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Mãe da Igreja
de Goiânia,
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Ó MÃE AUXILIADORA,
ENSINAI-NOS A CONFIAR
NA PROVIDÊNCIA DO PAI!

A

o redor de todo o mundo,
muitas Basílicas, Catedrais,
Paróquias, Dioceses e até
inteiros países e continentes
foram conﬁados ao patrocínio da Virgem Maria, mãe de Deus e nossa mãe.
Também nossa Arquidiocese tem a
alegria e a graça de ter como padroeira
Nossa Senhora Auxiliadora. No dia 14
de julho de 2002, na minha posse como
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo de Goiânia, ﬁz esta oração
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
aos pés de Nossa Senhora Auxiliadora,
conﬁando a ela a minha vida, a vida
de todos os arquidiocesanos e o meu pastoreio na Arquidiocese.
Hoje, transcorridos quase 17 anos, na semana em que comemoramos a Festa em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, eu
convido os leitores do Jornal Encontro Semanal e toda nossa
Igreja particular a rezarem comigo, mais uma vez, essa mesma
oração, renovando nossa entrega ﬁlial à Mãe de Jesus:
Ó Nossa Sra. Auxiliadora, nossa querida Padroeira, volvei o vosso
olhar materno para nós, vossos ﬁlhos, que recorremos a vós, neste
momento novo da vida da nossa Igreja.
Rainha Imaculada, da paz e do amor, quantas súplicas acolhestes,
quantas lágrimas enxugastes, restituindo alegria e conforto aos corações cansados e desiludidos!
Os ﬁlhos desta nossa Arquidiocese têm experimentado vossa misericordiosa intercessão. Agradecemos-vos, ó Virgem Auxiliadora, e
pedimos-vos: continuai a interceder por nós!
Intercedei pela nossa Arquidiocese e por todos os seus habitantes;
pelas famílias, pelos idosos, pelos jovens e pelas crianças. Intercedei
pelos que nos governam, para que promovam a justiça, a solidariedade e o bem comum.
Intercedei por quem sofre no corpo e no espírito; intercedei pelos
pobres, pelos enfermos e por quantos a vós recorrem nas lutas do
dia a dia.
Precisamos de Vós, ó Mãe Auxiliadora: da vossa presença amorosa
e poderosa. Ensinai-nos a conﬁar na Providência do Pai, que conhece todas as nossas necessidades.
Mostrai-nos e dai-nos o Vosso Filho Jesus, “Caminho, Verdade e
Vida”. Tornai-nos dóceis à ação do Espírito Santo, fogo que puriﬁca
e renova.
Suscitai do meio da nossa juventude numerosas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, para um serviço mais eﬁcaz ao Reino
de Deus.
Maria, Mãe Auxiliadora, Estrela da Evangelização, acolhei como
vossos ﬁlhos a nós todos que fazemos parte desta Arquidiocese, e
tornai-nos testemunhas corajosas da verdade e da santidade neste
terceiro milênio cristão.
A Vós entregamo-nos todos juntos: Ó Mãe Auxiliadora, nós vos
amamos e em vós conﬁamos. Caminhai conosco! Amém!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
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Editorial
Na sexta-feira, 24, a Arquidiocese
e a cidade de Goiânia celebraram sua
Padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora.
Nesta edição, apresentamos as raízes
da invocação mariana à Virgem Auxiliadora, que teve início no século XVI.
A Igreja de Goiânia também tem um
histórico de devoção a ela e um fato
curioso com a imagem da santa, que
está ﬁxada no altar da Catedral Metropolitana. Por aqui, ela patrocina quatro
paróquias. Em sua Palavra, o arcebispo
Dom Washington Cruz lembra a oração
que fez aos pés da imagem da Padroeira, quando assumiu a arquidiocese,
em 2002. Trazemos também a Catequese

do Papa, que reﬂete sobre o perdão, e as
coberturas do ﬁm de semana. Destaque
para a inauguração da TV Pai Eterno,
mais um meio de comunicação católico
que leva evangelização para todo o Brasil. Aproveite o nosso conteúdo.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

CONVITE SEMANA ACADÊMICA
O Instituto Santa Cruz, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás
e a Equipe de Organização da XI Semana Acadêmica PUC Goiás/IFTSC o
convidam a participar deste momento
de reﬂexão e aprendizado ﬁlosóﬁco
e teológico, nos dias 27 a 31 de maio,
das 19h às 22h. Na Semana Acadêmica, serão aprofundadas a ﬁlosoﬁa de
Santo de Agostinho e a teologia de Joseph Ratzinger, com o tema: Credo ut
intellegam.
A primeira noite, 27, acontecerá no
Auditório Mãe de Deus e as demais

atividades, a partir de 28, ocorrerão no
Auditório Menor do Centro Pastoral
Dom Fernando e em salas próximas.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Missa marca a inauguração da
TV Pai Eterno e os 15 anos da Afipe

MARCOS PAULO MOTA

Fotos: Rudger Remígio

U

ma Missa em Ação de
Graças pelos 15 anos da
Associação Filhos do Pai
Eterno (Aﬁpe) e pelo lançamento da TV Pai Eterno foi celebrada na noite de 15 de maio, no
Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno, em Trindade, a capital goiana da fé. A celebração foi presidida
pelo cardeal arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Concelebraram o arcebispo de
Goiânia, Dom Washington Cruz; o
bispo auxiliar Dom Levi Bonatto; o
superior provincial dos missionários redentoristas em Goiás, padre
André Ricardo; o reitor do Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno
e presidente-fundador da Aﬁpe,
padre Robson de Oliveira, e outros
sacerdotes.
A Associação Filhos do Pai Eterno (Aﬁpe) nasceu em 2004, a partir
do sonho do reitor do Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, padre
Robson de Oliveira, de proporcionar
auxílio na vivência da fé e propagar
a devoção ao Divino Pai Eterno. A
TV Pai Eterno já começa funcionando 24 horas por dia, com programa-

ção religiosa, como as missas, novenas e meditação do Santo Terço.
Paralelo a isso, tem diversos programas jornalísticos, musicais e exibição de documentários com temática
cristã. O canal pode ser acessado em
sinal aberto e nas principais operadoras por assinatura, como: Sky
(18), Vivo (238), Oi (33), Claro (04) e
Algar Telecom (720).
Em sua homilia, o cardeal arcebispo Dom Orani falou que tudo
que estava acontecendo naquele dia
era por obra e misericórdia de Deus.
“Essa nova emissora vai difundir

ainda mais a devoção ao Divino Pai
Eterno, colaborando para que mais
pessoas busquem a proximidade de
Deus, a partir do anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo”, disse o cardeal. Na coletiva,
Dom Orani enfatizou: “Acredito que
a TV Pai Eterno fará um belo trabalho e terá a bela missão de anunciar
a boa notícia, de ajudar a construir

um mundo mais justo, mais humano
e mais fraterno”.
O arcebispo de Goiânia explicou
a importância deste dia: “A Arquidiocese de Goiânia foi escolhida por
Deus para ser o centro de uma mensagem da maior importância para
todos os cristãos e para toda humanidade. Deus é nosso Pai, Deus é o
Pai de todos nós e nós somos seus
ﬁlhos muito amados. Qualquer que
seja a situação que estamos vivendo,
sempre podemos experimentar o
seu amor ao nosso lado. Que a bênção do Divino Pai Eterno desça sobre esta TV e sobre todos que a ela
assistirem”.
Dom Levi Bonatto, bispo referencial para a Comunicação do Regional Centro-Oeste da CNBB e bispo
auxiliar responsável pelo Vicariato
para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, falou da sua satisfação pela inauguração da TV. “Estou
muito satisfeito com mais este canal
de televisão católico. Durante toda a
celebração, eu pensava nas pessoas
beneﬁciadas com essa mensagem espiritual do Pai Eterno, com a emissora de televisão e com esse portal que
hoje inauguramos.”

Pe. Robson de Oliveira
Ao final da celebração, padre Robson de Oliveira falou sobre a relevância de
nascer um canal de televisão católico em um mundo tão conturbado: “A mensagem do Evangelho é sempre uma contradição àquilo que a natureza humana
às vezes tem valorizado mais, que é o próprio ego, a vaidade, o egoísmo, o individualismo. Quando a gente lança um canal católico para falar do Evangelho,
para falar do Pai Eterno, nós estamos dizendo que existe um paraíso, existe uma
vontade do Senhor, uma graça de Deus pronta para ser derramada em nossas
vidas, e que precisamos fazer um caminho de conversão, de mudança na vida, e
a TV Pai Eterno ficará 24 horas falando sobre isso para todo o Brasil”.

Paróquia Nossa Senhora Rainha do Povo tem novo administrador
JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Foto: Jackeline Viana

Gratidão e alegria marcaram
a missa de posse do padre Paulo
César Nunes de Oliveira, como administrador paroquial da Paróquia
Nossa Senhora Rainha do Povo,
localizada na Vila Regina. A cele-
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bração, presidida pelo arcebispo
Dom Washington Cruz, aconteceu
na noite do domingo, 12 de maio,
quarto domingo da Páscoa, Dia
Mundial de Oração pelas Vocações
e Dia das Mães. Dom Washington
comentou sobre a importância dos
diversos “tipos” de mães, entre elas
a mãe biológica, a mãe amorosa e a

mãe espiritual, além de incluir, na
lista, a mãe Igreja, que necessita de
total dedicação e esmero especial.
Ao novo padre ele aﬁrmou que o
povo, sobretudo os pobres, os idosos e os enfermos, enﬁm, todos os
sofredores esperam muito de sua
solicitude pastoral. “Eu recomendo
uma boa administração e dedicação pela casa de Deus, o zelo deve
consumir as suas energias! Os senhores terão de caminhar para que
esta paróquia continue sendo uma
comunidade viva, capaz de reunir
todos os seus ﬁlhos, ajudando uns
aos outros nas fraquezas e fragilidades, sempre na verdade do amor
e da entrega à paróquia”, disse.
A celebração também foi marcada pelo ritual em que o novo pároco recebe, solenemente, de Dom
Washington Cruz os instrumentos
para que possa desempenhar bem
a sua função: as chaves da igreja, as
chaves do Sacrário, a Pia Batismal,

e a estola roxa para o atendimento do Sacramento da Conﬁssão.
Após esse ritual, a Igreja testemunhou, pelas emocionadas palavras
do novo pároco, o agradecimento à
vida por permiti-lo trilhar o caminho do Evangelho. Ele agradeceu
também à Congregação do Santíssimo Redentor que, segundo suas
palavras, o acolheu e o educou no
seminário, “fazendo de mim uma
pessoa melhor”. A Dom Washington Cruz ele também agradeceu
pelo acolhimento e pela atenção
ao seu pedido de se ligar pastoralmente à Arquidiocese de Goiânia,
e reverenciou sua mãe, seus amigos e todos os ﬁéis presentes, pela
acolhida carinhosa que recebeu da
paróquia.
A celebração foi encerrada com
o pedido de colaboração do padre
Paulo César a toda a igreja e às comunidades, nesta nova etapa da caminhada pastoral da paróquia.
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“Nossa Senhora nos
oferece um modelo
perfeito de discípula
missionária”

(Dom Washington Cruz)

FÚLVIO COSTA

N

o dia 24 de maio, celebramos a festa em honra a
Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira da Catedral
Metropolitana, da Arquidiocese e da
cidade de Goiânia. A novena começou
no dia 15 de maio, na Catedral, com o
tema “Maria, Mãe de Deus: Vocação e
Missão”. O pároco mons. Daniel Lagni
presidiu a Santa Missa de abertura da
festa e disse que o tema se refere à essência de Nossa Senhora que, com sua
doação total ao Senhor, foi missionária a partir de sua vocação de mãe do
Filho de Deus. Ao longo da semana,

C

houve missas todos os dias. Os bispos
auxiliares Dom Levi Bonatto e Dom
Moacir Silva Arantes celebraram, nos
dias 19 e 21, respectivamente; e o arcebispo, Dom Washington Cruz, encerrou a festa com a Santa Missa no dia
da Padroeira, 24 de maio, às 9h. Monsenhor Daniel ainda presidiu no dia
24, à noite, com os padres Reginaldo
Fragoso (Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, da Vila Nova) e Fabiano da
Silva (Paróquia São João Bosco, do
Setor Oeste). A celebração aconteceu
logo após uma bela procissão que envolveu as três paróquias. Os ﬁéis saí-

ram de suas respectivas igrejas matrizes e se encontraram na Catedral.
Uma homilia marcante sobre a Padroeira foi proferida pelo nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, no dia
24 de maio de 2017, por ocasião dos 80
anos da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral), o primeiro templo religioso da cidade de Goiânia.
“Nossa Senhora nos oferece um modelo perfeito de discípula missionária
do Senhor para sermos artíﬁces da
cidade terrena e temporal sem esquecermos que somos peregrinos rumo à
Pátria celestial e eterna, promotores

da justiça que liberta o oprimido e da
caridade que socorre o necessitado,
mas sobretudo testemunhas ativas do
amor que ediﬁca nossos corações.”
No mês de maio, Nossa Senhora
é bastante lembrada e celebrada na
Arquidiocese de Goiânia. Além das
três paróquias citadas, que têm Maria, com o título de auxiliadora, como
padroeira, há ainda as paróquias que
levam o mesmo nome da Padroeira,
nos municípios de Senador Canedo
e de Leopoldo de Bulhões. No Setor
Oeste, temos ainda a Paróquia Nossa
Senhora Auxílio dos Cristãos.

uriosidade - A imagem da Padroeira

U

ma preciosidade da Catedral é a imagem de Nossa
Senhora Auxiliadora, Padroeira da Arquidiocese e
da cidade de Goiânia e orago da nossa paróquia.
Essa imagem era venerada na Igreja Matriz de Nossa Senhora Auxiliadora, no Bairro do Bom Retiro, na capital
paulista. Os paroquianos costumavam chamá-la de “Imagem do Milagre”, porque, numa procissão pelas ruas do
bairro, a imagem foi carregada sem ter sido fixada no andor. Eles só perceberam isso ao chegar na igreja, quando,
ao descer o andor, a imagem ameaçou cair e foi amparada
pelos circunstantes. Em 1942, o arcebispo Dom Emanuel
Gomes de Oliveira pediu ao pároco do Bom Retiro que emprestasse aquela bela imagem da Virgem Auxiliadora para
uma missão muito especial: presidir as comemorações do
“Batismo Cultural” da nova capital do estado de Goiás.

Essa imagem foi colocada no altar preparado na Praça
Cívica, onde foi celebrada a Santa Missa de inauguração
oficial da cidade, no dia 5 de julho de 1942. Presidiu à Celebração Eucarística o arcebispo de Cuiabá, Dom Francisco
de Aquino Correa, membro da Academia Brasileira de Letras. Depois das festividades, a Imagem não foi devolvida
à Igreja do Bom Retiro. Um amigo de Dom Emanuel, morador de São Paulo, mandou esculpir uma belíssima cópia da
Virgem Auxiliadora para a Matriz do Bom Retiro. E, assim,
essa querida Imagem está conosco desde 1942. Ela está
entronizada em nossa Catedral. Muitas vezes, no final das
celebrações, a comunidade costuma estender os braços
em sua direção, fazendo-lhe sua consagração pessoal e
pedindo-lhe a bênção.

História e Devoção
Mas qual o sentido da devoção a
Nossa Senhora Auxiliadora e como
tudo começou? Para nós, ela é a Mãe
Auxiliadora, aquela que invocamos
para nos auxiliar em todos os momentos de nossas vidas. A devoção
tem raízes antiquíssimas do século
XVI. Conta a história da Igreja que,
diante do perecimento de diversas
nações cristãs, o papa Pio V tomou a
decisão de organizar uma esquadra
para resgatar os cristãos que estavam
sob o jugo da escravidão muçulmana.
Para isso, invocou o auxílio da Virgem
Maria e a vitória não tardou a chegar.
No mesmo ano, derrotaram os muçulmanos, e afastaram a perseguição do
povo. Em agradecimento a Nossa Senhora, o papa Pio V acrescentou a invocação, “auxiliadora dos cristãos” às
ladainhas loretanas. Contudo, quem
instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi o papa Pio VII, em 1816.
Outro episódio importante aconteceu no século XIX. Napoleão I, dominado pela ganância de conquistar
mais terras, estava empenhado em
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invadir os estados pontifícios; inclusive por esse motivo foi excomungado
pelo Sumo Pontíﬁce.
No entanto, para dar o “troco”, o
imperador francês mandou sequestrar o papa Pio VII, levando-o para a
França, onde permaneceu preso por
cinco anos, sofrendo toda espécie de
humilhações. Ainda assim, apesar de
todo sofrimento, o papa não perdeu
a fé e recorreu à intercessão da Virgem Santíssima, prometendo coroar
solenemente a imagem de Nossa Senhora de Savona, logo que estivesse
livre. E assim aconteceu. Com o fracasso, Napoleão acabou cedendo ao
desejo do povo e libertou o papa Pio
VII, que voltou a Savona para cumprir
sua promessa. Desse modo, instituiu
a festa de Nossa Senhora Auxiliadora,
ﬁxando-a no dia de sua entrada triunfal em Roma, dia 24 de maio, como
uma maneira de conﬁrmar e perpetuar mais uma graça alcançada por meio
da intercessão de Nossa Senhora.
Outro grande testemunho da intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora

dos Cristãos pode ser encontrado na
história de Dom Bosco. Ele adotou
essa invocação para sua Congregação Salesiana, num período em que
acontecia uma grande luta entre o poder civil e o eclesiástico. A fundação
de sua família religiosa, que difunde
pelo mundo o amor a Nossa Senhora
Auxiliadora, deu-se sob o ministério
do Conde Cavour, no auge dos ódios
políticos e religiosos que culminaram
na queda de Roma e na destruição do
poder temporal da Igreja.
Dom Bosco ensinou aos membros
da família Salesiana a amarem Nossa
Senhora, invocando-a com o título de
Auxiliadora. Pode-se aﬁrmar que a
invocação de Maria com o título de
Auxiliadora teve um impulso enorme
com Dom Bosco.
São Leonardo (1676-1751), o santo
da Via-Sacra e da Imaculada Conceição, falando das graças que recebeu
da Santa Mãe de Deus, dizia: “Quando penso nas graças que tenho recebido de Deus pela intercessão de Maria
Santíssima, comparo-me com uma

dessas igrejas onde se venera qualquer imagem milagrosa e cujas paredes estão cobertas de ex-votos com as
palavras: “Graça recebida de Maria”.
Sim, tal é exatamente minha condição;
não encontro nada em mim em que
não possa escrever: “Graça recebida
de Maria”. Os bons pensamentos que
saem de meus lábios, a boa vontade
que sinto, os piedosos sentimentos do
coração que me animam: “São graças recebidas de Maria”. A força que
possuo, o divino emprego que exerço,
o hábito religioso que envergo: “São
graças recebidas de Maria”. Lede na
fronte, lede em meu coração, lede em
minha alma; não vede vós lá escrito:
“Graças recebidas de Maria Santíssima?” (VtMM, p. 229)
Assim, Nossa Senhora continua
“auxiliando” os cristãos desde toda a
história da Igreja até os dias hoje,
e isso o fará sempre.
Não deixemos nunca de clamar
por sua intercessão.
Nossa Senhora Auxiliadora,
rogai por nós!
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FIQUE POR DENTRO

Romaria da Educação Católica
tem a participação de 250 crianças e jovens

Foto: Ana Paula

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Realizada anualmente,
peregrinação a Trindade
já está em sua 17ª edição

E

studantes de escolas católicas
da Arquidiocese de Goiânia
participaram da XVII Romaria da Educação Católica,
realizada no dia 18. Os romeiros saíram de Goiânia com destino ao Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno,
em Trindade, onde foram recebidos
pelo arcebispo Dom Washington
Cruz, que presidiu a Santa Missa.
Participaram da peregrinação as
seguintes escolas: Marista, Santo
Agostinho, Externato São José, Santa Clara, Claretiano, Dom Fernando,
Providência, Imaculada, PUC Goiás
e São Francisco de Assis, de Senador
Canedo.
Padre Vitor Simão, diretor da Escola Dom Fernando, em Aparecida
de Goiânia, proclamou o Evangelho (Jo 14,7-14), em que foi narrado
o pedido do apóstolo Felipe a Jesus:
“Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos
basta”, e Jesus respondeu-lhe: “Você
não crê que eu estou no Pai e que o
Pai está em mim? As palavras que
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eu digo não são apenas minhas. Ao
contrário, o Pai, que vive em mim,
está realizando a sua obra”. Dom
Washington, em sua homilia, disse
que “o caminho para o Pai passa por
Jesus e que, ao acreditarmos nele, somos convidados não somente a ouvi-lo, mas também a praticar sua vontade, assumindo suas obras e enxergando no outro a presença de Deus.
Dom Washington também pediu
ao Senhor pelo fortalecimento da
missão educativa nas escolas católicas. “Além de ensinar a ciência, é
preciso aprofundar na espiritualidade e a romaria é muito espera-

da, com entusiasmo e alegria, pelos
alunos. Hoje, nós conseguimos uma
participação muito forte, presenciamos mais de 250 jovens e crianças,
a partir dos nove anos de idade, se
preparando desde as 5h da manhã
para a caminhada, além dos que vieram com as famílias. Isso nos deixa
muito felizes e com o sentimento de
dever cumprido”, declarou.
A aluna Yasmim Camille Silveira
de Oliveira, de 15 anos, da Escola
São Francisco de Assis, de Senador
Canedo, disse que participa da romaria desde os primeiros anos de
vida. Ela faz a peregrinação todos os

anos com a família, mas neste ano
foi pela primeira vez com a escola.
“Nas três primeiras horas de caminhada a gente sente muito cansaço,
mas é o momento de reﬂetir sobre
tudo o que Jesus passou, caminhando 40 dias no deserto”.
“A Romaria da Educação Católica acontece todos os anos, com o
objetivo de valorizar a dimensão espiritual e o compromisso com a formação cristã e ética dos estudantes.
É um propósito assumido pela Igreja”, disse mons. Luiz Lôbo, vigário
episcopal para a Cultura e Educação
da Arquidiocese.
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Precisamos do perdão
todos os dias

Amados irmãos e irmãs!

D

epois de ter pedido a Deus
o pão de cada dia, a prece
do “Pai-Nosso” entra no
campo das nossas relações
com os demais. E Jesus ensina-nos a
pedir ao Pai: “Perdoai-nos os nossos
pecados assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido” (Mt 6,12).
Assim como precisamos do pão, também precisamos do perdão. E isto,
todos os dias.
O cristão que reza, antes de tudo,
pede a Deus que sejam perdoados
os seus pecados, ou seja, as suas faltas, as más ações que comete. Esta é
a primeira verdade de cada oração:
fôssemos até pessoas perfeitas, fôssemos até santos cristalinos que nunca se desviam de uma vida de bem,
permanecemos sempre ﬁlhos que
devem tudo ao Pai. Qual é a atitude
mais perigosa de cada vida cristã? É o
orgulho. É a atitude de quem se coloca diante de Deus pensando que tem
sempre as contas em ordem com Ele:
o orgulhoso pensa que está tudo bem
consigo. Como o fariseu da parábola,
que no templo pensa que reza, mas na
realidade louva-se a si mesmo diante
de Deus: “Agradeço-te, Senhor, porque eu não sou como os outros”. E as
pessoas que se sentem perfeitas, que
criticam os outros, são pessoas orgulhosas. Ninguém é perfeito, ninguém.
Ao contrário o publicano, que estava
atrás, no templo, um pecador despre-
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zado por todos, para no limiar do templo, e não se sente digno de entrar e
recomenda-se à misericórdia de Deus.
E Jesus comenta: “Este voltou justiﬁcado para sua casa” (Lc 18,14), ou seja,
perdoado, salvo. Por quê? Porque não
era orgulhoso, porque reconhecia os
seus limites e os seus pecados.
Há pecados que se veem e pecados
que não se veem. Há pecados evidentes que fazem barulho, mas há também pecados sutis, que se escondem
no coração sem que nem sequer nos
apercebamos. O pior deles é a soberba
que pode contagiar também pessoas
que vivem uma vida religiosa intensa.
Havia outrora um convento de religiosas, no ano 1600-1700, famoso, no
tempo do jansenismo: eram perfeitíssimas e dizia-se que eram puríssimas
como os anjos, mas soberbas como os
demônios. E isso é mau. O pecado divide a fraternidade, o pecado faz-nos
presumir que somos melhores que os
outros, o pecado faz-nos crer que somos semelhantes a Deus.

O amor verdadeiro é
quando podemos amar,
mas com a graça de Deus.
Nenhum de nós brilha
de luz própria

Mas ao contrário, diante de Deus
somos todos pecadores e temos motivos para bater a mão no peito – todos!
– como aquele publicano no templo.
São João, na sua primeira Carta, escreve: “Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e
a verdade não está em nós” (1Jo 1,8).
Se quiseres enganar-te a ti mesmo,
diz que não pecaste: assim estás a
enganar-te.
Somos devedores, antes de tudo,
porque nesta vida recebemos tanto:
a existência, um pai e uma mãe, a
amizade, as maravilhas da criação...
Mesmo se acontece a todos ter dias difíceis, devemos recordar-nos sempre
que a vida é uma graça, é o milagre
que Deus tirou do nada.
Em segundo lugar somos devedores porque, mesmo se conseguimos
amar, nenhum de nós é capaz de o fazer unicamente com as suas forças. O
amor verdadeiro é quando podemos
amar, mas com a graça de Deus. Nenhum de nós brilha de luz própria. Há
aquilo a que os teólogos antigos chamavam um “mysterium lunae” não só
na identidade da Igreja, mas também
na história de cada um de nós. O que
signiﬁca este “mysterium lunae”? Que
é como a lua, que não tem luz própria:
reﬂete a luz do sol. Também nós não
temos luz própria: a luz que temos é
um reﬂexo da graça de Deus, da luz
de Deus. Se amares é porque alguém,
ao teu redor, te sorriu quando eras
uma criança, ensinando-te a respon-

Foto: Rudger Remígio
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der com um sorriso. Se amas é porque
alguém ao teu lado te despertou para
o amor, fazendo-te compreender que
nele reside o sentido da existência.
Procuremos ouvir a história de
alguma pessoa que errou: um preso,
um condenado, um drogado... conhecemos tantas pessoas que erram na
vida. À exceção da responsabilidade,
que é sempre pessoal, algumas vezes
podemos perguntar quem deve ser
culpado pelos seus erros, se unicamente a sua consciência, ou a história
de ódio e de abandono que alguém
carrega consigo.
E isto é o mistério da lua: amemos
antes de tudo porque fomos amados,
perdoemos porque fomos perdoados.
E se alguém não foi iluminado pela
luz do sol, torna-se gélido como o terreno no inverno.
Como não reconhecer, na corrente de amor que nos precede, também
a presença providencial do amor de
Deus? Nenhum de nós ama Deus
quanto Ele nos amou. É suﬁciente pôr-se diante de um cruciﬁxo para compreender a desproporção: Ele amou-nos e ama-nos sempre primeiro.
Portanto, rezemos: Senhor, até o
mais santo no meio de nós não deixa
de ser teu devedor. Ó Pai, tem piedade
de todos nós!

Audiência Geral
10 de abril de 2019
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BRUNO DE BRUNO DA SILVEIRA
JULIWAL DANESI DE CARVALHO

Advogados e membros da Unijuc

U

ma questão que comumente gera confusão nos
dias atuais a respeito da
educação dos ﬁlhos é se os
pais podem transferir a responsabilidade integralmente para a escola.
Fato incontroverso é que tanto
o homem quanto a mulher necessitam trabalhar incansavelmente
para conseguir o sustento do lar e
tentar garantir o melhor futuro para
os ﬁlhos.
No entanto, a família tem papel fundamental na educação dos
ﬁlhos. Ou seja, os pais não devem
transferir, para a escola ou o professor, a grandiosa missão de educar
os ﬁlhos, de modo a lavar as mãos
após a matrícula escolar. Em outras
palavras, os pais devem, sempre
que possível, ser presentes na vida
do ﬁlho, dando o apoio necessário,
em complementação ao trabalho do
professor.
O acompanhamento dos pais no
pós-aula, a ﬁm de veriﬁcar o aprendizado de cada disciplina, identiﬁcando as facilidades e diﬁculdades
de cada conteúdo dos estudantes, é
mais do que simplesmente participar da vida do ﬁlho, é estreitamento
de laços e demonstração de amor.
O incentivo à leitura extracurricular, no lugar do uso excessivo de
televisão, internet e redes sociais,
garante ao ﬁlho melhor desenvolvimento intelectual que lhe será útil
em todas as fases da vida.
A internet e as redes sociais
constituem mecanismos de evolução tecnológica extraordinária, por
possibilitar acesso à informação e
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divulgação do conhecimento. Mas,
sob outro prisma, se mal utilizadas,
revelam-se um dos locais mais expostos a desinformação e distorções
conscientes do conhecimento.
Isso ocorre porque o tempo disponível e produtivo para estudo
dos ﬁlhos, por assim dizer, ﬁcou severamente comprometido em razão
de likes de postagens inúteis e compartilhamentos nas redes sociais,
em busca de status social, podendo
transformar os alunos, de forma
ainda que inconsciente, em eremitas
sociais.
A bem da verdade, ao professor
cabe a honrosa missão de ensinar
a crianças e adolescentes disciplinas importantes para o desenvolvimento pedagógico. Já aos pais
cabe o acompanhamento do aprendizado escolar dos ﬁlhos e, o mais
importante, o ensinamento de valores e princípios éticos, morais e
religiosos.

Aos pais cabe o
acompanhamento do
aprendizado escolar
dos filhos e, o mais
importante, o
ensinamento de valores
e princípios éticos,
morais e religiosos
Muito tem se falado a respeito do
homeschooling, que nada mais é do

Foto: Internet

Educação dos filhos nos dias atuais

que o ensino dos ﬁlhos feita em casa,
pelos pais e não mais pela escola. A
educação domiciliar é uma modalidade de ensino em que os pais assumem o papel de aprendizagem das
crianças, ensinando a elas conteúdo
ou contratando professores particulares para alguma disciplina em
especial. A família, que quer o melhor para seus ﬁlhos, passa a ter liberdade para ensinar todo conteúdo
escolar, aplicar trabalhos e veriﬁcar,
diretamente, a apreensão de cada
conteúdo pelo aluno/ﬁlho.
No momento de o estudante querer se inserir na escola ou faculdade,
haveria prova de seleção para veriﬁcar o nível do conteúdo aprendido
pelos alunos de homeschooling.
Para socialização desses alunos, existem outras atividades que

devem ser praticadas pela criança
e pelo adolescente, como: cursos
de inglês, atividades esportivas,
reuniões familiares etc.
O problema é que ainda não há
legislação e regulamentação no
Brasil e, portanto, ao menos por
enquanto, não há autorização legal
para aplicação de referido método
de ensino. No entanto, está em andamento um projeto de lei, assinado
pelo presidente da República, a ﬁm
de regulamentar o referido processo
de educação domiciliar.
Precisamos deixar claro que é
importante que os pais dediquem
tempo de qualidade a seus ﬁlhos,
no sentido de, dentro e fora da escola, os auxiliar no desaﬁo de trazer
a melhor educação, garantindo-lhes
um futuro promissor.
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LEITURA ORANTE

‘‘Deus se elevou, o Senhor
subiu’’ Sl 46 (47),6
VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

I

rmãos, no próximo domingo, celebraremos o mistério da entrada irreversível
da humanidade de Jesus Cristo no céu
(Catecismo da Igreja Católica, n. 659):
Ascensão do Senhor. O Senhor Ressuscitado subiu à direita do Pai, como Santo Estevão já deu testemunho (At 7,56), e se fez
mediador entre Deus e os homens (Prefácio
da Ascensão do Senhor).
O texto que ilumina a beleza do mistério
que celebraremos se encontra no Evangelho
de Lucas. Nele, Jesus chama a atenção para
o que será o centro da pregação dos apóstolos e, consequentemente, de toda a Igreja:
a morte e ressurreição de Jesus Cristo e o
anúncio da conversão e do perdão dos pecados. Nesse trecho ainda, o Senhor diz que
enviará Aquele que o Pai prometeu, isto é, o

Espírito Santo, para revesti-los da força do
alto para que sejam testemunhas de tudo
isso. Depois, Ele sobe ao céu.
Subindo ao céu, o Senhor Jesus se fez
mediador entre nós e o Pai. E, por sua mediação, alcança-nos do Pai o Divino Espírito
Santo. O Espírito Santo, Aquele prometido
pelo Pai, concederá aos apóstolos, como
hoje concede a nós batizados, a força do alto
para sermos testemunhas da morte e ressurreição de Jesus Cristo e da conversão e perdão dos pecados. Para tanto, é preciso que
Jesus vá ao céu.
Jesus não sobe ao céu para se afastar de
nós, mas para alcançar do Pai a vida eterna
(Prefácio da Ascensão do Senhor). Junto ao
Pai, Ele se faz mais próximo de nós, ao suplicar que sejamos “um” Nele, como Ele é
“um” com o Pai, e que estejamos com Ele.
Portanto, alegria! “Deus se elevou, o Senhor
subiu” (Sl 46 (47),6).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 16,11-15; Jo 15, 26 – 16,4a. 3ª-f.: At 16,22-34; Jo 16,5-11. 4ª-f.: At 17,
15.22-18,1; Jo 16,12-15. 5ª-f.: At 18,1-8; Jo 16, 16-20. 6ª-f.: Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b. Sábado: At 18,23-28;
Jo 16,23b-28. Domingo: Ascensão do Senhor, solenidade – At 1,1-11; Ef 1,17-23; Lc 24,46-53.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 24, 46-53 (página 1308 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: Recolha-se em um lugar silencioso. Você
vai se encontrar com o seu mediador junto ao Pai.
Faça, com calma, o sinal da cruz e peça o auxílio do
Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o texto bíblico em voz
alta e sem pressa. Releia-o uma ou mais vezes. Repita,
em voz alta, os trechos que chamam a sua atenção.
3. Oração: Rejubile-se em oração! Reze, bendizendo e
louvando a Deus. Agradeça! Agradeça ao Senhor por
lhe dar um tão grande mediador. Diga em voz alta:
“Senhor, obrigado”. Dê um sorriso sincero ao Senhor!
4. Ação: A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb 4,12).
Ela transforma a nossa vida e nos faz anunciadores,
missionários do mistério da morte e ressurreição do
Senhor e da conversão e perdão dos pecados. O que
você precisa mudar em sua vida para ser um autêntico
missionário desse mistério?
Ascensão do Senhor, solenidade – Ano C. Liturgia da Palavra: At 1, 1-11; Sl 46 (47),2-3.6-9; Ef 1,17-23; Lc 24,46-53.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Christus Vivit (Cristo Vive) para os jovens e para todo o povo de Deus é uma
Exortação Apostólica Pós-Sinodal do papa Francisco, escrita em resposta à XV
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que teve como tema “Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional”. O evento aconteceu de 3 a 28 de
outubro de 2018. Dividido em nove capítulos, a Exortação apresenta conteúdo
ligado ao tema do Sínodo. Nos sete primeiros, o destaque é a juventude: O que
a Palavra de Deus diz sobre os jovens (cap. I); Jesus Cristo sempre jovem (cap.
II); a Pastoral dos Jovens (cap. VII) etc. O oitavo é dedicado à vocação, destacando o chamado à vida, o chamado à amizade com o Senhor e o chamado à santidade (cf. pág. 99). Por fim, o capítulo IX aborda o discernimento, tratando de
temas: “Como discernir a tua vocação”, “Escuta e acompanhamento”, e conclui
com um desejo do papa Francisco direcionado ao jovens (pág. 115).
Autor: Papa Francisco
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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