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Reunião Mensal de Pastoral
Comunhão e participação a serviço do Evangelho

A primeira Reunião Mensal de Pastoral acontecerá no próximo dia 8 de fevereiro,
com o tema da Campanha da Fraternidade 2020

PALAVRA DO ARCEBISPO

Dom Washington Cruz
reflete sobre a Festa da
Apresentação do Senhor
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Caros irmãos e irmãs,

A

reunião dos peregrinos em
Belém terminou. Após o nascimento de Cristo, São José encontrou um lugar mais digno
para abrigar a Sagrada Família. Depois
de oito dias, ele realizou o rito da circuncisão pelo qual os ﬁlhos do sexo masculino começam a fazer parte do povo de
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Israel. E a criança recebeu oﬁcialmente o
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
nome Jesus, nome dado pelo anjo antes
de ser concebido no ventre. Quarenta
dias depois, Maria e José levaram o Menino a Jerusalém, quando
chegou a hora de sua puriﬁcação, de acordo com a lei de Moisés,
para apresentá-lo ao Senhor e oferecer o sacrifício de acordo com
o que é dito na lei do Senhor, “um par de pombas ou dois pombinhos” (Lc 2,22-25). Nem Jesus nem Maria estavam obrigados a
seguir essas prescrições. E, no entanto, três vezes em apenas alguns
versículos, é feita menção especial ao fato de que tudo foi feito em
estrita observância da Lei de Deus.
A Igreja descobre um signiﬁcado mais profundo nesse episódio. Em primeiro lugar, o cumprimento da profecia de Malaquias
(3,1): “Eis que estou enviando o meu mensageiro para preparar
o caminho à minha frente. E de repente chegará ao seu templo
o Senhor que vós estáveis procurando, o mensageiro da Aliança
que estáveis desejando. Eis que ele chega – diz o Senhor dos exércitos”. Além disso, Maria entendeu que Jesus tinha que ser levado
ao templo, não para ser redimido como outros primogênitos, mas
para ser oferecido a Deus como um verdadeiro sacrifício. Até certo ponto, a Apresentação de Jesus no Templo está ligada à oferta
do sacrifício do Calvário, que a missa faz presente em todos os
tempos e lugares.
Na preparação desse sacrifício, como mais tarde em sua realização no cume de Calvário, um lugar especial foi reservado para a
mãe de Jesus. Desde os primeiros momentos de sua vida terrena,
Jesus uniu Maria ao sacrifício redentor que ele havia cumprido.
Essa participação no mistério da Redenção foi revelada pouco a
pouco à Virgem Maria. Pelas palavras de Simeão, um homem justo
e piedoso, avançado há anos, é dito expressamente: “e a ti, uma espada traspassará tua alma” (Lc 2,35). Lá também estava Ana, uma
mulher com mais de 80 anos, que se juntou ao anúncio de Simeão.
Chegando naquela mesma hora, ela deu graças a Deus e falou de
Jesus a todos os que estavam procurando a redenção de Jerusalém.
Pelo Evangelho de São Lucas, sabemos que Nossa Senhora
apresentou o Menino Jesus somente depois de ouvir a profecia. Ela
ofereceu um par de pombas, ou dois pombos, a oferta dos pobres,
em vez do cordeiro prescrito pela Lei de Moisés. No entanto, à luz
das palavras de Simeão, ela entendeu que Jesus era o verdadeiro
Cordeiro de Deus que redimiria os homens de seus pecados. E que
ela, como mãe, de uma maneira que ainda não compreendia completamente, estaria intimamente unida ao destino de seu ﬁlho.
Vemos que o mistério que celebramos na Santa Missa, a paixão,
morte e ressurreição de Jesus, já está, de certo modo, contido na
sua Apresentação no Templo, a solenidade de que nos aproximamos. Somos, portanto, convidados à mesma atitude de espera de
Simeão e Ana e ao mesmo ardor de anunciar o Menino Deus e o
seu reino de amor.
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Realizada há mais de 60 anos, a Reunião Mensal de Pastoral é uma iniciativa
que faz parte da vida da Arquidiocese de
Goiânia. Por isso, nosso arcebispo Dom
Washington Cruz faz tanta questão de
que as lideranças de todas as paróquias
participem desse importante momento
de comunhão da nossa Igreja. Na reportagem de capa, trazemos conteúdo sobre a
reunião, com destaque para a primeira do
ano, que acontecerá no próximo dia 8 de
fevereiro. Mostramos também um pouco
da história, desaﬁos e perspectivas pastorais à luz da Reunião Mensal de Pastoral.
Na seção Fique por dentro, trazemos matéria sobre os preparativos para a volta

às aulas nas escolas da Arquidiocese de
Goiânia. Outro destaque da edição é a entrevista com o seminarista Saulo, que será
ordenado diácono. Leia também a Palavra
do Arcebispo, que reﬂete sobre o sentido
da Apresentação de Jesus no Templo, festa do dia 2 de fevereiro.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Acontece

Domingo da Palavra de Deus
Neste dia 26 de janeiro, a Igreja dedica
o III Domingo do Tempo Comum à Palavra de Deus. A data foi instituída no dia
30 de setembro de 2019, pelo papa Francisco, por meio da Carta Apostólica sob
forma de Motu Proprio Aperuit illis. “Portanto, estabeleço que o III Domingo do
Tempo Comum seja dedicado à celebração, reﬂexão e divulgação da Palavra de
Deus. Este Domingo da Palavra de Deus
colocar-se-á, assim, num momento propício daquele período do ano em que somos convidados a reforçar os laços com
os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos. Não se trata de mera coincidência

Foto: Vatican News

ESPERAR E ANUNCIAR
A SALVAÇÃO

Editorial

temporal: a celebração do Domingo da
Palavra de Deus expressa uma valência
ecumênica, porque a Sagrada Escritura
indica, a quantos se colocam à sua escuta,
o caminho a seguir para se chegar a uma
unidade autêntica e sólida.”

Ordenação diaconal
Foto: Rudger Remígio
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A Arquidiocese de Goiânia terá mais um diácono a partir do dia 2 de fevereiro. O
seminarista Saulo Ribeiro será ordenado por Dom Washington Cruz, na celebração
solene da Festa da Apresentação do Senhor, na Catedral Metropolitana de Goiânia.
O Jornal Encontro Semanal entrevistou Saulo, que falou sobre o seu chamado à
vocação sacerdotal. “Em um determinado momento eu comecei a fazer uma leitura
da minha vida e me coloquei à disposição da Igreja para discernir qual a vontade
de Deus. Depois de um longo tempo de formação, acolhi o chamado do Senhor.”
Devido à idade um pouco mais avançada que a dos demais seminaristas, Saulo
teve o processo de formação diferenciado. Ele passou por muitos desaﬁos e comentou como fez para superá-los. “Meu processo de formação foi um pouco diferente
por causa da minha idade e passei por várias provações, tanto na dimensão humana quanto na espiritual. A força, sem sombra de dúvida, vem do Senhor, que nos
alimenta por meio de seu Corpo e de sua Palavra”.
Por ﬁm, ele convidou todos os ﬁéis para a sua ordenação. “Quero convidar
você, meu irmão, minha irmã, a participar deste momento tão importante, no qual
vou consagrar minha vida ao Senhor”.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Volta às aulas nas Escolas
Foto: Assessoria Escola Dom Fernando

da Arquidiocese de Goiânia

SUZANY MARQUES

cebispo de Goiânia, Dom Fernando
Gomes dos Santos, a escola que leva
o seu nome, inicialmente foi chamada
de Escola Agroindustrial. Ela surgiu
para atender às necessidades daquela
região que, naquele momento, era em
sua totalidade rural. Com o passar do
tempo, conforme a região ia se urbanizando, a escola foi se adaptando à
realidade, mudou de nome e hoje é
uma escola de ensino fundamental.
Padre Vitor Simão, diretor da escola, explica como está sendo o planejamento para a retomada das aulas

Colégio Família de Nazaré
O mais novo colégio da Arquidiocese de Goiânia abriu matrículas no ﬁm
do ano de 2018 e teve as primeiras turmas de inauguração em 2019. A unidade acolhe três turmas de ensino médio.
O diretor, padre Luiz Henrique, destaca que o fundamento da instituição
está na própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. “Temos como pedra
angular da nossa proposta pedagógica
a fé em Cristo, queremos ser discípulos de Jesus e colaborar para que todas
as pessoas também se encontrem com
ele, uma vez que ordenamos toda a
nossa proposta pedagógica, inclusive
o sentido da educação”, aﬁrma.
São três os pilares sobre os quais
esse colégio arquidiocesano está fundado, conforme o padre. “No nosso
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caso, temos três pilares, que são base
e que estão calcados sobre a pedra angular, que é Jesus. A educação é personalizada, ou seja, acompanhamos
individualmente cada aluno e cada
família no processo educativo. A educação é coerente, pois temos um diálogo constante com as famílias, para
que estejamos em sintonia nesse processo e oferecemos uma educação que
forma a pessoa integralmente, não
simplesmente para que ela passe no
vestibular”, completa.
As aulas no Colégio Família de Nazaré já começaram, mas os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 3609-6207 ou pessoalmente
no endereço R. Pena Chaves, Qd. 19 Lt. 09 – Vila Nova Canaã, Goiânia.

no dia 3 de fevereiro. “Estamos com
muita expectativa para este momento, já há um cuidado dos nossos colaboradores, que estão preparando
e limpando a escola para a acolhida
dos alunos. Também estamos organizando um material para a ornamentação de cada sala, com o objetivo de
apresentar um ambiente mais acolhedor para os estudantes. Já preparamos também o nosso planejamento
pedagógico e um momento de oração e espiritualidade para a volta às
aulas”, antecipa.

A escola é mantida do 1° ao 5 ano
de forma particular, e do 6° ao 9° ano
conta com convênio ﬁrmado com a
Secretaria de Estado de Educação.
Padre Vitor pontua as novidades que
foram preparadas para 2020. “Nós
estamos melhorando e atualizando a estrutura para acolher e cuidar
ainda mais dos nossos alunos”, diz.
As matrículas continuam abertas e
os interessados podem procurar a
secretaria da escola que ﬁca situada
na Rua Tesourinha, s/n, Colina Azul,
Aparecida de Goiânia.

Foto: Assessoria Colégio Família de Nazaré

A

s escolas católicas confessionais têm como fundamento os valores cristãos e
o compromisso com a verdade na transmissão do conhecimento, isto é, para se montar a proposta
pedagógica, os colégios confessionais
católicos têm como base a fé em Cristo. A Escola Dom Fernando, em Aparecida de Goiânia, e o Colégio Família de Nazaré, em Goiânia, caminham
nessa linha. Ambos têm como mantenedora a Arquidiocese de Goiânia.
Criada em 1971 pelo primeiro ar-
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Catequese Bom Past�

Fotos: Fernanda Freitas

e a evangelização infantil na Arquidiocese de Goiânia
FERNANDA FREITAS

“Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais,
porque o Reino de Deus é daqueles que se
parecem com elas” (Lc 18,16)

O

ano era 1954 quando, em
uma casa na cidade antiga de
Roma, uma mulher chamada
Soﬁa Cavalletti iniciou uma
grande aventura catequética. Sem ter
um projeto ou programa desenvolvido,
sem saber para onde exatamente queria
ir e sem nenhum instrumento – exceto
a Bíblia –, a italiana havia reunido três
crianças em sua sala para lhes ensinar a
Palavra de Deus.
Elas ﬁcaram tão fascinadas com as
lições daquela catequista inexperiente
que, quando a mãe delas foi buscá-las,
os olhos de um deles se encheram de
lágrimas; não queria ir embora, porque
não havia nada mais importante na vida
do que o que estava aprendendo.
Dessa maneira simples, nasceu a
Catequese Bom Pastor, considerada no
mundo catequético da Igreja como uma
inspiração do século XX, que apresenta
uma grande contribuição para a catequese na Igreja do terceiro milênio. Um
verdadeiro presente para a Igreja com
átrios espalhados nos cinco continentes,
totalizando mais de 55 países no mundo. No Brasil está inserida em 12 cidades, são mais de 40 átrios.
A Catequese Bom Pastor pretende
levar a criança a experiências de con-

templação e comunhão com o Senhor.
A formadora Helena Pereira, fazendo
referência à Soﬁa, explicou que “com
menos de seis anos, a criança tem um
potencial religioso que não deve ser
desperdiçado, isto é, tem uma verdadeira fome e anseio por Deus, e é capaz de
responder ao seu amor com verdadeira
paixão”.
Soﬁa Cavalletti costumava dizer que
“entre Deus e a criança existe uma união
real e misteriosa”. Na criança, a imagem
de Deus é muito clara, então Deus e a
criança são duas riquezas de amor que
mutuamente se atraem.
Essa catequese tem como fontes a
Bíblia e a Liturgia e se baseia nos princípios de Maria Montessori, privilegiando, assim, os valores espirituais da
infância que, por sua vez, ajudam a formação moral da criança à luz da Palavra
de Deus.
O átrio, local onde acontecem as atividades, constitui um ambiente preparado, um lugar onde a criança começa
a conhecer as grandes realidades de sua
vida cristã, porém, acima de tudo, começa a vivê-las em meditação e oração.
Não é somente um local de instrução religiosa, mas também de trabalho que se
torna um colóquio da criança com Deus.

Arquidiocese de Goiânia
Aconteceu, na Cidade da Comunhão
(CPDF), de 13 a 19 de janeiro, o curso
intensivo de primeiro nível, com conteúdo doutrinal e pedagógico da Catequese Bom Pastor. Participaram 106 catequistas de diversos lugares do Brasil,
60 eram de nossa Arquidiocese. O curso foi ministrado pela equipe nacional
de formadores, tendo Carmem Tieppo
como coordenadora e pioneira do método no Brasil.
No projeto arquidiocesano de iniciação cristã, a Catequese Bom Pastor
é responsável pela evangelização das
crianças entre 3 e 12 anos. Existem hoje
oito átrios na Arquidiocese, sendo três
na Paróquia Jesus Bom Pastor, Jardim
Guanabara; três na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia; um na Paróquia São
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Sebastião, Jardim América, e um na Paróquia Santa Luzia, no Novo Horizonte.
Padre André Victor, coordenador
da Catequese e Iniciação Cristã da Arquidiocese de Goiânia, está à frente da
comissão que conta com catequistas de
diversas paróquias: Tânia Maria Braz
Braga, padre Diêmersom Bento de
Araújo, Aline Fernanda Lopes Freitas
Targino, Gustavo Siqueira Aleixo, Marize Carvalho Coutinho do Patrocínio
Freitas, Márcia Monteiro Mendonça de
Almeida Castro e Stela Bandeira Helrigel Cruvinel.
“Os catequistas que participaram
do curso estão aptos a abrir átrios e ministrar o primeiro nível da Catequese
Bom Pastor, sempre com orientação da
comissão e da equipe de formadores”,
explicou Tânia Braga.

Depoimento de Tânia Braga
Coordenadora da Catequese Bom Pastor
em Goiânia há dois anos e oito meses

“Antes de fazer o curso da Catequese Bom Pastor, eu era uma catequista
insegura, não sabia como trabalhar os
temas com as crianças de forma que
elas pudessem absorver o conteúdo e
também ter uma experiência pessoal
com Jesus. Depois que fiz o curso, tudo
ficou muito claro e simples, graças à
organização por temas e tempos, con-

forme os documentos da Igreja. Essa
catequese tem os materiais adequados
para cada idade e o método Montessori, muito eficaz. O papel do catequista
é apenas conduzir, porque nada é do
catequista. Como diz a Sofia Cavalletti,
o catequista anuncia uma Palavra que
não é sua, mas de Deus. Estimula um
potencial que pertence à criança e o
fruto também não é do catequista, mas
do Espírito Santo. Por isso, os frutos são
abundantes e bons.
A minha experiência, no pouco
tempo que estou na Catequese Bom
Pastor, é presenciar a alegria da criança de saber que é amada pelo Bom
Pastor e que ele a conhece e a chama
pelo nome e isso reflete também na
família da criança. É maravilhoso! É um
presente de Deus!”
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Reunião Mensal de Pastoral
estimula a corresponsabilidade na missão da Igreja

N

o próximo dia 8 de fevereiro, acontecerá, na
Cidade da Comunhão
(CPDF), a primeira Reunião Mensal de Pastoral do ano, com
o estudo da Campanha da Fraternidade 2020, cujo tema é “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”
e o lema “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele” (cf. Lc 10,33-34). A assessoria ﬁcará por conta do subsecretário adjunto geral da CNBB, padre Dirceu de Oliveira Medeiros, da
Diocese de São João Del-Rei (MG).
Como todos os anos, a primeira Reunião Mensal trata sempre da
Campanha da Fraternidade. Segundo padre Vitor Simão, coordenador da Reunião, isso é importante
porque prepara os cristãos para o
Tempo da Quaresma e os coloca em
sintonia com a Igreja no Brasil. “É
o momento de iniciarmos o ano em
comunhão com a Igreja no Brasil,
reﬂetindo o tema da CF e preparando nossas lideranças para abordar
a temática em suas comunidades”,
aﬁrmou.

A escolha justiﬁca-se porque o
objetivo da Reunião Mensal de Pastoral, conforme padre Vitor, é proporcionar um espaço de comunhão e
unidade. “As Reuniões Mensais são
um espaço para reﬂetir a pastoral
arquidiocesana em comunhão com
o pensamento do nosso arcebispo,
que deve então conduzir o rebanho
da nossa Arquidiocese. A proposta,
portanto, é ser esse espaço de comunhão, de reﬂexão, para que todas as
lideranças de todas as comunidades
possam reﬂetir sobre aquilo que a
Igreja arquidiocesana e/ou o Brasil
vive”, explicou.

Ao longo de 2020, diversos outros temas serão explorados, como
a Semana Santa, que no ano passado reuniu o maior número de
participantes, além do Congresso
Eucarístico Arquidiocesano. Para
Dom Washington Cruz, “as reuniões buscam expressar esse ânimo e vigor missionário da Igreja
frente aos sempre novos desaﬁos

Foto: Leonardo Cardoso F. Campêlo

FÚLVIO COSTA

que estão presentes no campo da
missão”. Além disso, ele aﬁrma
que a reunião cumpre também
com a função fundamental da comunhão eclesial, “promovendo
o encontro entre as pessoas, estimulando a corresponsabilidade
na missão da Igreja, cada qual segundo a vocação recebida e o ministério no qual foi investido”. O
arcebispo, que sempre preside as
reuniões, aproveita para agradecer
a todos pelo esforço na realização
desse instrumento de evangelização. “Alegro-me muito com o encontro de irmãos que as reuniões
mensais favorecem. Ali, a cooperação recíproca para o bem da Igreja
é algo sempre presente. Nós, bispos, sinais da unidade da Igreja

local, agradecemos a todos os que
se empenham pela sua realização.”
Padre Vitor também insiste no
compromisso das lideranças com a
Reunião Mensal de Pastoral, por ser
um indispensável espaço de comunhão e unidade arquidiocesano. “A
Igreja precisa ser esse sinal de comunhão para uma sociedade um tanto
dividida, polarizada, e a Igreja é o
corpo de Cristo e precisa ser esse espaço porque somos todos irmãos e a
comunhão passa pelo cuidado pastoral. Por isso, nós insistimos muito
para que cada liderança da Arquidiocese possa participar da Reunião
Mensal de Pastoral e possa viver
essa comunhão em cada paróquia
e nas comunidades de nossa paróquia”, concluiu.

HISTÓRIA
A Reunião Mensal de Pastoral que
conhecemos e participamos nos dias de
hoje, na Cidade da Comunhão (CPDF), é
fruto do Encontro Mensal do Clero, que
nasceu em 4 de julho de 1957, com o
primeiro arcebispo de Goiânia, Dom
Fernando Gomes dos Santos. Quando enviou a primeira carta circular aos
padres seculares e religiosos, o então
arcebispo deixou claro qual seria o sentido de promover esses encontros: “De-
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vemos estreitar, cada vez mais, os laços
sagrados que nos unem, para uma ação
conjunta capaz de somar a inteligência,
a capacidade de trabalho e o espírito
apostólico do nosso Clero”. O objetivo
era promover reuniões fraternas, com o
espírito de fé e caridade, aliado ao desejo sincero e eficaz de mútuo auxílio.
Dom Fernando ainda dizia que “as reuniões deveriam proporcionar a todos o
bom humor indispensável para recriar

o espírito e estimular as lides apostólicas”. Hoje, 60 anos depois, aquelas reuniões com os padres, que a partir de
11 de junho de 1978 passaram a ter
também a participação de religiosos
e leigos, congregando assim todos os
valores da Igreja a caminharem juntos,
a serviço do Povo de Deus, continuam
com o mesmo espírito: “apresentar temas atuais para discussão e depois acolher as deliberações do arcebispo”.
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CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 14

Devemos ser fiéis ao Espírito Santo
Estimados irmãos e irmãs!

L

tanto entusiasmo: oxalá conserve a fé
que Paulo lhe anunciou! O apóstolo
não hesita e parte para a Macedônia,
certo de que é o próprio Deus que o
envia, e chega a Filipos, “colônia romana” (At 16,12) na Via Egnácia, para
pregar o Evangelho. Paulo passa ali
vários dias. São três os acontecimentos que caracterizam a sua perma-

nência em Filipos, naqueles três dias:
três acontecimentos importantes. 1) A
evangelização e o batismo de Lídia e
da sua família; 2) a prisão que sofreu,
com Silas, depois de ter exorcizado
uma escrava explorada pelos seus senhores; 3) a conversão e o batismo do
seu carcereiro e da sua família. Vemos
esses três episódios na vida de Paulo.
Foto: Vatican News

endo os Atos dos Apóstolos
vê-se que o Espírito Santo é
o protagonista da missão da
Igreja: é Ele quem guia o caminho dos evangelizadores, mostrando-lhes a vereda a seguir.
Vemos isso claramente no momen-

to em que o apóstolo Paulo, ao chegar
a Trôade, tem uma visão. Um macedônio suplica-lhe: “Vem à Macedônia e ajuda-nos!” (At 16,9). O povo da
Macedônia do Norte é orgulhoso disso, muito orgulhoso de ter chamado
Paulo, para que ele anunciasse Jesus
Cristo. Lembro-me muito bem daquele bonito povo, que me recebeu com

O poder do Evangelho
O poder do Evangelho visa sobretudo as mulheres de Filipos, em particular
Lídia, uma comerciante de púrpura, na
cidade de Tiatira, uma crente em Deus
a quem o Senhor abre o coração “para
aderir às palavras de Paulo” (At 16,14).
Com efeito, Lídia acolhe Cristo, recebe
o Batismo com a sua família e hospeda aqueles que pertencem a Cristo, acolhendo Paulo e Silas na sua casa. Aqui
temos o testemunho da chegada do cristianismo à Europa: o início de um processo de inculturação que continua até
hoje. Ele veio da Macedônia.
Depois do entusiasmo experimentado na casa de Lídia, Paulo e Silas têm
que enfrentar a dureza da prisão: passam da consolação da conversão de Lídia e da sua família para a desolação do
cárcere, onde foram lançados por terem
libertado, em nome de Jesus, “uma serva que tinha um espírito de adivinhação” e que “dava muito lucro aos seus
senhores” com o trabalho de adivinha
(At 16,16). Os seus senhores ganhavam
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muito dinheiro e aquela pobre escrava
fazia o que os adivinhos fazem: adivinhava o futuro, lia as mãos – como diz a
canção, prendi questa mano, zingara (pega
nesta mão, cigana”) – e as pessoas pagavam por isso. Prezados irmãos e irmãs,
ainda hoje há pessoas que pagam por
isso. Lembro-me que na minha diocese, num parque muito grande, havia
mais de 60 mesinhas, diante das quais
estavam sentados os adivinhos e as adivinhas, que liam as mãos e as pessoas
acreditavam nessas coisas! E pagavam.
E isso acontecia também na época de
São Paulo. Por retaliação, os seus senhores denunciam Paulo e conduzem os
apóstolos perante os magistrados com a
acusação de desordem pública.
Mas o que acontece? Paulo está na
prisão e, durante a sua detenção, veriﬁca-se algo surpreendente. Está desolado, mas em vez de se queixar, Paulo
e Silas cantam louvores a Deus e esse
louvor desencadeia um poder que os
liberta: durante a oração, um tremor de

terra abala os fundamentos da prisão, as
portas abrem-se e as correntes de todos
caem (cf. At 16,25-26). Como a oração de
Pentecostes, também a prece recitada na
prisão provoca efeitos prodigiosos.
Julgando que os prisioneiros tinham
escapado, o carcereiro estava prestes a
suicidar-se, pois quando um prisioneiro
escapava, os carcereiros pagavam com a
própria vida; mas Paulo brada-lhe: “Estamos todos aqui!” (At 16,27-28). Então,
ele pergunta: “Que devo fazer para ser
salvo?” (At 16,30). A resposta é: “Acredita no Senhor Jesus, e assim tu e os teus
sereis salvos” (At 16,31). É neste ponto
que se veriﬁca a mudança: no meio da
noite, o carcereiro e a sua família ouvem a palavra do Senhor, acolhem os
apóstolos, lavam as suas feridas – porque tinham sido espancados – e, com a
sua família, recebem o Batismo; então,
ele “entrega-se, com a família, à alegria
de ter acreditado em Deus” (At 16,34),
prepara a mesa e convida Paulo e Silas
a permanecer com eles: o momento da

consolação! No meio da noite desse carcereiro anônimo, a luz de Cristo brilha e
vence as trevas: as correntes do coração
caem e, nele e na sua família, ﬂoresce
uma alegria nunca experimentada. É assim que o Espírito Santo cumpre a missão: desde o início, do Pentecostes em
diante, Ele é o protagonista da missão.
E leva-nos adiante; devemos ser ﬁéis
à vocação que o Espírito nos impele a
abraçar. Para anunciar o Evangelho!
Peçamos também nós hoje ao Espírito Santo um coração aberto, sensível
a Deus e hospitaleiro para com os nossos irmãos, como o de Lídia, e uma fé
arrojada, como a de Paulo e de Silas, e
inclusive um coração aberto, como o
do carcereiro que se deixa tocar pelo
Espírito Santo.

Praça São Pedro
30 de outubro de 2019
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VIDA CRISTÃ

IR. MARCOS VINÍCIUS R. DE CARVALHO, C.SS.R

A

vida religiosa consagrada é
a opção do cristão que amadureceu sua fé na Igreja e que
aposta sua vida no discipulado missionário de Jesus Cristo. Sabe-se
que essa é vocação comum a todos os
batizados, portanto, o que é especíﬁco
dessa maneira de vida cristã? A especiﬁcidade da vida religiosa consagrada
está na radicalidade batismal expressa
na ação carismática e na espiritualidade de cada família consagrada (ordens,
institutos e congregações). É a polarização da vida cristã num especíﬁco carisma para o bem da Igreja e do mundo.
A vida religiosa consagrada deve ser
entendida e vivida dentro de uma perspectiva maior: a graça da Santíssima
Trindade. Em outras palavras, deve-se
entendê-la a partir do ser e não do fazer, pois o religioso é um consagrado,
independente do que realiza na Igreja.
Os votos religiosos são apenas meios
convenientes para se dedicar à vivência do Mistério de Cristo enviado para
anunciar o amor misericordioso do Pai
que nos ama como ﬁlhos e nos quer ir-

mãos uns dos outros. Filiação e fraternidade são, portanto, as duas dimensões
fundamentais da vida cristã que a vida
religiosa consagrada se empenha em
pôr em evidência na Igreja.
O religioso é, antes de tudo, um irmão de Cristo, pois a consagração batismal o incorporou a Jesus Cristo para
ser, pela força transformadora do Espírito Santo, ﬁlho amado do Pai Eterno.
Na proﬁssão religiosa, ele propõe-se
a estreitar mais o seu amor-união com
Cristo, para participar da vida de amor
do Pai, no Filho pelo Espírito. Os votos
religiosos expressam a dedicação total
e exclusiva do religioso a Cristo. Pela
proﬁssão, o religioso busca assimilar à
sua vida o caminho histórico da vida
de Jesus, ou seja: uma vida casta, pobre,
obediente, a serviço e em doação até a
morte, quando ressurge vitorioso (cf.
Lumen Gentium 44).
O religioso é também um irmão
entre outros irmãos, pois é chamado
a promover fraternidade na Igreja. Os
religiosos têm a missão de anunciar o
amor-comunhão como a melhor forma
de evangelização da Igreja. É dentro da
comunidade que se exercita a vivência
da fraternidade, para que ela profetize
os valores fundamentais da vida cristã
como uma comunidade fraterna. A fraternidade do religioso deve garantir à
Igreja sua identidade de comunidade
cristã que vive em fraterna comunhão,
não deixando que ela se torne apenas
uma Organização Não Governamen-

É dentro da comunidade que se
exercita a vivência da fraternidade,
para que ela profetize os valores
fundamentais da vida cristã como
uma comunidade fraterna
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Vida religiosa consagrada: por um mundo mais irmão

tal (ONG). A fraternidade do religioso
deve recordar aos cristãos que o amor
entre os irmãos já é evangelização, pois
é a prova de que são verdadeiramente
discípulos e missionários de Jesus Cristo (Jo 13,35). A fraternidade é a “pastoral” por excelência dos religiosos!
Ainda, o religioso é um irmão da humanidade, ou seja, irmão de todos. Sua
consagração para viver a fraternidade
se traduz em missão-serviço de amor
a todos. Essa é a forma de tornar seu
apostolado mais eﬁciente e sua pregação mais eloquente, pois o testemunho
do amor-redenção em Cristo se concretiza na missão pela vida. As diversas atividades que assume são a concretização
de seu amor a Jesus e à humanidade. Ele
não se consagra para o trabalho, mas,
sim, para a missão: pois o trabalho sinaliza a opressão do homem pelo homem
para o acúmulo do capital, enquanto
missão-serviço expressa o amor comprometido em promover a dignidade da
pessoa humana como amada por Deus.

Por ﬁm, o religioso testemunha a beleza da consagração e da liberdade no
seguimento do Evangelho e no serviço
por amor. A vida religiosa consagrada
é um anúncio à Igreja e ao mundo da
vida nova e plena presente em Cristo
Jesus e uma denúncia contra os ídolos
mundanos que são incapazes de salvar,
de dar sentido libertador e profundo à
vida humana e que não podem trazer
felicidade perene ao coração. Essa é a
sua dimensão profética, como um sinal
claro da alegria em Cristo, expressa na
vida de consagração e fraternidade para
a missão. A Igreja tem o direito de olhar
para os religiosos e contemplar neles a
face do Cristo Irmão. Por isso, o ser religioso não é algo determinado pelo exercício de alguma função ou de algum
ministério, tampouco por alguma formação acadêmica ou técnica. O religioso é chamado a ser presença fraterna no
meio da humanidade, com o intuito de
testemunhar o amor da Trindade para
que o mundo seja mais irmão.
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LEITURA ORANTE

“Meus olhos viram a tua
salvação” (Lc 2,30)
FILIPE CRISTINO DA SILVA
Seminarista da Diocese de Ipameri-GO
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

liturgia do próximo domingo
narra o episódio em que Jesus,
ainda criança, é levado por Maria e José ao Templo para ser
consagrado a Deus. Simeão e a profetiza
Ana destacam-se na história. Os dois esperavam a vinda do Messias, o salvador de
Israel. O Messias era para eles a esperança
do mundo judeu, a conﬁrmação deﬁnitiva
de que Deus age na história dos homens e
também garante um bom futuro.
Diante disso, podemos dizer que a
mensagem do Evangelho une, na vinda do
Messias, a esperança, a conﬁança, a promessa e a ﬁdelidade. Tal fato é intrigante,
pois os elementos elencados fazem sempre

ponte entre o passado e o futuro, tocando
de algum modo na história. O porquê disso
está na dinâmica do relacionamento entre o
humano e o divino, que conjuga o passado,
o presente e o futuro: Deus vem ao homem,
relembrando o passado de suas obras, convida o homem para ﬁcar consigo e promete
a salvação. O homem ouve a Deus, acredita
em Deus e, sobre o passado, acolhe o convite, permanece nele e conﬁa na promessa.
Ana e Simeão viveram isso: ouviram os
profetas, acreditaram, permaneceram ﬁéis,
viram a obra de Deus com a vinda de Jesus
e anunciaram o futuro da salvação.
Deus age em nossa história a todo o momento. Assim como Ana e Simeão, precisamos aprender a ver o mundo com os olhos
da fé. Se ﬁzermos isso, veremos que Jesus,
que é o centro de tudo, nos iluminará e fará
brotar em nós a verdadeira alegria.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2 Sm 5, 1-7.10, Sl 88 (89), 20-21-22.25-26 (R/ . 25ª) Mc 3, 22-30. 3ª-f.: 2 Sm 6, 12b-15.17-19, Sl 23(24), 7.8.9.10
(R/ . 8a). 4ª-f.: 2 Sm 7, 4-17, Sl 88(89), 4-5.27-28.29-30 (R/ . 29a), Mc 4,1-20. 5ª-f.: 2 Sm 7, 18-19.24-29, Sl 131 (132), 1 -2. 3-5.11.12.13-14 (R/
. Lc 1,32b), Mc 4, 26-34. 6ª-f.: 2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17, Sl 50(51), 3-4.5-6ª.6bc-7.10-11 (R/ . cf a), Mc 4,26-34. Sábado: 2 Sm 12, 1-7ª.10-17,
Sl 50(51), 2-13.14-15.16-17 9R/. 12a), Mc 4, 35-41. Domingo: Ml 3,1-4, Sl 23(24), 7.8.9.10 (R . 10b), Hb 2, 14-18, Lc 2,22-40 ou abrev. 2,22-32.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 2,22-40 (página 1423 ‒ Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio
do Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3. Meditação: depois das leituras do dia, deixe que a Palavra fale por si mesma. Permita que Deus fale com sua
Palavra e apenas escute;
4. Contemplação: contemple Jesus, contemple a Trindade
que se revela para você;
5. Oração: a Palavra está com você, reze com os trechos que
ﬁcaram em seu coração; deixe o Espírito Santo falar por
você. Se possível, escreva os frutos dessa oração;
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir
efeitos: é hora de se perguntar sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Ele mostrará as ações concretas que você deve realizar depois de um intenso
momento de oração.
Festa da Apresentação do Senhor – Ano A. Liturgia da
Palavra: Ml 3,1-4; Sl 23(24),7.8.9.10 (R/. 10b); Hb 2,14-18;
Lc 2,22-40.

Foto: Fúlvio Costa

São Sebastião e São Benedito
são celebrados em Hidrolândia
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A Paróquia Santo Antônio de Hidrolândia (GO) celebrou, nos dias 16 a 20 de janeiro, São Sebastião e São
Benedito. A festa teve como tema “Igreja em missão:
chamados a cuidar da vida”. Foi um bonito momento
na vida da comunidade paroquial e, todos os dias, contou com Oração do Terço, Santa Missa e parte social. No
último dia (20), houve procissão com os santos padroeiros. Na homilia da missa de encerramento, o pároco,
frei Jussié ressaltou o amor incondicional dos dois santos por Jesus. “O amor é a causa do Reino e a proposta
de vida de Jesus. Sebastião foi martirizado, derramou
seu sangue que se juntou ao sangue de tantos mártires
na história da Igreja”, comentou. Já sobre o franciscano
São Benedito, o pároco ressaltou que o santo trazia, em
sua vida humilde, as marcas do amor a Jesus Cristo.

Assista pela PUC TV, todo sábado, às 8h30 e 17h e domingo, às 17h15
Baixe o leitor de
QR Code em seu
smartphone e assista
ao programa no YouTube
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