neste mês de maio, está fundamentado em quatro pilares: Palavra de
Deus, Caridade, Pão e Missionariedade.
Publicação: Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
Editora: Edições CNBB
Onde encontrar: Livrarias Católicas ou no site das Edições CNBB
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