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PALAVRA DO ARCEBISPO

“A ESPERANÇA DOS POBRES
JAMAIS SE FRUSTRARÁ” (Sl 9,19)

A

nossa Arquidiocese realizará, no
dia 17 deste mês, em sintonia com
a Igreja em todo mundo, a terceira edição do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo papa Francisco. “A esperança dos pobres jamais se frustrará” (Sl
9,19) é o tema motivador. Essa iniciativa faz
eco às palavras de Tiago, Cefas e João, que
recomendaram a São Paulo e a seus companheiros que se lembrassem dos pobres, e o
que o grande apóstolo dos gentios aﬁrmou
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
ter procurado fazer (cf. Gl 2,10).
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
A opção preferencial pelos pobres,
como disse o papa Bento XVI, em seu Discurso na Sessão Inaugural dos trabalhos da V Conferência Geral do
Episcopado da América Latina e do Caribe, “está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com
a sua pobreza (2Cor 8,9) (Bento XVI, Discurso inaugural, 3). Além desse
fundamento cristológico, existe outro ponto que devemos considerar
em relação a essa evangélica opção.
A vida em sociedade deve ser regida por alguns princípios éticos
que articulam a mensagem evangélica com os diversos problemas sociais. Um desses princípios é o do bem comum, conjunto de condições
sociais que permitem a todos e a cada um dos membros de uma comunidade atingir, sozinhos ou associados, de modo mais fácil e rápido, a
sua própria plenitude.
Todos os membros de uma comunidade devem cooperar para que o
bem comum seja promovido e defendido. Ao mesmo tempo, todos têm
o direito de ter acesso a esses bens, pois os bens criados foram destinados a todos os seres humanos. Mesmo os bens que são frutos da criatividade humana, em última instância, dependem do bem fundamental
que nos foi dado por Deus, nosso Criador: a nossa existência, com todos
os dons naturais e sobrenaturais que dele recebemos e que nos fazem
capazes de transformar a criação.
Quando um pai e uma mãe cuidam de seus ﬁlhos, sabem que tudo
aquilo que podem oferecer a eles está destinado a todos e não só a um
deles. A oferta de tais bens não se baseia na igualdade quantitativa, mas
na necessidade que cada ﬁlho tem. Se um ﬁlho, por alguma razão, tem
uma necessidade especial, os pais atendem em primeiro lugar a esse
e, em seguida, os demais. Seguindo essa mesma lógica, a Igreja, mãe
e mestra, sabe que todos os bens têm uma destinação universal e eles
devem acudir, em primeiro lugar, aqueles que têm mais necessidade
deles: os pobres. Por isso, eles ocupam o lugar preferencial, não exclusivo, na atenção da Igreja.
Nesse contexto, é necessário lembrar que o ser humano não é, todavia, carente somente de bens materiais, mas também é pobre de bens
que não são tangíveis. Na nossa condição de pecadores, o maior bem
de que carecemos é a graça de Deus, por isso, o maior dom que a Igreja
pode oferecer ao ser humano é Cristo mesmo, único capaz de nos enriquecer com a sua pobreza. Assim, ela pode acudir o homem de muitas
formas, mas a mais importante será sempre anunciando o Evangelho.
Em muitos casos, porém, junto com a evangelização, ela deve atender
demandas urgentes de ordem material, sem as quais o homem nem
estaria em condição de ouvir o anúncio de Cristo.
Neste Dia Mundial dos Pobres, gostaria de convidar todos os membros de nossas comunidades para sairmos de uma mera reﬂexão teórica
ou genérica. Peço a cada irmão que se levante e procure ir ao encontro
de uma pessoa concreta, talvez muito próximo de você, e que vive numa
situação de pobreza. Devemos ir ao encontro dessas pessoas como cristãos, oferecendo o maior tesouro, o Senhor, mas sem fechar os olhos
às necessidades de ordem material. Façamos um passo em direção a
alguém, como sempre faz Jesus em relação a nós, e sejamos portadores
da boa notícia da fé que se torna operante por meio da caridade.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota e Paloma Bastos
(Estudantes de Jornalismo/PUC Goiás) e Suzany Marques
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Editorial
O papa Francisco mostra sua preocupação com a pobreza no mundo. A prova disso é que em sua Mensagem para o
III Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado no próximo dia 17 de novembro,
ele destaca que o tempo passa, mas nós
não aprendemos com a pobreza que faz
sofrer tantos no mundo. “No período
da redação do Salmo (9,19), assistia-se a
um grande desenvolvimento econômico, que acabou também – como acontece
frequentemente – por gerar fortes desequilíbrios sociais”, enfatizou. Na reportagem de capa desta edição, trazemos o
conteúdo completo sobre as motivações
da Igreja para realizar o Dia Mundial dos
Pobres. Destaque também para a pro-

gramação na Arquidiocese de Goiânia.
Conﬁra ainda, nesta edição, a iniciativa
do Setor Juventude Arquidiocesano que
fez a doação de donativos à Associação
Beija-Flor, um espaço que acolhe crianças e que está precisando de ações como
essa para continuar fazendo o bem pelos
mais necessitados.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu
Associação Beija-Flor recebe
doações do Setor Juventude
Foto: Sávio Martins
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O Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia realizou, nesta semana,
a doação dos alimentos arrecadados
no Festival da Juventude. A doação
foi destinada à Associação Beija-Flor,
que hoje é mantida pela Arquidiocese
de Goiânia e está ligada à Paróquia
Nossa Senhora da Libertação.
A associação atua, desde 1996,
atendendo crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade, com
idades entre 6 e 15 anos, que no período complementar ao escolar, vão
para a associação onde recebem aulas
de reforço escolar, praticam esportes
e participam de oﬁcinas de artesanato. A associação também é lugar de
acolhida onde as crianças e adolescentes podem fazer as refeições e ter
momentos de recreação.
Atualmente, a associação atende cerca de 142 crianças e adoles-

centes. Para manter seu trabalho,
ela carece de doações, sobretudo de
alimentos e materiais de limpeza.
Entre os alimentos necessitados, vê-se a diﬁculdade em adquirir, principalmente, carnes, frutas e verduras.
Além disso, pode-se contribuir também com materiais escolares (caderno, lápis, borracha, tinta, pincel etc.)
para as aulas de reforço escolar e oﬁcinas de artesanato.
Para fazer qualquer doação, o contato deve ser feito com a Associação
Beija-Flor, pelo telefone (62) 35952678 ou no local ‒ Rua A4, Qd. 28,
Lt. 13 – Bairro Vitória, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às
17h (falar com a Edna). As doações
também podem ser deixadas na Cúria Metropolitana de Goiânia.
Sávio Martins
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

“Santos anônimos”,

3

Os proﬁssionais que já passaram
pela Santa Casa de Goiânia e os 800
colaboradores, aproximadamente, de
diversas áreas da instituição foram chamados de santos anônimos, durante a
Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Levi Bonatto, que também é
vice-presidente da Santa Casa. A celebração marcou o aniversário de 83 anos
do hospital, considerado o maior da
rede SUS do Centro-Oeste. Dom Levi
também recordou como a arquidiocese
passou a gerir a instituição e que, desde
então, Dom Washington Cruz tem ajudado na administração do local, pois, “a
Santa Casa é de Deus e se não fosse pela
ação de gente apaixonada pelo que faz,
já teria sido fechada”.
Na homilia, o bispo ressaltou o trabalho realizado pelos proﬁssionais
diariamente para atender os pacientes.
“Todos nós podemos ser Santos porque
a santidade se realiza nas coisas pequenas e não nas grandes. É fundamental
o paciente chegar e encontrar um sorriso do médico. Isso é se santiﬁcar, se
interessar pela pessoa. Muitas vezes o
problema patológico vem de algum sintoma psicológico, um trauma, uma decepção”, disse Dom Levi.
Estiveram presentes representantes
dos poderes Executivo e Legislativo
municipal, estadual e federal. A ausência da superintendente geral, Irani
Ribeiro, foi justiﬁcada em decorrência
de luto em família, sendo representada

pelo superintendente administrativo,
Irondes Ribeiro e o superintendente técnico, Pedro Ivandosvick.
A Santa Casa de Goiânia oferece tratamento em mais de 34 especialidades
médicas com números expressivos de
consultas. De janeiro a agosto de 2019,
foram realizadas 431 cirurgias cardíacas, número 81% superior se comparado ao mesmo período do ano anterior
quando foram registradas 238. Ao todo,
foram 3.698 cirurgias, 30.216 consultas,
309.100 exames e 6.858 internações.
De acordo com dados da instituição,
73% dos pacientes são de Goiânia, os
demais vêm da região metropolitana e
de outras cidades do estado. “Tem 60
dias que estou nesta casa e sou cuidada como se estivesse em um local particular. Quero agradecer a quem fundou esta instituição que atende todos
os goianos”, contou a paciente Amélia
Idalina Bento, de 76 anos, que veio de
Itaberaí em busca de tratamento vascular e diabetes.
SITUAÇÃO FINANCEIRA
As diﬁculdades ﬁnanceiras enfrentadas pela Santa Casa de Goiânia foram
lembradas em diversos momentos, sempre seguidas pela observação da importância da instituição para o município
e estado. O representante do governo,
Fernando Lemes, lembrou que, antes
mesmo do convênio que foi assinado recentemente, que destina R$ 24 milhões
por ano, a Santa Casa já acolhia os goianos, pois sempre foi do povo. “A gente
vê com bons olhos essa parceria.”
Diariamente, mais de mil pacientes
ambulatoriais chegam ao hospital com
diversos perﬁs, necessitando desde a

Missão Finados, a presença da
Igreja no Dia dos Fiéis Defuntos
Todos os anos, a Arquidiocese de
Goiânia se faz presente nos cemitérios da capital, região metropolitana
e cidades do interior, com a iniciativa
Missão Finados, em que centenas de
leigos atuam nos cemitérios. O objetivo é levar amparo, uma palavra de
fé e até mesmo um abraço àqueles
que deixam suas casas para visitar
os túmulos dos seus entes queridos
no dia 2 novembro, data em que a
Igreja celebra os Fiéis Defuntos.
Durante esse dia, há missas
também em dezenas de cemitérios. O arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, celebrou no Cemitério Municipal Jardim da Esperança. “Aquele que não reza pelos
seus mortos perdeu sua fé”, disse
ele. O arcebispo comentou também
que sem Cristo não há vida eterna
e lembrou a todos o que os reunia
naquele dia. “Estamos reunidos
para rezar por aqueles que estão
sepultados aqui.”
O bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes celebrou no Cemitério
Santana e levou uma mensagem de
esperança aos presentes. “Quando
lucramos indulgência plenária, nós
ﬁcamos puriﬁcados de todas as penas que tínhamos até aquele mo-
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assistência básica até atendimentos de
alta complexidade, como transplantes
e cirurgias. Os recursos que sustentam
a Santa Casa são oriundos de 98% dos
Sistema Único de Saúde, cuja tabela está
defasada há 20 anos. Por isso, o superintendente técnico, Pedro Ivandosvick, ressalta a importância da ajuda de
emendas parlamentares, da sociedade
civil organizada e empresas. “Nenhuma Santa Casa tem sua vida ﬁnanceira
confortável. Nós temos o privilégio de
termos assinado parceria com o governo do estado, mas ainda precisamos
muito de auxílio para continuar com a
Santa Casa aberta, atendendo a população que tanto necessita.”
HISTÓRIA DA SANTA CASA
O hospital foi aberto, em 1º de no-

vembro de 1936, pelo médico e político Pedro Ludovico Teixeira e a esposa,
Dona Gercina Borges, uma das principais idealizadoras da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.
O primeiro prédio foi instalado na
região central da capital, onde funciona hoje o Centro de Convenções. Fruto do trabalho da Conferência de São
Vicente de Paulo, com apoio das Irmãs
Dominicanas e das Irmãs Vicentinas,
além de autoridades políticas, empresários e proﬁssionais liberais, a Santa
Casa abraçou, de forma calorosa, a
população goianense e de municípios
vizinhos.

Simonny Santos
Assessora de Comunicação da Santa
Casa de Misericórdia de Goiânia

Fotos: Suzany Mrques

Missa presidida por bispo, no
dia 1º de novembro, marcou os
83 anos da instituição

Foto: Suzany Marques

diz Dom Levi sobre Santa Casa de Goiânia

mento e no dia de hoje nós podemos
lucrar indulgências, ou seja, podemos ter acesso a esse tesouro e aplicar as indulgências a um falecido”,
esclareceu.
Dom Levi Bonatto, também bispo auxiliar, celebrou no Cemitério
Municipal Jardim da Saudade. “Nós
oferecemos a Santa Missa em sufrágio das almas que estão no purgatório”, disse ele, que também explicou
que essas almas são aquelas que
ainda não estão diante de Deus, mas
estão salvas. “É por essas almas que
hoje nós rezamos. Ninguém pode
estar sujo diante de Deus e, portanto, o purgatório é para limpar nosso
espírito”, enfatizou.
Milhares de pessoas de diversas
religiões visitaram os cemitérios no
Dia de Finados, mas muitas não sabem seu real signiﬁcado, que é rezar pelas almas do purgatório, para
que atinjam o mais breve possível as
graças de Deus, conforme explicou
Dom Levi. Embora as missas deste dia sejam rezadas especialmente
pelas almas do purgatório, o bispo
disse que qualquer missa pode ser
dedicada em sufrágio dos falecidos.
Suzany Marques
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CAPA

Presença afetiva
da Arquidiocese
de Goiânia junto
aos pobres

I

nstituído pelo papa Francisco
no dia 20 de novembro de 2016
– Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo Rei do Universo e encerramento do Ano Santo da Misericórdia (2015-2016) ‒ o Dia Mundial dos
Pobres nasceu como um sinal concreto desse Ano Santo extraordinário que, desde então, é celebrado em
toda a Igreja no penúltimo domingo
do Ano Litúrgico, neste ano, 17 de
novembro. Seu objetivo é ajudar as
comunidades e cada batizado a reﬂetir como a pobreza está no âmago
do Evangelho e tomar consciência
de que não poderá haver justiça nem
paz social enquanto Lázaro jazer à

Foto: Vatican News

FÚLVIO COSTA

porta da nossa casa (cf. Lc 16,19-21).
Essas palavras estão na Carta Apostólica Misericordia et Misera do Santo
Padre Francisco.
O pontíﬁce também orientou que
o Dia Mundial dos Pobres seja um
momento para “constituir uma forma genuína de nova evangelização
(cf. Mt 11,5), procurando renovar o
rosto da Igreja na sua perene ação
de conversão pastoral para ser testemunha da misericórdia”.
Assim como acontece na Igreja
em todo o mundo, na Arquidiocese
de Goiânia, o Dia Mundial dos Pobres será celebrado pelo terceiro ano
consecutivo.

II Dia Mundial dos Pobres

A data foi celebrada, em 2017, na Arquidiocese, com a cerimônia de entrega
do Prêmio Solidariedade em reconhecimento às diversas iniciativas de pastorais e
movimentos e associações que cuidam de abrigos, creches e de pessoas carentes.
Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar, lembrou, na época, que as iniciativas significam para a Igreja “o exercício da caridade de forma desinteressada como parte
de sua missão”. Integrou também a celebração uma conferência sobre a questão
do pobre na Bíblia, com o padre Antônio Donizeth, coordenador arquidiocesano
de Arte Sacra. As paróquias foram convidadas a realizar iniciativas de cuidado aos
pobres, promover vigílias, momentos de oração, Santa Missa pela intenção dos pobres e daqueles irmãos que estão a serviço dos mais necessitados.

No ano passado, várias paróquias se uniram com o propósito de oferecer serviços como corte de cabelo, vacina contra H1N1, banho, roupas, calçados e refeições a moradores de rua. Os fiéis se dividiram em equipes para melhor acolher os
convidados. Desse modo, o dia 18 de novembro ficou marcado por solidariedade,
alegria e muito amor, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Setor Central,
em Goiânia. Durante a programação, as pessoas em situação de rua foram recebidas pelos cristãos ao som de músicas, palmas e sorrisos. No final do dia, um jantar
especial foi servido a elas, com direito a sobremesa. Além disso, esses irmãos foram
abençoados com um momento de oração, presidido pelo padre Max Costa.

Foto: Rudger Remígio

I Dia Mundial dos Pobres
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CAPA
OUTRO MUNDO POSSÍVEL
Foto: Rudger Remígio

A iniciativa do papa Francisco
é um passo em direção a outro
mundo possível. Oportunidade para viver a fraternidade, a
solidariedade em família, seja
nas paróquias e em todas as
dioceses. Não se trata, portanto, de mero assistencialismo,
mas de reação à cultura do
descarte e do desperdício,
promovendo a cultura do
encontro, reforçando as comunidades cristãs, para que
sejam sinal concreto do amor
de Cristo pelos mais necessitados.

MENSAGEM PARA O
III DIA MUNDIAL DOS POBRES
O papa Francisco, em sua mensagem para o III Dia Mundial dos
Pobres, intitulada “A esperança dos
pobres jamais se frustrará” (Sl 9,19),
compara a situação do pobre no
tempo do salmista e a situação atual
e constata que pouco mudou. “Passam os séculos, mas permanece imutável a condição de ricos e pobres,
como se a experiência da história
não ensinasse nada. Assim, as palavras do salmo não dizem respeito ao
passado, mas ao nosso presente submetido ao juízo de Deus.” Além das
iniciativas de assistência, Francisco
faz votos, na mensagem, de que aumente em cada um a atenção plena,
que é devida a toda pessoa que se
encontra em diﬁculdade. O texto
ainda lembra as periferias de nossas cidades, repletas de pessoas que

vagueiam pelas ruas, em busca de
alimento. Ele cita também as “muitas formas de novas escravidões”,
como famílias obrigadas a deixar a
sua terra; órfãos que perderam os
pais; jovens em busca de uma realização proﬁssional; vítimas de tantas
formas de violência, da prostituição
à droga; sem esquecer os milhões
de migrantes instrumentalizados
para uso político. Não deixa, todavia, de enaltecer o trabalho de inúmeros voluntários pelo mundo, mas
recorda que os pobres não precisam
somente de uma “sopa quente ou
de um sanduíche”, “precisam das
nossas mãos para se reerguer, dos
nossos corações para sentir de novo
o calor do afeto, da nossa presença
para superar a solidão. Precisam
simplesmente de amor...”

PROGRAMAÇÃO

PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DA ASSUNÇÃO
Na Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, no Setor Itatiaia, haverá
iniciativas realizadas pela Casa Mãe
de Misericórdia, como acuidade visual, teste de glaucoma, daltonismo e
de glicemia. Ainda terá teste de massa corpórea (IMC), circunferência da
cintura, aferição de pressão arterial.
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA
DO PERPÉTUO SOCORRO
As iniciativas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(Matriz de Campinas) irão contem-

plar atividades nas áreas da saúde e
educacionais, como sarau de poesia,
aferição de pressão arterial, teste de
acuidade visual, daltonismo e glicemia, orientação da saúde bucal,
atividades infantis, corte de cabelo,
cadastro na tarifa baixa renda e troca de lâmpadas.
SANTUÁRIO SAGRADA FAMÍLIA
A programação no Santuário
Sagrada Família começa às 6h30,
com Santa Missa de abertura do Dia
Mundial dos Pobres. Haverá ainda
bazar, consulta médica, higiene bucal, corte de cabelo e barba, banho
solidário, entretenimento, doação
de sangue, atendimento jurídico,
troca de lâmpadas, cadastro na tarifa de baixa renda, troca de resíduos
(Ecoenel), oferta de café da manhã,
almoço e jantar e a Santa Missa de
encerramento, às 17h, com o bispo
auxiliar de Goiânia e coordenador
arquidiocesano de pastoral, Dom
Moacir Silva Arantes.

Fotos: Pascom

Marcando a celebração do Dia
dos Pobres e do Natal, neste mês
e em dezembro, muitas paróquias
oferecerão serviços voltados à população de baixa renda, fruto dos
projetos sociais desenvolvidos durante todo o ano. Abaixo, conﬁra os
serviços que serão disponibilizados
no próximo dia 17.

Jantar fraterno promovido pelo Santuário Sagrada Família

Momento de oração antes de encontrar as pessoas em situação de rua
Pastoral de Rua do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

À esquerda, trailer de banho quente da Paróquia Nossa Senhora da Assunção
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Os apóstolos são os

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 8

“megafones” do Espírito Santo
Queridos irmãos e irmãs!

Se tivermos o Espírito
Santo em nós, teremos a
coragem de ir em frente,
a coragem de superar
tantas lutas, não por nós
mesmos, mas pelo
Espírito que está
em nós
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C

ontinuamos a nossa catequese sobre os Atos dos
Apóstolos. Diante da proibição dos judeus de ensinar
em nome de Cristo, Pedro e os apóstolos respondem com coragem que
não podem obedecer àqueles que
querem interromper o caminho do
Evangelho no mundo.
Os doze mostram, assim, que
possuem aquela “obediência da fé”
que depois quererão suscitar em
todos os homens (cf. Rm 1,5). Com
efeito, a partir do Pentecostes já não
são homens “sozinhos”. Eles experimentam aquela sinergia especial
que os faz descentralizar de si mesmos e os leva a dizer: “nós e o Espírito Santo” (At 5,32) ou “o Espírito
Santo e nós”. (At 15,28). Eles sentem
que não podem dizer só “eu”, são
homens descentralizados de si mesmos. Fortalecidos por essa aliança,
os apóstolos não se deixam intimidar por ninguém. Tiveram uma coragem impressionante! Pensamos
que eram covardes: todos fugiram,
fugiram quando Jesus foi preso.
Mas, de covardes, tornaram-se tão
corajosos. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles. O mesmo acontece conosco: se tivermos
o Espírito Santo em nós, teremos a
coragem de ir em frente, a coragem
de superar tantas lutas, não por nós
mesmos, mas pelo Espírito que está
em nós. Não retrocedem na sua
marcha de intrépidas testemunhas
de Jesus ressuscitado, como os mártires de todos os tempos, incluindo
o nosso. Os mártires dão a sua vida,
não escondem que são cristãos. Pen-

semos, há alguns anos ‒ ainda hoje
há muitos ‒ mas pensemos, há quatro anos, naqueles cristãos coptas ortodoxos, verdadeiros trabalhadores,
na praia da Líbia: todos foram degolados. Mas a última palavra que
disseram foi “Jesus, Jesus”. Eles não
desbarataram a fé, porque o Espírito
Santo estava com eles. Esses são os
mártires de hoje! Os apóstolos são
os “megafones” do Espírito Santo,
enviados pelo Ressuscitado para difundir prontamente e sem hesitação
a Palavra que dá a salvação.
E, de fato, essa determinação
faz tremer o “sistema religioso” judaico, que se sente ameaçado e responde com violência e sentenças de
morte. A perseguição dos cristãos
é sempre a mesma: as pessoas que
não querem o cristianismo sentem-se ameaçadas e por isso matam os
cristãos. Mas, no meio do sinédrio,
a voz diferente de um fariseu que
opta por conter a reação dos seus:
chamava-se Gamaliel, um homem
prudente, “doutor da Lei, estimado por todo o povo”. Na sua escola,
São Paulo aprendeu a observar “a
Lei dos Pais” (cf. At 22,3). Gamaliel
toma a palavra e mostra aos seus irmãos como praticar a arte do discernimento diante de situações que vão
além dos esquemas usuais.
Ele prova, citando alguns personagens que se ﬁzeram passar pelo
Messias, que qualquer projeto hu-

mano pode inicialmente ser aprovado, mas depois pode naufragar,
enquanto tudo o que vem do alto
e tem a “marca” de Deus está destinado a durar. Os projetos humanos falham sempre; têm um tempo,
como nós. Pensai em tantos projetos
políticos, e em como eles mudam
de um lado para o outro, em todos
os países. Pensai nos grandes impérios, pensai nas ditaduras do século
passado: sentiam-se muito poderosas, pensavam que dominavam o
mundo. E depois todas elas caíram.
Pensai também hoje nos impérios
atuais: eles desmoronarão, se Deus
não estiver com eles, porque a força
que os homens têm em si mesmos
não é duradoura. Só a força de Deus
dura. Pensai na história dos cristãos,
também na história da Igreja, com
tantos pecados, com tantos escândalos, com tantas coisas más nestes
dois milênios. E por que não colapsou? Porque Deus está nela. Somos
pecadores, e muitas vezes também
damos escândalo. Mas Deus está conosco. E Deus salva primeiro a nós,
e depois a eles; mas o Senhor salva
sempre. A força é “Deus conosco”.
Gamaliel demonstra, citando alguns
personagens que se ﬁzeram passar
pelo Messias, que cada projeto humano pode primeiro ser aprovado e
depois naufragar. Por isso, Gamaliel
conclui que, se os discípulos de Jesus de Nazaré acreditam num im-

postor, estão destinados a desaparecer; mas se eles seguem alguém que
vem de Deus, é melhor desistir de
lutar contra eles; e adverte: correreis
“o risco de entrardes em guerra contra Deus!” (At 5,39). Ele ensina-nos a
fazer este discernimento.
São palavras serenas e clarividentes, que nos permitem ver o acontecimento cristão com uma nova luz
e oferecem critérios que “ecoam o
Evangelho”, porque nos convidam
a reconhecer a árvore pelos seus
frutos (cf. Mt 7,16). Elas tocam os
corações e alcançam o efeito desejado: os outros membros do Sinédrio
seguem o seu conselho e renunciam
aos propósitos de morte, isto é, de
matar os apóstolos.
Peçamos ao Espírito Santo que
aja em nós para que, pessoalmente
e em comunidade, possamos adquirir o habitus do discernimento. Peçamos-lhe que seja sempre capaz de
ver a unidade da história da salvação através dos sinais da passagem
de Deus no nosso tempo e nos rostos dos que nos rodeiam, para que
aprendamos que o tempo e os rostos
humanos são mensageiros do Deus
vivo.

Audiência Geral
18 de setembro de 2019
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VIDA CRISTÃ

Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe
PRISCILA FERREIRA
Advogada e membro da Unijuc

C

omo é maravilhoso e gratificante servir a Deus, e
como é lindo ter uma mãe
que cuida tão bem de nós,
seus filhos. Falar da Virgem Maria
é um assunto que muito me agrada, pois venho de uma família católica, sou devota de Nossa Senhora e tenho o hábito de rezar o Santo
Terço todos os dias, principalmente no mês de outubro, dedicado
ao Santo Rosário e às missões, na
Santa Igreja.
Como verdadeira devota de
Nossa Senhora, vou abordar um
pouco sobre a devoção mariana.
O terço é a principal devoção mariana. Conta-se que Nossa Senhora
mostrou o terço para São Domingos e, a partir desse momento, ele
começou a espalhar essa devoção,
considerada a oração perfeita, simples, humilde como Maria. Muitos

santos e beatos, ao longo do tempo,
tiveram uma profunda devoção e
ajudaram em sua difusão. Vou citar três: “Amai Nossa Senhora e
tornai-a amada. Rezai sempre o seu
Rosário e divulgai-o” (São Pio de
Pietrelcina); “O Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria
e nas provações. A ele conﬁei tantas preocupações, nele encontrei
sempre conforto” (São João Paulo
II); “Se quisermos, pois, ajudar as
santas almas do purgatório, procuremos rogar por elas à Santíssima
Virgem em todas as nossas orações, aplicando-lhes especialmente o Santo Rosário ” (Santo Afonso
Maria de Ligório).
É impossível falar da devoção
mariana sem citar São Luís Maria Grignion de Montfort, grande
apóstolo da Santíssima Virgem
Maria e autor do livro “Tratado da
Verdadeira Devoção à Santíssima
Virgem Maria”, que inﬂuenciou
profundamente São João Paulo II,
um papa consagrado a Virgem Maria e que assumiu, como lema de
seu pontiﬁcado, a expressão Totus
Tuus (Todo Teu).
O Concílio Vaticano II inseriu
Maria como imagem e modelo da
Igreja, Mãe de Deus e da Igreja. Ela

Maria é modelo de fé. O sim de Maria
foi perfeito desde o início até o último
instante na cruz. Ali, Jesus nos fez
filhos de Sua Mãe
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ocupa papel fundamental na história da salvação. Na Constituição
Lumen Gentium (n. 63), há a aﬁrmação: “A Mãe de Deus é modelo e ﬁgura da Igreja, na ordem da
fé, da caridade e da perfeita união
com Cristo, como já ensinava Santo
Ambrósio”.
Maria é modelo de fé. O sim de
Maria foi perfeito desde o início até
o último instante na cruz. Ali, Jesus
nos fez ﬁlhos de Sua Mãe. Olhou
para o discípulo que tanto amava e
disse: “Eis aí a tua mãe” (Jo 19,27).
Se Jesus deixou-nos Sua Mãe para
ser a nossa Mãe, é porque isto é
indispensável para a salvação de
cada um de nós. Deixemo-nos iluminar pela fé de Maria, que é nossa Mãe, nos momentos de diﬁcul-

dade, de provação, olhemos para
Ela como modelo de conﬁança em
Deus, que deseja sempre e somente
o nosso bem.
Grandes santos e doutores da
Igreja, como Santo Afonso Maria de
Ligório, São Domingos, entre outros, aﬁrmam que: “Maria é necessária para a nossa salvação”. São Luís
de Montfort pergunta-nos: Se Deus,
que é onipotente, e, portanto, não
precisava dela para salvar o mundo e, no entanto, quis precisar dela;
será que você é tão orgulhoso que
acha que pode se salvar sem o seu
auxílio? Só Jesus é o Salvador (At
4,12). Se foi por ela que Jesus veio a
nós. Então, dizem os santos, é também por ela que devemos ir a Jesus.
E nós, cristãos, que somos a
Igreja? Qual é o amor que levamos
aos outros? Ajudamos em nossas
comunidades ou só assistimos Santa Missa aos domingos, e não praticamos o amor de Jesus, amor que
compartilha, amor que ajuda, amor
que perdoa? Ou seja, é um amor
forte ou um amor frágil, a ponto de
seguir as vontades de Jesus Cristo,
procurando ajudar, procurando retribuir, ou é um amor interesseiro,
que ajuda só para obter algo em
troca? Jesus não gosta do amor interesseiro, porque o amor deve ser
gratuito, como o dele. Por isso, precisamos reﬂetir, precisamos prestar
mais atenção nos outros.
A exemplo de Maria, devemos
saber como nos comportar, não somente diante das nossas necessidades, mas também das necessidades
dos outros, que Deus nos conﬁou
como irmãos.
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LEITURA ORANTE

“É pela vossa perseverança que
conseguireis salvar a vossa vida” (Lc 21,19)
WALISSON RODRIGUES FREITAS (SEMINARISTA)
Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

C

onstantemente nos perguntamos
sobre a vida, sobre quem somos.
Isto porque nossa existência é um
grande mistério e quanto mais
perscrutamos as fendas da nossa vida, indubitavelmente encontramos Cristo. Sendo
verdadeiramente homem, Ele revela à nossa
humanidade as respostas às nossas dúvidas
existenciais.
No início do ministério de Jesus, em Jerusalém, nos últimos discursos antes da
Paixão, ele nos mostra as consequências
daquele que deseja manter a vida. Porém,
na iminência de sua morte, Jesus, com franqueza, orienta o que acontecerá após a cruz.
Muitos vão vir em nome de Jesus e vão dizer, aos berros, que o tempo está próximo.

Contra esses, Jesus diz: “Não os sigais!”.
Para aqueles que se decidirem pela Vida,
haverá açoites, prisões, perseguições, “será
uma ocasião para dardes testemunho” (Lc
21,13). Por causa do nome de Jesus, serão
odiados e traídos. Contudo, “nem um só
ﬁo de cabelo cairá da vossa cabeça. É pela
vossa perseverança que conseguireis salvar
a vossa vida! (Lc 21,18-19)”.
Eis a verdadeira vida, sentido da nossa
existência: o discipulado. Pois o discípulo
encontrou, mesmo na adversidade, a vida.
A Vida é Cristo, como o Caminho e a Verdade. Seguir Jesus é se comprometer com as
consequências e, com fé, suportar tudo por
causa do Amor. O tempo do Reino dos céus
é agora. Jesus precisa ser conhecido por
meio de nossa vida, hoje. A perseverança
nos dará vida, essa vida é a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, realização plena da
nossa existência.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Sb 1,1-7; Lc 17,1-6. 3ª-f.: Sb 2, 23 – 3,9; Lc 17,7-10. 4ª-f.: Sb 6,1-11;
Lc 17,11-19. 5ª-f.: Sb 7,22 – 8,1; Lc 17,20-25. 6ª-f.: Sb 13,1-9; Lc 17,26-37. Sábado: Sb 18,14-16;
19,6-9; Lc 18,1-8. Domingo: 33º Domingo do Tempo Comum – Ml 3,19-20a; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19.

Música erudita
na Catedral
Metropolitana
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 21,5-19 (página 1302 ‒ Bíblia das
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3º) Meditação: deixe que a Palavra fale por si mesma. Ela é
viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. A Palavra
de Deus hoje se cumpriu na sua vida. Deixe que Deus fale com
suas palavras e apenas escute;
4º) Contemplação: contemple a Pessoa de Jesus, contemple a
Trindade que se revela para você;
5º) Oração: reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração,
deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os
frutos dessa oração;
6º) Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos.
É hora de agir e interpelar sobre as atitudes que Jesus quer de
você hoje. Jesus Cristo mostrará as ações concretas que você
deve realizar depois de um intenso momento de oração.
33° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Ml 3,19-20a; Sl 97 (98),5-6.7.8.9bc (R/. cf. 9); 2Ts 3,7-12; Lc 21,
5-19 (Visão do futuro).

O Projeto Quinta em Canto, do Coro Sinfônico
Jovem de Goiás, é apresentado desde o mês de
setembro, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana de Goiânia. Trata-se de
um concerto com músicas eruditas, cujo objetivo é
aproximar a comunidade desse tipo de arte. A última apresentação foi no dia 31 de outubro, com o
Concerto Transcendência. Nas palavras do maestro
do Coro, Weber Assis, as músicas apresentadas nos
levam ao transcendente, de modo que não é possível expressar em palavras o que sentimos ao ouvir. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz,
marcou presença e disse que a apresentação eleva
o espírito a Deus e proporciona um profundo momento de oração. A próxima apresentação será dia
14 de novembro, às 20h, logo após a Santa Missa. A
entrada é gratuita.
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