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O caminho do Natal
Tempo do Advento prepara nossos corações para
comemorar a primeira vinda do Senhor
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PALAVRA DO ARCEBISPO

“ATÉ AQUI NOS AJUDOU
O SENHOR” (1Sm 7,12)

A

vida da Igreja está atravessada
pela vida de Cristo. Pelo Batismo, o cristão é convidado a se
revestir do Senhor (Rm 13,14),
deixando que cada parte de sua existência
se converta em testemunho de fé e amor.
Nesse caminho, somos auxiliados pela pedagogia do Ano Litúrgico, que nos ajuda
a aprofundar, passo a passo, o mistério da
nossa salvação.
Ao inspirar-se no ciclo da natureza,
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
a Liturgia nos ajuda a santiﬁcar todos os
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
momentos da nossa vida. Ao nascermos,
somos recebidos na comunidade cristã,
assumindo plenamente a nossa ﬁliação divina. Desse momento em
diante, recebemos a força de Cristo na Eucaristia, somos conﬁrmados
no Espírito Santo, restaurados em nossas falhas e curados em nossas
feridas. Além disso, no que se refere à “vida da graça”, por meio da
Liturgia, temos a oportunidade de celebrar e viver com o Senhor os
principais momentos de sua vida terrena. Esse é o verdadeiro sentido
do Ano Litúrgico.
Ocorre que, embora se aproxime do calendário civil, possuindo,
igualmente, um começo e um ﬁm, o Ano Litúrgico tem a sua própria
natureza. Não está pautado nos interesses do mundo, mas numa leitura do mundo transﬁgurado pela presença de Cristo. Após a sua
ressurreição, ele prometeu permanecer unido à sua Igreja e retornar
no “último dia” (Jo 14,28). Fiéis a essa promessa, oferecemos a nossa
oblação contínua, até que ele seja tudo em todos (1Cor 15,28). Aguardamos a sua volta e, enquanto isso, elevamos as nossas súplicas pela
santiﬁcação do mundo.
Se o ano civil começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, em se tratando do Ano Litúrgico, seguimos outra ordem. Temos
como ponto de partida a Encarnação do Verbo de Deus entre nós, a feliz celebração do nascimento do Salvador. Partindo desse ponto, somos
conduzidos por um itinerário que tem como ponto alto a Páscoa. Dali
em diante, a força do Ressuscitado nos motiva a caminhar, iluminados, a cada domingo, por algum episódio retirado de sua vida pública.
Por ﬁm, como coroamento do percurso, renovamos nossa fé em Jesus
Cristo, Rei do Universo, o que geralmente ocorre em um dos últimos
domingos do mês de novembro. Essa celebração corresponde ao término de um ciclo litúrgico, a ﬁm de nos prepararmos para o próximo que
imediatamente se inicia.
Na passagem de um ciclo para o outro, há, contudo, um momento
de singular importância. Um tempo de preparar o coração para a vinda
do Senhor. Chamamos esse período de Advento, composto por quatro
semanas. Assim, a cada novo ano, colocamo-nos novamente disponíveis à ação de Deus em nós, iluminados e, ao mesmo tempo, desaﬁados
por sua Palavra. O Advento é tempo de reacender a luz de Cristo em
nós, ou, nas palavras do apóstolo João, retornarmos ao nosso “primeiro amor” (Ap 2,4). É, sobretudo, conﬁança vigilante na vinda derradeira de Jesus (Ap 21), de resistência às ciladas do maligno (1Pd 5,8), de
perseverança no caminho da fé (At 2,42).
Ao nos encaminharmos para o término de mais um Ano Litúrgico,
somos convocados pela Igreja a nos apresentarmos diante do Senhor
com a pergunta que motivou o nosso caminho de discípulos até aqui:
“Senhor, que queres que eu faça?” (At 9,6). A resposta, vinda do fundo
do nosso ser, consistirá num renovado apelo por conversão. Eis que,
então, o exemplo de Maria, a Mãe auxiliadora dos cristãos, poderá nos
ajudar; ela que não mediu esforços para se dispor plenamente à ação de
Deus em sua vida. Conscientes de que todo “ﬁm” é também a oportunidade de novos começos, abramos nosso coração e conﬁemos uma vez
mais, pois “até aqui nos ajudou o Senhor” (1Sm 7,12).
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Editorial
Estamos a caminho do Advento,
tempo de preparação para o Natal do
Senhor. É um período de expectativa
pelo ﬁlho de Deus que vem. Em nossos corações precisamos acolhê-lo e,
a partir da nossa experiência pessoal,
testemunhá-lo ao mundo. É tempo
também de agradecer a Deus, que nos
concede mais um ano de vida, para
louvá-lo e servi-lo. Louvamos ao Senhor na liturgia da Igreja e na oração
pessoal, silenciosa. Eis o sentido deste
Tempo de graça. O Jornal Encontro Semanal traz, nesta edição, reportagem
sobre a Reunião Mensal de Pastoral
do dia 9 de novembro, que tratou do

tema Advento e Novena de Natal,
conﬁra nas págs. 4 e 5. Neste número,
apresentamos ainda as coberturas do
ﬁm de semana, como as homenagens
da Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás pelos 60 anos da PUC Goiás.
Aproveite esse e outros conteúdos
em nossas páginas.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Prestigie o II Encontro Arquidiocesano de Corais
No próximo dia 23 de novembro,
acontece o II Encontro Arquidiocesano de Corais. O evento ocorre em
celebração ao dia do músico, memória de Santa Cecília. Esta edição terá
como tema “Maria na História da Sal-

vação” e será realizado na Paróquia
Imaculado Coração de Maria, logo
após a Santa Missa, às 19h15. Ao todo
se apresentarão doze corais mistos,
com participação de crianças e adultos. Venha participar!

Cante em Espetáculo de Natal
A Coordenação de Arte e Cultura da
PUC Goiás convida cantores da Igreja
de Goiânia a unirem suas vozes num
espetáculo de músicas natalinas, que
será apresentado na segunda quinzena
de dezembro, na Catedral Metropolitana, sob a batuta do maestro Altamiro

Fonseca. Os ensaios estão acontecendo no Centro Pastoral Dom Antonio
(Rua 24, Centro, próximo à Catedral),
às quartas-feiras, às 20h, e aos sábados, às 17h30. Interessados, a partir de
15 anos, ainda podem participar. Basta
comparecer aos ensaios.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

O

papa Francisco preside celebração eucarística pelo
III Dia Mundial dos Pobres neste dia 17 de novembro, na Basílica de São Pedro,
com a participação de milhares deles. A transmissão da cerimônia, ao
vivo pela Rádio Vaticano – Vatican
News, acontece às 6h no horário de
Brasília.
Na Arquidiocese de Goiânia, a
data é marcada por atividades e serviços gratuitos para pessoas necessitadas, nas áreas de saúde, higiene,
alimentação, vestuário e orientação
jurídica, entre outras. Programações
diferenciadas serão desenvolvidas,
no decorrer do dia, em três localidades: Santuário Sagrada Família (Vila
Canaã), Santuário Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro (Campinas) e
Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Vila Itatiaia). Outras paróquias
arquidiocesanas também vão ofe-

Foto: Sávio Martins

Celebramos hoje o 3º Dia Mundial dos Pobres
recer serviços gratuitos para seus
membros mais necessitados, neste
Dia Mundial dos Pobres.
MENSAGEM DO PAPA
“A esperança dos pobres jamais
se frustrará” (Sl 9,19) é o tema da
mensagem do papa Francisco para o
III Dia Mundial dos Pobres. Para ele,
esSas palavras são de incrível atualidade. “Expressam uma verdade
profunda, que a fé consegue gravar
sobretudo no coração dos mais pobres: a esperança perdida devido às
injustiças, aos sofrimentos e à precariedade da vida será restabelecida.”
O Santo Padre salienta que a Igreja, ao aproximar-se dos pobres, descobre que é um povo, espalhado entre muitas nações, que tem a vocação
de fazer com que ninguém se sinta
estrangeiro nem excluído, porque a
todos envolve num caminho comum
de salvação. “A condição dos pobres

não permite que os seus discípulos
se fechem num individualismo asﬁxiador, oculto nas pregas duma
intimidade espiritual, sem qualquer
inﬂuxo na vida social” (cf. Francisco,
Exort. ap. Evangelii Gaudium, 183).
Leia a íntegra da mensagem no site do Vaticano.

Ides reflete sobre missão do
papa e Sínodo da Amazônia
Foto: Arquivo Ides

Foto: Suzany Marques

Escola Dom Fernando realiza integração
com a Apae de Aparecida de Goiânia

obriga a não se afastar do Corpo do
Senhor que sofre neles. Antes, pelo
contrário, somos chamados a tocar
a sua carne para nos comprometermos em primeira pessoa num serviço
que é autêntica evangelização. [...].
O amor que dá vida à fé em Jesus

Um evento de integração com a
Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), de Aparecida de
Goiânia, foi realizado, no dia 5 de novembro, pela Escola Dom Fernando. A
programação se deu a partir do projeto pedagógico trabalhado pela escola
ao longo do ano, em resposta à Campanha da Fraternidade de 2019, que
tem como tema Fraternidade e políticas
públicas e como lema “Serás libertado
pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). A
iniciativa teve ainda o objetivo aproximar os alunos e mostrar as diferentes
formas de aprender.
De acordo com o diretor da escola, padre Vitor Simão, a integração
permitiu aos alunos conhecerem as
necessidades do outro e encerrar, de
forma positiva, tudo que a escola os
apresentou durante o ano. “Foi um
momento de convivência dos nossos
alunos com os alunos da Apae. Nosso
desejo é colaborar para a compreensão
de que, apesar das nossas diferenças,
temos algo que nos une”, aﬁrmou.
Para a diretora da Apae, Cristiane
Magalhães, foi uma oportunidade de
mostrar à população a importância da
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inclusão. “Nós fomos convidados pela
Escola Dom Fernando para celebrar a
inclusão, porque toda a sociedade tem
a consciência de que esse é um caminho
sem volta”, disse ela.
Mesmo não sendo uma escola especializada em crianças extraordinárias, a instituição recebe demanda de
alunos com algum tipo de necessidade especial. A diretora pedagógica Mirian Maria, percebendo essa mudança
na entidade e acolhendo a Campanha
da Fraternidade de 2019, viu essa
programação como uma maneira de
aproximar os alunos dessas diferenças. “Percebemos que era necessário
acolher essas crianças e modiﬁcar nossas práticas pedagógicas”, lembrou.
A diretora comenta também que
todo ano a escola desenvolve atividades que exploram o tema da Campanha da Fraternidade. “A cada ﬁnal
de ano nós fazemos uma avaliação
do trabalho que foi feito, observando os pontos que mais chamaram a
atenção em torno das necessidades”,
concluiu.
Suzany Marques

O bispo auxiliar de Goiânia,
Dom Levi Bonatto, esteve na sede
do Instituto Católico de Desenvolvimento Empresarial e Social (Ides),
no dia 29 de outubro. Na ocasião,
ele falou com o grupo sobre dois
temas: a missão do papa e o Sínodo
da Amazônia.
De acordo com a coordenação
do Ides, a necessidade de abordar
os temas surgiu em função das
recentes e contínuas polêmicas
envolvendo o papa Francisco e o
Sínodo da Amazônia. Dom Levi deixou uma mensagem aos membros
do instituto, de que é importante e
indispensável a todo católico amar
e respeitar o papa Francisco, embo-

ra nem todos tenham preferência
por sua linha teológica.
A respeito do Sínodo da Amazônia, ele afirmou que o encontro foi
convocado em outubro de 2017 e,
desde essa data até a sua realização em outubro, a realidade social
e eclesiástica da Região Pan-Amazônica, presente em nove países, foi
discutida e estudada.
O encontro com Dom Levi foi encerrado com a proposta de ser organizado um encontro mensal, no
formato de um café da manhã, com
o intuito de criar uma rede de fraternidade entre cristãos que compartilham dos mesmos princípios e
valores.
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Advento alimenta nossa
expectativa para o Natal
Foto: Rudger Remígio

Vamos preparar a comemoração pela chegada
do Filho de Deus entre nós
ELIANE BORGES

A

espiritualidade do tempo
do Advento e da Novena de
Natal foram os principais temas abordados na Reunião
Mensal de Pastoral da Arquidiocese de
Goiânia. Realizada no último dia 9, na
Cidade da Comunhão (CPDF), foi presidida pelo arcebispo Dom Washington
Cruz, coordenada pelo padre Vitor Simão e teve como assessor o padre Antônio Donizeth do Nascimento, coordenador arquidiocesano de Arte Sacra.
A reunião teve o objetivo de despertar ou reaﬁrmar nos participantes o
desejo de preparar-se para celebrar, em
família e em comunidade, o grande dia
de Natal e o Tempo do Natal, que vai do
dia 24 de dezembro, à noite, até a Festa do Batismo do Senhor. Neste ano, o
Tempo do Advento começa no dia 1º de
dezembro e termina no dia 24.
Inicialmente, houve celebração das
Laudes (louvores da manhã), seguida
de pregação do arcebispo, que comentou a Festa da dedicação da Basílica de
São João de Latrão, celebrada no dia 9
de novembro. Sé episcopal do bispo de
Roma, o papa Francisco, a igreja é também catedral e mãe de todas as igrejas
do mundo. “Celebrar essa festa leva-nos a reﬂetir sobre o sentido do templo
como organismo vivo, do qual os cristãos são pedras vivas. Devemos fazer de
tudo para que as igrejas não sejam museus, mas casas de oração, onde se reúne a Igreja viva”, disse Dom Washington. Ele ressaltou ainda que uma “Igreja
em saída”, missionária, requer a igreja
templo de portas abertas, para acolher
todos os que a procurarem, em busca
de alimento para sua fé. “Que o Senhor
conceda a graça de ter nossas paróquias
cuidando dos membros mais frágeis da
Igreja, como os pobres, os doentes e os
encarcerados”, rezou o arcebispo.
ESPERANÇA
O padre Antônio Donizeth enfatizou
que o Advento é um tempo de piedosa
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Advento e Novena de Natal foram os temas da última Reunião Mensal de Pastoral

e alegre expectativa, de preparação para
as solenidades do Natal. Comemora a
primeira vinda do Senhor Jesus e volta-se, também, para a expectativa da sua
volta. “É um tempo propício para despertar em nossos corações a esperança,
um dom que muda a vida de quem o recebe. Jesus revelou-nos o rosto de Deus
tão grande no amor, que nos comunicou
uma esperança inabalável”, exultou.
O assessor da Reunião de Pastoral
aﬁrmou, ainda, que “O mundo está precisando ter fé no Deus verdadeiro, para
superar a realidade de morte, mentira,
injustiça e exploração. O progresso da
ciência contribui muito para a humanidade, mas não pode redimi-la. O homem é redimido pelo amor. Por isso, na
preparação para o Natal que temos no
tempo do Advento, o principal foco não
deve ser a realidade, mas a dimensão do

amor”, porque só o amor pode transformar o homem, que pode transformar a
realidade.
DIMENSÕES
Ao explicar as três dimensões do
tempo do Advento, o assessor recordou reﬂexão do papa Francisco, feita
em 2018. Em relação à primeira dimensão, o passado, o papa diz ser necessária a “puriﬁcação da memória”, recordar bem que o protagonista não é a
árvore de Natal, mas Jesus Cristo, “o
redentor que veio para nos salvar”. O
risco, como lembra, é de mundanizar
a festa, focando só nas compras, nos
presentes, e não colocar Jesus no centro da festa, da nossa vida. Aﬁnal, essa
distração não propicia a contemplação,
entrar dentro de si.
Falando sobre a segunda dimensão

do Advento, o futuro, o papa lembra
seu objetivo de “puriﬁcar a esperança”
e se preparar para o encontro pessoal
e deﬁnitivo com o Senhor, na certeza
de que Ele voltará! E voltará para nos
perguntar ‘Como foi a sua vida?’. Abordando a terceira dimensão, o presente,
o papa Francisco nos convida a “puriﬁcar a vigilância”, cultivando a dimensão cotidiana da fé, cuidando da casa
interior. “Vigilância e oração são duas
palavras para o Advento; porque o Senhor veio, na História, em Belém; virá,
no ﬁnal do mundo e também no ﬁnal
da vida de cada um de nós. Mas vem
todos os dias, em todos os momentos,
no nosso coração, com a inspiração do
Espírito Santo”, prega o Sumo Pontíﬁce,
enfatizando que “os cristãos deveriam
perceber todos os dias os sinais do Pai
Celeste, o seu falar conosco hoje”.
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CAMINHANDO COM A NOVENA
falou sobre os aspectos que devem
ser observados nos encontros, como o
planejamento dos ambientes, da proclamação do texto bíblico (“Uma boa
leitura pode proporcionar um clima
melhor para reﬂexão”), dos cantos e
do gesto concreto, que deve ser deﬁnido no primeiro dia da novena, considerando as necessidades espirituais
e materiais da comunidade.
Alertando para os riscos que os
grupos de novena correm, padre Antônio citou o de anteciparem a comemoração do Natal durante a novena,
prejudicando a espiritualidade da
festa. Ele sugere a simplicidade de
uma manjedoura vazia como principal símbolo da dimensão da “es-

Foto: Rudger Remígio

A Novena de Natal foi indicada
como um caminho frutuoso que a comunidade pode adotar, em preparação ao Natal do Senhor. Pode suscitar
reﬂexões, a integração dos membros
do grupo e deste com a comunidade
e ainda promover gestos concretos de
solidariedade, como enfatizou o assessor, que lembrou o grande número
de comunidades nascidas a partir da
novena de Natal.
Subsídio para orientar a realização dos nove encontros, o livreto arquidiocesano da Novena de Natal
pode ser adquirido no Secretariado
para a Ação Evangelizadora, na Cúria
Metropolitana. Ao apresentar o seu
conteúdo, o padre Antônio Donizeth

pera” que tem o Advento. “Esvaziamos o sentido, se focamos em todo
o presépio já no início do Advento, e
também se incluímos no ambiente da
Novena de Natal estátuas de santos e
santas”, ponderou.
Outro risco observado é o de focarem muito nos encaminhamentos para
o “gesto concreto”, sugerido para o
ﬁnal da novena, e se esquecerem de
percorrer todo o caminho de preparação para o Natal que o tempo do Advento prevê, tendo sempre como foco a
missão evangelizadora da Igreja. “Em
cada casa ou ambiente de trabalho que
chegarem, não tenham medo de falar
de Jesus!”, conclamou o padre Antônio
Donizeth, ao ﬁnal de sua explanação.

Experiências

Foto: Vatican News

DIA MUNDIAL DOS POBRES

Ao ﬁnal da reunião, o padre Vitor
Simão divulgou a programação arquidiocesana para o 3º Dia Mundial dos
Pobres, instituído pelo papa Francisco, que neste ano será celebrado neste
dia 17. Para marcar a data, serão oferecidos diversiﬁcados serviços para
pessoas de baixa renda, em três localidades: no Santuário Sagrada Família
(Vila Canaã); no Santuário Basílica N.
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Sra. do Perpétuo Socorro (Campinas);
e na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Vila Itatiaia. “As atividades
são exemplos das ações que a Igreja de
Goiânia realiza, durante todo o ano,
em benefício da população menos
favorecida das respectivas regiões.
Convocamos todas as paróquias a
celebrarem esse Dia dos Pobres com
criatividade”, disse Pe. Vitor.

suas necessidades; chá de berço do
Menino Jesus; iniciativas envolvendo as crianças; novena de Natal em
ambientes de trabalho e de estudos
universitários; e acompanhamento
de algumas famílias durante todo
o ano, pelo grupo de novena, entre
outras iniciativas.
Dom Washington Cruz revelou
sua admiração por existirem tantas
experiências de novenas, em diferentes ambientes. Ele ressaltou que
“devemos aplaudir quem sabe criar,
reinventar formas de fazer a Novena
de Natal”, resgatando que essa ideia
nasceu dos redentoristas.

Convites

O padre Vitor ainda transmitiu
diversos convites, pedindo divulgação nas paróquias: 1º Simpósio
de Catequistas (inscrições nas paróquias, até 20/11), 2º Encontro
Arquidiocesano de Corais (23/11,
na Paróquia Imaculado Coração
de Maria, às 19h15), capacitação
para a Pastoral da Aids (23/11, na
sede do Grupo AAVE, em Goiânia, das 8h30 às 17h), celebração
pelos 80 anos de vida e 50 anos
de sacerdócio do padre Alaor
Aguiar (4/12, na Catedral, às
19h); ordenação de cinco novos
padres (7/12, na Catedral, às 15h).
O Congresso Eucarístico arquidiocesano será o tema da última
Reunião Mensal de Pastoral deste
ano, em 14 de dezembro, que terminará com almoço de confraternização. Participe!

Foto: Rudger Remígio

Em Inhumas, o gesto concreto de um grupo foi acompanhar algumas famílias por dois anos

Em momento aberto à participação, foram compartilhadas experiências de “gestos concretos” a partir
das novenas de Natal, como a doação de remédios, alimentos e roupas
a pessoas necessitadas no âmbito da
paróquia; Amigo Secreto da Oração,
no qual sorteia-se os nomes no primeiro dia da novena e, no último,
cada um revela por quem rezou durante os nove encontros; fazer a novena em casas de famílias afastadas
da Igreja ou que não são católicos;
organizar comissão de missionários
e noveneiros em cada comunidade;
visita a doentes e compromisso com

No dia 4, na Catedral, missa pelos 50 anos de
sacerdócio do Pe. Alaor
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CATEQUESE DO PAPA

O diácono é

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 9

o guardião do serviço na Igreja

P

or meio do Livro dos Atos
dos Apóstolos, continuamos a percorrer um caminho: o caminho do Evangelho no mundo. São Lucas mostra
com grande realismo tanto a fecundidade desse caminho como o surgimento de alguns problemas no
seio da comunidade cristã. Desde
o princípio, sempre houve problemas. Como harmonizar as diferenças que coexistem no seu interior,
sem que se veriﬁquem contrastes e
divisões?
A comunidade não acolhia só
judeus, mas também gregos, isto é,
pessoas provenientes da diáspora,
não-judeus, com as próprias culturas e sensibilidades e com outra religião. Hoje, dizemos “pagãos”. E eles
eram acolhidos. Essa convivência
determina equilíbrios frágeis e precários; mas diante das diﬁculdades
nasce o “joio”, e qual é o pior joio
que destrói uma comunidade? O
joio da murmuração, o joio da tagarelice: os gregos murmuram devido
à desatenção da comunidade em relação às suas viúvas.
Os apóstolos encetam um processo de discernimento que consiste
em considerar bem as diﬁculdades e

em procurar juntos soluções. Encontram uma saída, distribuindo as várias tarefas para um crescimento sereno de todo o corpo eclesial e para
evitar negligenciar tanto a “corrida”
do Evangelho como o cuidado dos
membros mais pobres.
Os apóstolos estão cada vez mais
conscientes de que a sua vocação
principal é a oração e a pregação da

Palavra de Deus: rezar e anunciar
o Evangelho; e resolvem a questão
instituindo um núcleo de “sete homens de boa reputação, cheios do
Espírito e de sabedoria” (At 6,3) que,
depois de terem recebido a imposição das mãos, se ocuparão do serviço nos refeitórios. Trata-se de diáconos, que são criados para isto, para
o serviço. Na Igreja, o diácono não

é um sacerdote de segundo plano, é
outra coisa; não é para o altar, mas
para o serviço. É o guardião do serviço na Igreja. Quando um diácono
gosta demasiado de ir ao altar, está
enganado. Esse não é o seu caminho. Essa harmonia entre serviço à
Palavra e serviço à caridade representa o fermento que faz levedar o
corpo eclesial.
Foto: Rudger Remígio

Estimados irmãos e irmãs!

Os mártires estão em toda a parte
E os apóstolos criam sete diáconos, e entre os sete “diáconos”,
destacam-se em particular Estêvão
e Filipe. Estêvão evangeliza com
força e parrésia, mas a sua palavra
encontra as resistências mais obstinadas. Dado que não encontra outra maneira para o levar a desistir, o
que fazem os seus adversários? Escolhem a solução mais mesquinha
para aniquilar um ser humano: isto
é, a calúnia, ou falso testemunho. E
sabemos que a calúnia mata sempre.
Esse “tumor diabólico”, que deriva
da vontade de destruir a reputação
de uma pessoa, fere também o resto
do corpo eclesial, daniﬁcando-o gravemente quando, por interesses desprezíveis ou para encobrir as suas
próprias faltas, as pessoas unem-se
para difamar alguém.
Conduzido ao Sinédrio e acusado
por falsas testemunhas ‒ ﬁzeram o
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mesmo com Jesus e farão o mesmo
com todos os mártires através de falsas testemunhas e calúnias ‒ Estêvão
proclama uma releitura da história
sagrada, centrada em Cristo, para se
defender. E a Páscoa de Jesus morto
e ressuscitado é a chave de toda a história da aliança. Perante essa superabundância do dom divino, Estêvão
denuncia corajosamente a hipocrisia
com que os profetas e o próprio Cristo foram tratados. E recorda-lhes a
história, dizendo: “Qual foi o profeta
que os vossos pais não perseguiram?
Eles mataram os que predisseram a
vinda do Justo, a Quem agora traístes e assassinastes” (At 7,52). Ele não
usa meias-palavras, mas fala claramente, diz a verdade.
Isso provoca a reação violenta
dos ouvintes, e Estêvão é condenado à morte, à lapidação. Mas ele
manifesta o verdadeiro “talento” do

discípulo de Cristo. Ele não procura
subterfúgios, não apela a personalidades que o possam salvar, mas volta a colocar a sua vida nas mãos do
Senhor e naquele momento a oração de Estêvão é muito bonita: “Senhor Jesus, recebe o meu Espírito”
(At 7,59), e morre como um ﬁlho de
Deus, perdoando: “Senhor, não lhes
atribuas este pecado” (At 7,60).
Essas palavras de Estêvão ensinam-nos que não são os belos discursos que revelam a nossa identidade de ﬁlhos de Deus, mas somente o abandono da própria vida nas
mãos do Pai e o perdão para aqueles
que nos ofendem mostram-nos a
qualidade da nossa fé.
Hoje há mais mártires do que
nos primórdios da vida da Igreja,
e os mártires estão em toda a parte.
A Igreja de hoje é rica de mártires, é
irrigada pelo seu sangue, que é “se-

mente de novos cristãos” (Tertuliano, Apologeticum, 50, 13) e assegura
crescimento e fecundidade ao Povo
de Deus. Os mártires não são “santinhos”, mas homens e mulheres de
carne e osso que ‒ como diz o Apocalipse ‒ “lavaram as suas túnicas e
as branquearam no sangue do Cordeiro” (7,14). Eles são os verdadeiros vencedores!
Peçamos também nós ao Senhor
que, olhando para os mártires de
ontem e de hoje, possamos aprender a levar uma vida plena, aceitando o martírio da ﬁdelidade diária
ao Evangelho e da conformidade
com Cristo.

Audiência Geral
25 de setembro de 2019
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VIDA CRISTÃ

Foto: Arquivo Arquidiocese

Evangelizar é preciso

A

proclamação do querigma
se resume no anúncio central da fé em Cristo (CIC,
n. 4), do Reino que começa
com sua chegada, da salvação que
Ele oferece a todo aquele que crê
(Jo 3,3), do destino da vida eterna
(Mt 4,17) e da vivência da fé como
irmãos na Igreja, antecipação e realização do Reino de Deus (Mt 6,33).
Porém, com as mudanças ocorridas em nosso tempo e com o advento das tecnologias, mudou-se
aquele referencial cristão da época
de nossos pais e avós. Nas gerações
passadas, as famílias e a própria sociedade possuíam um cristianismo
intrínseco em seus valores. Naqueles tempos, a preocupação era conservar e manter os valores cristãos
disseminados no contexto social.
Nos dias atuais, passamos por
mudanças causadas pelos espaços
virtuais, pela globalização cultural,
pelas tecnologias e pelas pesquisas
cientíﬁcas. Os padrões da ética cristã, da nossa cultura e história são
vistos como ultrapassados, obsole-

tos. A consequência prática desse
tipo de postura é a perda da identidade cristã, do sentido do que é
sagrado e dos valores familiares. A
potencialização da subjetividade
exacerbada faz o indivíduo perder-se diante das inúmeras e cômodas
propostas oferecidas.
Vivemos uma grave crise de valores em que há uma clara banalização da dignidade humana; corrup-

Vivemos uma grave crise de valores
em que há uma clara banalização
da dignidade humana
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ção moral e política; indiferença em
relação ao próximo; destruição dos
recursos naturais; aumento de conversões alimentadas pelo desejo de
prosperidade material; justiﬁcação
do mal, praticado sob exclusiva inﬂuência diabólica. Por isso, aqueles
que são batizados, professam a fé
católica semanalmente, precisam se
preparar para responder perguntas,
como: Quem é Deus? O que é ter fé?
Quem é Jesus Cristo? Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é o caminho para a vida eterna?
E é com o desejo de preparar
evangelizadores, catequistas, Ministros da Palavra e equipes de
Batismo que anunciamos, com alegria, o I Simpósio Arquidiocesano

de Catequese e Iniciação à Vida
Cristã. Neste evento, queremos
ajudar os agentes pastorais a fazer
bem este Primeiro Anúncio, para
que as pessoas façam uma legítima
experiência com Deus. Com isso,
será oferecido um caminho para
que os iniciantes conheçam Jesus
Cristo e se relacionem intimamente
com Ele. Por ﬁm, também é proposto uma autêntica vivência comunitária, baseada no amor cristão, para
que se sintam chamados a anunciar
o Reino de Deus.

Contamos com a
presença de vocês!
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LEITURA ORANTE

“Jesus, lembra-te de mim quando
vieres com teu reino” (Lc 23,42a)
SAULO RIBEIRO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o 34º Domingo do Tempo Comum, a Igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo
e nos oferece, para meditação, o
Evangelho de Lucas (23,35-42). É interessante
observarmos que essa passagem nos remete,
praticamente, a uma reﬂexão do ápice da paixão de Jesus. Desse modo, leva-nos a entender que o Reino de Jesus não compactua com
o reino do mundo. Jesus submeteu-se ao sofrimento, à dor, à humilhação, aos escárnios,
sendo Deus e Rei. Isso não quer dizer que Jesus seja um masoquista, mas Ele, por amor
a nós, tomou sobre si próprio as consequências do pecado que deveria pesar sobre nós
e que poderia ter ocasionado eminentemente
a nossa aniquilação. Então, o Reino de Cristo não se trata do reino do bem-estar ou das

alegrias e satisfações momentâneas que esse
mundo pode oferecer. Trata-se da restauração da comunhão perdida por causa do pecado. O Reino de Cristo reconstrói novamente
a comunhão com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Em Cristo, o homem se torna
íntegro novamente, toma consciência da sua
fragilidade.
“Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc 23,43b). O Paraíso, ou
Reino de Cristo, já se faz presente hoje. A
Igreja nos adianta esse Reino que, como já foi
dito, não se trata do reino do mundo, que é
passageiro e efêmero. O Reino de Cristo exige de nós renúncias, que nos fortalecem e nos
fazem entender o verdadeiro sentido da nossa existência. Renúncias que nos libertam das
nossas paixões desordenadas. Fortalecidos
por Cristo e participando da sua paixão, penetramos novamente naquela comunhão que
havia sido perdida por causa do pecado.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Mc 1,10-15.41-43; Lc 18,35-43. 3ª-f.: 2Mc 6,18-31; Lc 19,1-10. 4ª-f.: 2Mc 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
5ª-f.: Apresentação de nossa Senhora, memória – Zc 2,14-17; Mt 12,46-50. 6ª-f.: 1Mc 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48. Sábado: 1Mc
6,1-13; Lc 20,27-40. Domingo: 34º DTC – N. Sr. Jesus Cristo Rei do Universo, solenidade – 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Lc 23,35-43 (página 1975 ‒ Bíblia
Jerusalém)
1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você,
procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção.
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão. Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha muito amados, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º Contemplação: lembre-se daquilo que Deus falou com você
nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos
dessa oração/contemplação;
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário
que você realize algo concretamente (ajudar o próximo, pedir
perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente etc.) e
que seja fruto de sua oração.
34º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Nosso Senhor Jesus
Cristo Rei do Universo, solenidade. Liturgia da Palavra:
2Sm 5,1-3; Sl 121(122),1-2.4-5 (R/. cf.1); Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
(“Reino de Cristo”).

O que é o tempo do Advento?
Qual a maneira certa de se preparar para ele?
O tempo do Advento começa nas vésperas de sábado, 30/11, após
a última semana do Tempo Comum, e prolonga-se por quatro semanas que antecedem a celebração do Natal. No tempo do Advento nos
convém preparar bem a casa do nosso coração, por meio de uma boa
confissão, de um exame de consciência, de uma revisão de vida. Recebendo o Sacramento da Penitência, que a gente possa também celebrar o nascimento de Jesus Cristo, aquele que transforma a nossa vida,
aquele que vem nos salvar.
Padre João Batista de Lima

Baixe o leitor de
QR Code em seu
smartphone e
acesse o vídeo.
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