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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique
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“A paz é uma
construção que deve
ser constantemente
edificada”

DIA
MUNDIAL
DA PAZ
(1º de janeiro)

Em sua Mensagem para o Dia Mundial da
Paz, 1º de janeiro, o papa Francisco diz que
a paz só pode se consolidar no mundo
quando a praticamos ou a esperamos.
Sua realização depende também
de diálogos que favoreçam o
encontro e o respeito.
Mais do que palavras, conforme o
pontífice, o mundo precisa de atitudes
que nos tornem “artesãos de justiça
e de paz”. Confira!
págs.
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MÃE DE DEUS E NOSSA MÃE
Queridos irmãos e irmãs,

N

o dia 1º de janeiro, primeiro
dia do ano civil, celebramos
a solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus. Esse
dogma de fé foi solenemente proclamado no Concílio de Éfeso, no ano de
431, em que foi conﬁrmada a natureza
humana e divina da única pessoa do
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Verbo em Jesus Cristo e, portanto, a
maternidade divina de Maria também
foi aﬁrmada. Com essa festa, a conclusão da oitava de Natal é
comemorada indiretamente.
A solenidade de Maria SS. Mãe de Deus é a primeira festa
mariana que apareceu na Igreja Ocidental. Originalmente, a
festa substituía uma celebração pagã. Ela começou a ser celebrada em Roma por volta do século VI, provavelmente coincidindo com a dedicação de uma das primeiras Igrejas marianas em Roma, a Santa Maria Antiga, no Fórum Romano. No
rito romano, a solenidade é comemorada em 1º de janeiro de
cada ano. Antes da reforma litúrgica, a festa era comemorada
em 11 de outubro. A origem da data, aparentemente estranha
em si mesma e longe do Natal, tem motivos históricos: em 11
de outubro de 431, durante o Concílio de Éfeso, foi deﬁnida a
verdade da fé da “divina maternidade de Maria”. Assim, em
1931, recorrendo ao XV Centenário do Concílio, o papa Pio XI
instituiu a festa litúrgica.
Nestório, um herético dos primeiros séculos, ousou declarar: “Deus, portanto, tem mãe? Então, não condenemos a mitologia grega, que atribui uma mãe aos deuses”. No entanto, São
Cirilo de Alexandria respondeu: “Se dirá: a Virgem é a mãe da
divindade? Ao que nós respondemos: O Verbo vivente, subsistente, foi gerado da mesma substância de Deus Pai e existe desde toda a eternidade. Mas no tempo Ele se encarnou, portanto,
podemos dizer que ele nasceu de uma mulher”.
Jesus, ﬁlho de Deus, nasceu de Maria. É dessa excelsa e
exclusiva prerrogativa que derivam todos os títulos de honra atribuídos à Virgem. Na realidade, assim “Maria, ﬁlha de
Adão, consentindo na palavra divina, tornou-se Mãe de Jesus,
e abraçando com generosidade e sem pecado algum a vontade
salvíﬁca de Deus, consagrou-se totalmente, como escrava do
Senhor, à pessoa e obra de seu Filho, servindo ao mistério da
redenção sob a sua dependência e com ele, pela graça de Deus
onipotente” (Lumen Gentium, 56).
Gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs de nossa Arquidiocese a consagrarmos nossa vida, a de nossas famílias,
de todas as pessoas que amamos, nossa Igreja de Goiânia ao
Coração Imaculado da Virgem Mãe de Deus. Que este novo
ano nos traga alento e esperança diante de tantos e tão graves
problemas que vive a humanidade. Adotemos aquela tríplice
atitude sugerida pelo papa Francisco nesta mesma data: deixemo-nos olhar por Maria, deixemo-nos abraçar e ser tomados
pela mão. Temos a alegria de ter uma Mãe que nos foi dada por
Jesus. Podemos conﬁar sempre na sua materna intercessão.
Desejo a todos um abençoado novo ano, sob as bênçãos e
proteção de Nossa Senhora Auxiliadora.

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
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás) e Suzany Marques
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Editorial
O primeiro dia do ano é muito especial para toda a humanidade. A data 1º
de janeiro é como que um portal no qual
damos o primeiro passo para o novo ano
que começa. A partir deste dia, queremos
todos renovar nossas esperanças e pedir
as bênçãos de Deus para que as próximas
etapas de nossas vidas que se seguem sejam abençoadas. O papa Francisco, para
nos ajudar neste caminho, publica sua
Mensagem para este dia, denominado
Dia Mundial da Paz. Em 2020, ele nos motiva mais uma vez à cultura do encontro,
à necessidade de entender o próximo. No
longo texto, Francisco diz que podemos

sim ser artesãos de justiça e paz a partir
de nossas atitudes. Nesta edição do Encontro Semanal, última do ano, trazemos
a mensagem do pontíﬁce na íntegra e
aproveitamos a oportunidade para fazer
votos sinceros de um Feliz e Abençoado
Ano Novo a todos.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu

17ª Romaria Arquidiocesana
Foto: Rudger Remígio
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Aconteceu, no dia 10 de dezembro,
no Auditório da Cúria Metropolitana,
a reunião em preparação à 17ª Romaria
Arquidiocesana ao Santuário Nacional
de Nossa Senhora Aparecida – Aparecida (SP). O evento reuniu vários coordenadores de romaria. Em 2020, a peregrinação à Casa da Mãe Aparecida acontecerá de 23 a 28 de setembro e contará
com a participação do arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington
Cruz, e dos bispos auxiliares, Dom Levi

Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes.
Na romaria deste ano, 21 paróquias
participaram e mais de 1,5 mil ﬁéis puderam fazer essa experiência na casa da
Mãe Aparecida.
A expectativa para 2020 é que mais
paróquias participem desse momento
de fé, que acontece desde 2004 por iniciativa de Dom Washington Cruz. Para
mais informações, entre em contato
com o Secretariado para a Ação Evangelizadora: (62) 3223-0758.

Setor Juventude lança pacote para a JMJ 2022

O Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia lançou o pacote oficial para a Jornada
Mundial da Juventude – JMJ de 2022, que acontecerá em Lisboa, Portugal.
A programação, além de contemplar o roteiro oficial do evento, conta com um passeio à
cidade de Fátima, um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo.
O valor do pacote é de R$ 8.200,00, incluindo a inscrição para a Jornada, hospedagem,
seguro viagem, passagem aérea, entre outros. Para mais informações, procure os jovens do
Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia ou entre no site www.apoio.com.vc/jmj.
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Coordenadora é homenageada no Dia Internacional dos Direitos Humanos
lece as obrigações dos governos de
atuarem ou de se absterem de certos
atos, a ﬁm de promover e proteger
os direitos humanos e as liberdades
de grupos ou indivíduos.
AÇÕES DESENVOLVIDAS
Em seu pronunciamento nas
Sessões Solenes das duas Câmaras,
Ir. Glória destacou as principais
ações desenvolvidas pela Pastoral
do Migrante, em seu espaço na Rodoviária Central de Goiânia e em
outras frentes de atuação, neste
ano de 2019. São elas: mais de 700
atendimentos na Rodoviária Central de Goiânia, onde a Pastoral do
Migrante tem um escritório para
atendimentos e encaminhamentos; doação de passagens, remédios, refeições e lanches, além de
hospedagens; reunião mensal com
o Grupo Inter-religioso, para reﬂetir, acompanhar e atender às necessidades dos migrantes que residem
no estado de Goiás; visitas às famílias venezuelanas para atender as
necessidades mais básicas; visitas
em hospitais a pessoas estrangeiras
doentes e gestantes; atendimento e
apoio a pessoas em situação de rua;
acompanhamento de aulas de português para estrangeiros, mediante
parceria com alunos e professores
da UFG, PUC e IFG.
Foram realizados também: Seminário sobre Migrações e Refúgio, na
OAB-Goiás; culto ecumênico pelas

Foto: Marcelo do Vale
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Irmã Glória Dal Pozzo,
missionária Scalabriniana,
foi homenageada pela Câmara Municipal de Goiânia e pela Prefeitura de Aparecida
de Goiânia, no dia 10 deste mês, em
Sessões Solenes pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. As homenagens reconhecem a importância do trabalho que a irmã desenvolve à frente da Pastoral do Migrante
da nossa arquidiocese, voltado ao
acolhimento e evangelização de migrantes e imigrantes refugiados.
A irmã recebeu da Câmara Municipal de Goiânia a “Comenda da
Ordem do Mérito em Destaque aos
Direitos Humanos e Cidadania Dom
Tomás Balduíno”, conferida às pessoas que se destacaram “nos trabalhos e ações no âmbito da defesa dos
Direitos Humanos, Sociais, Políticos
e da Cidadania”.
Já a Prefeitura de Aparecida, por
meio da Secretaria de Assistência
Social, homenageou a coordenadora da Pastoral do Migrante com Certiﬁcado de Honra ao Mérito, junto
a outros representantes de entidades que contribuíram para a defesa
e garantia do respeito e da igualdade entre os povos.
Os Direitos Humanos incluem o
direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre
muitos outros. Todos merecem esses
direitos, sem discriminação. Estabe-

Câmara Municipal de Goiânia conferiu comenda à Ir. Glória

Igrejas Ortodoxa, Metodista e Católica; parceria com a Defensoria
Pública para orientação e encaminhamento de documentação para os
imigrantes e refugiados; participação nos comitês sociais do governo,
para fomentar políticas públicas; visitas às escolas católicas para sensibilizar os alunos, pais e professores
para a causa do migrante; articulação para que universitários incluam
pesquisas junto a imigrantes estrangeiros em seus trabalhos de conclusão de cursos; levantamento de necessidades e oferta de cursos proﬁssionais de pedreiro, cozinheiro e de
corte costura.

A Pastoral participou da bênção
da fundação da Creche São Juliano,
da Igreja Ortodoxa, no Expansul, em
Aparecida de Goiânia, que atende
crianças ﬁlhas de imigrantes refugiados e da comunidade em geral.
Buscou-se a divulgação dos serviço
s da Pastoral nos meios de comunicação social, como a PUC TV, TV Pai
Eterno, Jornal Encontro Semanal, TV
Sagres, Programa Semanal na Igreja
Ortodoxaa e Jornal O Popular. Mensalmente, é celebrada a Santa Missa
no espaço da Pastoral do Migrante
na Rodoviária Central, presidida
pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Moacir Silva Arantes.

APARECIDA DE GOIÂNIA – Natal Solidário da Escola Santa Úrsula
deve beneficiar 300 famílias de imigrantes haitianos
Há 12 anos, a Escola Santa Úrsula, localizada no Setor Colina
Azul, em Aparecida de Goiânia, e
coordenada pelas Irmãs Ursulinas
de São Carlos, promove a iniciativa Natal Solidário. No segundo
semestre, a instituição mobiliza os
alunos para arrecadarem alimentos
que são doados todos os anos a famílias carentes. Neste ano, cerca de
200 kg de alimentos foram arrecadados, além de 100 panetones. Em
cada um deles, vai um cartão da
criança que fez a doação com sua
mensagem de Feliz Natal à família
que recebe o alimento.
Neste ano, os mantimentos irão
beneﬁciar cerca de 300 famílias de
imigrantes haitianos que moram
em Aparecida de Goiânia. Para
chegar às famílias, a escola entrou
em contato com a Organização dos
Haitianos Progressistas em Goiás,
cujo presidente é o haitiano Kaleb.
A ponte entre a escola e a organização foi feita por João Batista Ribeiro de Oliveira, pai de aluna da
escola e um atuante na causa dos
imigrantes em Aparecida. “Hoje,
temos em nossa cidade cerca de 1,2
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país em busca de uma vida melhor
no Brasil. O Haiti sofre com pobreza extrema e a situação se agravou
após o terremoto catastróﬁco que
resultou na morte de aproximadamente 200 mil pessoas e destruiu a
região atingida, sobretudo a capital
Porto Príncipe.
A diretora da Escola, irmã Simone Matias Elesbão, disse que a iniciativa faz parte da essência da escola, que no ano que vem celebrará 20
anos de fundação. “O Natal Solidário é uma expressão daquilo que faz
parte da nossa identidade e daquilo
que acreditamos: ajudando o outro
a gente vai dando a ele a possibilidade de ser uma extensão da rede
de solidariedade, e a escola tem na
iniciativa que beneﬁciará muitas sua identidade essa marca profunfamílias”, disse Judeli, no momen- da de cooperação.” Irmã Simone
to da entrega. As famílias beneﬁ- disse que a Escola Santa Úrsula foi
ciadas receberam os mantimentos construída por uma rede de solidano dia 25 de dezembro, em um riedade de famílias italianas, por
evento cultural dos haitianos, que isso é missão da instituição ajudar
aconteceu na Escola Camila Scaliz, o próximo, assim como ela é assistino Setor Expansul.
da também pelos italianos. “EmboDurante o evento, os imigrantes ra hoje cobremos mensalidades dos
haitianos apresentaram sua cultura alunos, os fundos são totalmente ree culinária aos brasileiros. Foi um vertidos para a própria escola, pois
importante momento de confrater- até hoje somos ajudados por essas
nização entre os que deixaram o seu gentis famílias italianas”, explicou.
Foto: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

mil haitianos e a maioria passa por
necessidades, sobretudo alimentares, e essa iniciativa visa colaborar
e poder dar a parcela de contribuição da escola para a causa, a ﬁm de
que as famílias tenham um Natal
mais feliz”, declarou.
A entrega dos alimentos à Organização dos Haitianos aconteceu
no dia 17 de dezembro. Além de
Kaleb, participaram também os
haitianos Judeli e Mariê. “Só temos
a agradecer a vocês por esta bela
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A paz como caminho de esperança
Foto: Vatican News

Diálogo, reconciliação e conversão ecológica

Memorial da Paz, em Hiroshima

A paz, caminho de esperança face aos obstáculos e provações

A

paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança; por
ela aspira toda a humanidade. Depor esperança na paz
é um comportamento humano que alberga uma tal tensão existencial, que o
momento presente, às vezes até custoso, “pode ser vivido e aceite, se levar a
uma meta e se pudermos estar seguros
dessa meta, se esta meta for tão grande
que justiﬁque a canseira do caminho”
(Bento XVI, Carta Enc. Spe Salvi, 30 de
novembro de 2007, 1). Assim, a esperança é a virtude que nos coloca a caminho,
dá asas para continuar, mesmo quando
os obstáculos parecem intransponíveis.
A nossa comunidade humana traz,
na memória e na carne, os sinais das
guerras e conﬂitos que têm vindo a
suceder-se, com crescente capacidade
destruidora, afetando especialmente os
mais pobres e frágeis. Há nações inteiras que não conseguem libertar-se das
cadeias de exploração e corrupção que
alimentam ódios e violências. A muitos
homens e mulheres, crianças e idosos,
ainda hoje se nega a dignidade, a integridade física, a liberdade – incluindo
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a liberdade religiosa –, a solidariedade comunitária, a esperança no futuro.
Inúmeras vítimas inocentes carregam
sobre si o tormento da humilhação e
da exclusão, do luto e da injustiça, se
não mesmo os traumas resultantes da
opressão sistemática contra o seu povo
e os seus entes queridos.
As terríveis provações dos conﬂitos civis e dos conﬂitos internacionais,
agravadas muitas vezes por violências
desalmadas, marcam prolongadamente
o corpo e a alma da humanidade. Na
realidade, toda a guerra se revela um
fratricídio que destrói o próprio projeto
de fraternidade, inscrito na vocação da
família humana.
Sabemos que, muitas vezes, a guerra começa pelo fato de não se suportar
a diversidade do outro, que fomenta o
desejo de posse e a vontade de domínio.
Nasce, no coração do homem, a partir
do egoísmo e do orgulho, do ódio que
induz a destruir, a dar uma imagem negativa do outro, a excluí-lo e cancelá-lo.
A guerra nutre-se com a perversão das
relações, com as ambições hegemônicas,
os abusos de poder, com o medo do ou-

tro e a diferença vista como obstáculo;
e simultaneamente alimenta tudo isso.
Como ﬁz notar durante a recente
viagem ao Japão, é paradoxal que “o
nosso mundo viva a dicotomia perversa de querer defender e garantir a estabilidade e a paz com base numa falsa
segurança sustentada por uma mentalidade de medo e desconﬁança, que
acaba por envenenar as relações entre
os povos e impedir a possibilidade de
qualquer diálogo. A paz e a estabilidade internacional são incompatíveis com
qualquer tentativa de as construir sobre
o medo de mútua destruição ou sobre
uma ameaça de aniquilação total. São
possíveis só a partir de uma ética global de solidariedade e cooperação ao
serviço de um futuro modelado pela interdependência e a corresponsabilidade
na família humana inteira de hoje e de
amanhã” (Discurso sobre as armas nucleares, Nagasaki – Parque “Atomic Bomb
Hypocenter”, 24 de novembro de 2019).
Toda a situação de ameaça alimenta
a desconﬁança e a retirada para dentro
da própria condição. Desconﬁança e
medo aumentam a fragilidade das rela-

ções e o risco de violência, num círculo
vicioso que nunca poderá levar a uma
relação de paz. Nesse sentido, a própria
dissuasão nuclear só pode criar uma segurança ilusória.
Por isso, não podemos pretender
manter a estabilidade no mundo através
do medo da aniquilação, num equilíbrio
muito instável, pendente sobre o abismo nuclear e fechado dentro dos muros
da indiferença, onde se tomam decisões
socioeconômicas que abrem a estrada
para os dramas do descarte do homem
e da criação, em vez de nos guardarmos
uns aos outros (cf. Francisco, Homilia em
Lampedusa, 8 de julho de 2013). Então
como construir um caminho de paz e
mútuo reconhecimento? Como romper
a lógica morbosa da ameaça e do medo?
Como quebrar a dinâmica de desconﬁança atualmente prevalecente?
Devemos procurar uma fraternidade real, baseada na origem comum de
Deus e vivida no diálogo e na conﬁança
mútua. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem
e não devemos resignar-nos com nada
menos que isso.
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A paz, caminho de escuta baseado na memória, solidariedade e fraternidade
Foto: Vatican News

O

s sobreviventes aos bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki – denominados os hibakusha – contam-se entre aqueles que, hoje, mantêm
viva a chama da consciência coletiva,
testemunhando às sucessivas gerações
o horror daquilo que aconteceu em
agosto de 1945 e os sofrimentos indescritíveis que se seguiram até aos dias de
hoje. Assim, o seu testemunho aviva e
preserva a memória das vítimas, para
que a consciência humana se torne cada
vez mais forte contra toda a vontade de
domínio e destruição. “Não podemos
permitir que as atuais e as novas gerações percam a memória do que aconteceu, aquela memória que é garantia e
estímulo para construir um futuro mais
justo e fraterno” (Francisco, Discurso
sobre a Paz, Hiroshima – Memorial da
Paz, 24 de novembro de 2019).
Como eles, há muitos, em todas as
partes do mundo, que oferecem às gerações futuras o serviço imprescindível
da memória, que deve ser preservada
não apenas para evitar que se voltem a
cometer os mesmos erros ou se reproponham os esquemas ilusórios do passado, mas também para que a memória,
fruto da experiência, constitua a raiz e
sugira a vereda para as opções de paz
presentes e futuras.
Mais ainda, a memória é o horizonte
da esperança: muitas vezes, na escuridão das guerras e dos conﬂitos, a lembrança mesmo de um pequeno gesto de
solidariedade recebida pode inspirar
opções corajosas e até heroicas, pode
colocar em movimento novas energias
e reacender nova esperança nos indivíduos e nas comunidades.

Em Hiroshima, o papa lembra que a memória é o horizonte da esperança

Abrir e traçar um caminho de paz é
um desaﬁo muito complexo, pois os interesses em jogo, nas relações entre pessoas, comunidades e nações, são múltiplos e contraditórios. É preciso, antes de
mais nada, fazer apelo à consciência moral e à vontade pessoal e política. Com
efeito, a paz alcança-se no mais fundo
do coração humano, e a vontade política deve ser incessantemente revigorada
para abrir novos processos que reconciliem e unam pessoas e comunidades.
O mundo não precisa de palavras
vazias, mas de testemunhas convictas,
artesãos da paz abertos ao diálogo sem
exclusões nem manipulações. De fato,
só se pode chegar verdadeiramente à
paz quando houver um convicto diálogo de homens e mulheres que buscam a
verdade mais além das ideologias e das
diferentes opiniões. A paz é uma construção que “deve ser constantemente
ediﬁcada” (Conc. Ecum. Vat. II, Const.
past. Gaudium et Spes, 78), um caminho

que percorremos juntos procurando
sempre o bem comum e comprometendo-nos a manter a palavra dada e a respeitar o direito. Na escuta mútua, podem crescer também o conhecimento e
a estima do outro, até ao ponto de reconhecer no inimigo o rosto de um irmão.
Por conseguinte, o processo de paz
é um empenho que se prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca da
verdade e da justiça, que honra a memória das vítimas e abre, passo a passo,
para uma esperança comum, mais forte
que a vingança. Num Estado de direito,
a democracia pode ser um paradigma
signiﬁcativo desse processo, se estiver
baseada na justiça e no compromisso de
tutelar os direitos de cada um, especialmente se vulnerável ou marginalizado,
na busca contínua da verdade (cf. Bento XVI, Discurso aos dirigentes e membros
das Associações Cristãs dos Trabalhadores
Italianos (ACLI), 27 de janeiro de 2006).
Trata-se de uma construção social em

contínua elaboração, para a qual cada
um presta responsavelmente a própria
contribuição, a todos os níveis da comunidade local, nacional e mundial.
Como assinalava o papa São Paulo
VI, “a dupla aspiração – à igualdade e
à participação – procura promover um
tipo de sociedade democrática. (...). Isto
já diz bem qual a importância de uma
educação para a vida em sociedade,
em que, para além da informação sobre
os direitos de cada um, seja recordado
também o seu necessário correlativo:
o reconhecimento dos deveres de cada
um em relação aos outros. O sentido e
a prática do dever são, por sua vez, condicionados pelo domínio de si mesmo,
pela aceitação das responsabilidades e
das limitações impostas ao exercício da
liberdade do indivíduo ou do grupo”
(Carta Ap. Octogesima adveniens, 14 de
maio de 1971, 24).
Pelo contrário, a fratura entre os
membros de uma sociedade, o aumento
das desigualdades sociais e a recusa de
empregar os meios para um desenvolvimento humano integral colocam em
perigo a prossecução do bem comum.
Inversamente, o trabalho paciente, baseado na força da palavra e da verdade,
pode despertar nas pessoas a capacidade
de compaixão e solidariedade criativa.
Na nossa experiência cristã, fazemos
constantemente memória de Cristo, que
deu a sua vida pela nossa reconciliação
(cf. Rm 5,6-11). A Igreja participa plenamente na busca de uma ordem justa,
continuando a servir o bem comum e a
alimentar a esperança da paz, através
da transmissão dos valores cristãos, do
ensinamento moral e das obras sociais e
educacionais.

A

Bíblia, particularmente através da palavra dos profetas,
chama as consciências e os
povos à aliança de Deus com
a humanidade. Trata-se de abandonar o
desejo de dominar os outros e aprender
a olhar-se mutuamente como pessoas,
como ﬁlhos de Deus, como irmãos. O
outro nunca há de ser circunscrito àquilo que pôde ter dito ou feito, mas deve
ser considerado pela promessa que traz
em si mesmo. Somente escolhendo a
senda do respeito é que será possível
romper a espiral da vingança e empreender o caminho da esperança.
Guia-nos a passagem do Evangelho
que reproduz o seguinte diálogo entre
Pedro e Jesus: “Senhor, se o meu irmão
me ofender, quantas vezes lhe deverei
perdoar? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até
setenta vezes sete” (Mt 18,21-22). Esse
caminho de reconciliação convida-nos a
encontrar no mais fundo do nosso co-
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ração a força do perdão e a capacidade
de nos reconhecermos como irmãos e
irmãs. Aprender a viver no perdão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos mulheres e homens de paz.
O que é verdade em relação à paz
na esfera social, é verdadeiro também
no campo político e econômico, pois a
questão da paz permeia todas as dimensões da vida comunitária: nunca haverá
paz verdadeira, se não formos capazes
de construir um sistema econômico
mais justo. Como escreveu Bento XVI,
“a vitória sobre o subdesenvolvimento
exige que se atue não só sobre a melhoria das transações fundadas sobre o
intercâmbio, nem apenas sobre as transferências das estruturas assistenciais de
natureza pública, mas sobretudo sobre
a progressiva abertura, em contexto
mundial, para formas de atividade econômica caraterizadas por quotas de gratuidade e de comunhão” (Carta Enc. Caritas in Veritate, 29 de junho de 2009, 39).

Foto: José Cruz (Agência Brasil)

A paz, caminho de reconciliação na comunhão fraterna

19/12/2019 17:54:16

Dezembro de 2019

6

Arquidiocese de Goiânia

CAPA

“Se às vezes uma má compreensão dos nossos princípios nos levou
a justiﬁcar o abuso da natureza, ou
o domínio despótico do ser humano sobre a criação, ou as guerras, a
injustiça e a violência, nós, crentes,
podemos reconhecer que então fomos inﬁéis ao tesouro de sabedoria
que devíamos guardar” (Francisco,
Carta Enc. Laudato si’, 24 de maio de
2015, 200).
Vendo as consequências da nossa hostilidade contra os outros, da
falta de respeito pela casa comum e
da exploração abusiva dos recursos
naturais – considerados como instrumentos úteis apenas para o lucro
de hoje, sem respeito pelas comunidades locais, pelo bem comum e
pela natureza –, precisamos de uma
conversão ecológica.
O Sínodo recente sobre a Amazônia impele-nos a dirigir, de forma
renovada, o apelo em prol de uma
relação pacíﬁca entre as comunidades e a terra, entre o presente e a
memória, entre as experiências e as
esperanças.
Esse caminho de reconciliação
inclui também escuta e contemplação do mundo que nos foi dado por
Deus, para fazermos dele a nossa
casa comum. De fato, os recursos naturais, as numerosas formas de vida
e a própria Terra foram-nos conﬁa-

Foto: Vatican News

A paz, caminho de conversão ecológica

Encontro de brasileiros com o papa, durante o Sínodo da Amazônia

dos para ser “cultivados e guardados” (cf. Gn 2,15) também para as
gerações futuras, com a participação
responsável e diligente de cada um.
Além disso, temos necessidade de
uma mudança nas convicções e na
perspectiva, que nos abra mais ao
encontro com o outro e à recepção
do dom da criação, que reﬂete a beleza e a sabedoria do seu Artíﬁce.
De modo particular brotam daqui motivações profundas e um
novo modo de habitar na casa comum, de convivermos uns e outros

com as próprias diversidades, de
celebrar e respeitar a vida recebida
e partilhada, de nos preocuparmos
com condições e modelos de sociedade que favoreçam o desabrochar
e a permanência da vida no futuro,
de desenvolver o bem comum de
toda a família humana.
Por conseguinte, a conversão
ecológica, a que apelamos, leva-nos a uma nova perspectiva sobre
a vida, considerando a generosidade do Criador que nos deu a Terra
e nos chama à jubilosa sobriedade

da partilha. Essa conversão deve
ser entendida de maneira integral,
como uma transformação das relações que mantemos com as nossas
irmãs e irmãos, com os outros seres
vivos, com a criação na sua riquíssima variedade, com o Criador que é
origem de toda a vida. Para o cristão, uma tal conversão exige “deixar
emergir, nas relações com o mundo
que o rodeia, todas as consequências
do encontro com Jesus” (Francisco,
Carta Enc. Laudato si’, 24 de maio de
2015, 217).

Obtém-se tanto quanto se espera (cf. São João da Cruz, Noite Escura, II, 21, 8)
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O

caminho da reconciliação
requer paciência e conﬁança. Não se obtém a paz, se
não a esperamos.
Trata-se, antes de mais nada, de
acreditar na possibilidade da paz, de
crer que o outro tem a mesma necessidade de paz que nós. Nisso, pode-nos inspirar o amor de Deus por cada
um de nós, amor libertador, ilimitado,
gratuito, incansável.
O medo é, frequentemente, fonte
de conﬂito. Por isso, é importante ir
além dos nossos temores humanos,
reconhecendo-nos ﬁlhos necessitados
diante d’Aquele que nos ama e espera
por nós, como o Pai do ﬁlho pródigo
(cf. Lc 15,11-24). A cultura do encontro
entre irmãos e irmãs rompe com a cultura da ameaça. Torna cada encontro
uma possibilidade e um dom do amor
generoso de Deus. Faz-nos de guia
para ultrapassarmos os limites dos
nossos horizontes estreitos, procurando sempre viver a fraternidade universal, como ﬁlhos do único Pai celeste.

Para os discípulos de Cristo, esse
caminho é apoiado também pelo sacramento da Reconciliação, concedido
pelo Senhor para a remissão dos pecados dos batizados. Esse sacramento da
Igreja, que renova as pessoas e as comunidades, convida a manter o olhar
ﬁxo em Jesus, que reconciliou “todas

as coisas, paciﬁcando pelo sangue da
sua cruz, tanto as que estão na terra
como as que estão no céu” (Cl 1,20);
e pede para depor toda a violência
nos pensamentos, nas palavras e nas
obras quer para com o próximo quer
para com a criação.
A graça de Deus Pai oferece-se

como amor sem condições. Recebido
o seu perdão, em Cristo, podemos
colocar-nos a caminho para ir oferecê-lo aos homens e mulheres do nosso tempo. Dia após dia, o Espírito
Santo sugere-nos atitudes e palavras
para nos tornarmos artesãos de justiça e de paz.
Que o Deus da paz nos abençoe e
venha em nossa ajuda.
Que Maria, Mãe do Príncipe da
paz e Mãe de todos os povos da terra,
nos acompanhe e apoie, passo a passo, no caminho da reconciliação.
E que toda a pessoa que vem a
este mundo possa conhecer uma
existência de paz e desenvolver plenamente a promessa de amor e vida
que traz em si.

Vaticano, 8 de dezembro de 2019
Mensagem para a Celebração do
Dia Mundial da Paz 1º de janeiro de 2020
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VIDA CRISTÃ

PE. PEDRO MENDONÇA CURADO FLEURY
Formador no Seminário Santa Cruz e membro da Unijuc

“Glória a Deus no mais alto dos
céus e paz na terra aos homens que
ele ama!” (Lc 2,14). Essa aclamação
feita pelos anjos, na Noite de Natal,
ressoa de muitos modos em nós, neste tempo. Cristo veio ao mundo para
dar glória ao Pai e estabelecer a paz
no coração humano: paz com Deus,
pelo perdão dos pecados e pela possibilidade de cumprir seu desígnio
de salvação; e paz com o próximo,
graças ao amor fraterno e à justiça,
elevados pela ação do Espírito Santo. Ele é a nossa paz (Ef 2,14): paz
para o espírito e para a sociedade.
A Igreja, sendo sinal e instrumento da íntima união dos homens com
Deus e entre eles mesmos (Lumen
Gentium, 1), é verdadeira continuadora desse anúncio. Sua vida, em todos os âmbitos, deve ser um anúncio
daquela plenitude dos dons divinos
que só pode ser alcançada quando
há comunhão com Deus e com os irmãos. Há muito tempo, percebeu-se
que essas duas ordens de relações

não podem ser separadas. Nunca há
comunhão com Deus, se não há comunhão com o próximo. Do mesmo
modo, a comunhão com o próximo
não é verdadeira nem sólida se não
se funda em uma verdadeira comunhão com Deus.
Para ser sinal e instrumento da
paz anunciada pelos anjos para toda
a humanidade, a Igreja deve primeiro dar o exemplo, vivendo a comunhão entre seus membros. Não é
por acaso que o primeiro dever de
cada ﬁel, elencado no cânon 209 do
Código de Direito Canônico, é descrito assim: “Os ﬁéis são obrigados
a conservar sempre, também no seu
modo de agir, a comunhão com a
Igreja”. Mantendo a comunhão com
a Igreja, mantém-se a comunhão
com Deus e com o próximo. É um
dever fundamental, portanto.
Alguém que é batizado está em
comunhão com a Igreja se professar a mesma fé que ela, estiver em
dia com sua vida sacramental e
unido em comunhão e obediência
aos legítimos pastores: o papa, o
bispo e até o pároco, naquilo que
lhes compete. Esses são os chamados vínculos visíveis de proﬁssão
de fé, de sacramentos e de hierarquia. É comunhão vital, que deve
ser mantida em cada manifestação
da vida individual e social, apesar

Para alguém pode parecer estranho
pensar que possui deveres diante das
estruturas humanas da Igreja. Elas fazem
parte do mistério de salvação desejado
e realizado por Cristo
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Comunhão na Igreja: semente de paz na terra

de qualquer preferência ou aversão
pessoal e mesmo nas redes sociais.
Depende do modo de agir, não de
sentimentos românticos.
Há uma segunda parte no mesmo cânon que diz assim: “Cumpram
com grande diligência os deveres a
que estão obrigados para com a Igreja universal e para com a Igreja particular à qual pertencem”. Para alguém pode parecer estranho pensar
que possui deveres diante das estruturas humanas da Igreja. Elas fazem
parte do mistério de salvação desejado e realizado por Cristo. A vocação
e a missão de um cristão nunca são
desgarradas dessas estruturas.
Quando nos empenhamos em
cumprir o Evangelho no cotidiano,
estamos sempre cooperando com a
ação dos anjos e santos, auxiliando

a puriﬁcação dos irmãos que estão
no purgatório, participando da ediﬁcação do Reino de Deus nesta terra. Tudo isto é muito belo, mas se
não tiver um elo de comunhão com
aquela estrutura encabeçada pelo
papa e pelo bispo, não está pisando
no chão da vida.
Deixemos que o anúncio dos anjos ressoe em nós e produza obras
concretas. Mais ainda, que a grande
comunidade de amor, a Igreja, que
surgiu com aquela paz “aos homens
que ele ama”, encontre em nós um
auxílio concreto e ﬁel. Demos nós
o exemplo de uma paz ativa! Que
nossa atuação concreta componha o
rosto da Igreja, no qual deve reﬂetir cada vez mais a beleza de Deus
e a paz que ele instaura entre seus
amados.
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LEITURA ORANTE

Manifestação do Senhor

Texto para a oração: Mt 2,1-12 (página 1202 - Bíblia das
Edições CNBB)

SEMINÁRIO SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

N

o próximo domingo, a Igreja celebra a Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus em meio aos
homens. O nascimento do menino Deus foi causa de alegria para muitos e
os magos experienciaram essa verdadeira
alegria. Eles viram uma estrela (Mt 2,2) e
a seguiram. Ao passarem por Jerusalém, a
estrela se apagou; ao saírem, voltou a brilhar e os levou até o menino Jesus.
Jesus Cristo é essa grande luz que traz
alegria ao coração do homem. Quando,
pelos nossos pecados, deixamos de olhar
para essa Luz, ﬁcamos cegos como Herodes (Mt 2,7). Por isso, é necessário voltar o
olhar para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando os magos viram novamente a estrela, encheram-se de alegria.
Assim também é a experiência cristã quando nos voltamos para Cristo e o adoramos
de “todo o coração, de toda a inteligência e

Siga os passos para a leitura orante:

1. Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local agradável. Silencie, inclusive, o coração. Procure pensar em Deus e
invoque o auxílio do Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, tente
compreender o que Deus quer lhe falar;

com toda a força” (Mc 12,33). Ao verem Jesus, os magos ofereceram-lhe ouro, incenso
e mirra. Os primeiros padres da Igreja reconheceram nesses sinais a realeza (ouro),
a divindade (incenso) e a paixão (mirra) de
Jesus Cristo.
Neste ano que se inicia, voltemos nosso
olhar para as “coisas do alto”, guiados pela
nova estrela, Nossa Senhora, que nos leva
a Jesus. E, a exemplo de Maria, ofereçamos
nosso sim cristão ao mundo, para que o
menino Deus possa fazer morada e manifestar-se em nossa vida, na nossa família e
na sociedade.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Jo 1,5–2,2; Mt 2,13-18. 3ª-f.: Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria: Nm 6,22-27;
Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. 4ª-f.: 1Jo 2,22-28; Jo 1,19-28. 5ª-f.: 1Jo 2,29-3,6; Jo 1,29-34. 6ª-f.: 1Jo 3,7-10; Jo 1,35-42.
Sábado: 1Jo 3,11-21; Jo 1,43-51. Domingo: Epifania do Senhor: Is 60,1-6; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12.

3. Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir as frases ou palavras que mais chamaram
sua atenção.
4. 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;
5. Contemplação: imagine Deus em sua vida, ao seu lado,
abraçando você e lhe dando forças para seguir em frente.
Lembre-se daquilo que ele falou com você nessa Palavra que
acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação;
6. Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário
que você realize algo concretamente (como ajudar o próximo,
pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente
etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
Solenidade da Epifania do Senhor – Ano A. Liturgia da Palavra: Is 60,1-6; Sl 71 (72), 1-2.7-8.10-11.12-13 (R/. cf. 11); Ef 3,23a.5-6; Mt 2,1-12

O ano novo começa
sob o olhar atento de Maria
e assim permanecerá,
todos os dias, pois
o nosso desaﬁo pastoral
é este mesmo:
‘‘Com Maria, renovai-vos
nas fontes da
alegria’’.
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