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PALAVRA DO ARCEBISPO

Caros irmãos e irmãs,

A

Igreja Católica, ao longo da sua
existência bimilenar, foi pioneira na criação e na manutenção de
instituições de ensino, em todos os
seus níveis. Especiﬁcamente no nosso estado,
as primeiras escolas e colégios foram criados
e mantidos por congregações religiosas ligadas à Igreja Católica. Basta lembrarmos do
Colégio dos Padres Salesianos, em Silvânia;
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
dos Colégios Ateneu Dom Bosco, da mesma
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
congregação; do Colégio Santo Agostinho,
das Irmãs Agostinianas; e do Colégio Agostiniano, dos padres agostinianos.
No centro da missão de todas as instituições educativas está a necessidade de oferecer aos estudantes um espaço educativo de todas as dimensões da pessoa humana, que não substitua a responsabilidade educativa
inalienável da família, mas que potencialize o protagonismo dos pais, os
ajude a construir o projeto educativo que queiram para os seus ﬁlhos e os
assessorar com os meios mais adequados para levar esse projeto a termo.
Se a instituição é católica, tudo deve estar imbuído e fundado nos valores
cristãos católicos, aprendidos com Cristo.
Se considerarmos a dimensão pedagógica, o projeto educativo deveria
sintetizar as linhas mestras de uma educação centrada na pessoa, segundo
a concepção cristã do homem e da vida. Essa concepção de projeto pretende promover uma educação completa, integral, que favoreça o desenvolvimento pleno do estudante e se manifeste em todas as dimensões que caracterizam a unidade da pessoa e da ação educativa: o desenvolvimento físico,
intelectual, a educação da vontade, o desenvolvimento afetivo e social, bem
como a educação moral e transcendente.
Seguindo essa tradição consolidada e frutuosa, a Arquidiocese de Goiânia, por meio da Associação Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, amadureceu, no ano de 2018, a decisão de fundar um colégio sob sua responsabilidade. Em 2018, passamos a tratar do Regimento Interno e do Projeto Político
Pedagógico, com a ajuda de uma experta no assunto. Ao mesmo tempo,
começamos a procurar um local que poderia sediar, ainda que temporariamente, nosso colégio. Depois de muitas reuniões, conseguimos formular
uma proposta inicial de Regimento e de Projeto Pedagógico e, com a ajuda
do Pe. Rodrigo de Castro, reitor do Santuário Sagrada Família, encontramos
a sede para nosso colégio.
Em meio a tudo isso, decidimos que o Colégio se chamaria Família de
Nazaré. Escolhemos esse nome porque no centro da nossa proposta está
o desejo de criar uma instituição de ensino que fosse como a Família de
Nazaré, onde Cristo fosse o centro e onde pudéssemos criar um ambiente
educativo familiar. Além disso, desejamos cooperar com as famílias na sua
inalienável responsabilidade educativa e não substituí-la.
Começamos o ano de 2019 com três turmas, uma de cada série do Ensino Médio. Com imensa conﬁança em Deus, com grande amor pelos nossos
estudantes e por suas famílias, com sincera humildade para reconhecer os
erros e procurar corrigi-los, demos início ao nosso primeiro ano letivo. Estamos caminhando e enfrentando todos os desaﬁos, para qualiﬁcarmos nossa
proposta. Em tudo procuramos unicamente a glória de Deus e o bem dos
nossos estudantes, a qualiﬁcação de sua formação.
Tendo dado os primeiros passos, queremos seguir adiante, com a graça
de Deus, que nos guiou e nos sustentou até aqui, com o desejo de que no
Colégio Família de Nazaré, toda a comunidade escolar, particularmente os
estudantes e suas famílias, possam crescer não só em inteligência, mas no
amor a Deus e ao próximo, e todos nós aprendamos a viver de modo mais
verdadeiro o que o Senhor nos pede, cada um na sua vocação.
Desejo de todo o coração que o Colégio Família de Nazaré e os demais
colégios católicos de nossa Arquidiocese possam exercer seu importante
papel na educação de nossas crianças e jovens. Peço que o Divino Pai Eterno, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, possa dar a todos as graças mais necessárias para o seu caminho.
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A secretaria paroquial é um espaço de
diálogo, interação, orientação, um serviço
da paróquia indispensável para que a vida
pastoral e administrativa da comunidade tenha ﬂuidez. Uma secretaria paroquial eﬁcaz
transforma a relação das pastorais, ministros,
sacerdotes, religiosas e de todos os envolvidos na comunidade e também fora dela, por
isso é essencial. Na reportagem de capa, apresentamos algumas experiências de secretarias
paroquiais em nossa arquidiocese, com depoimentos, reﬂexões e a visão da nossa Igreja
particular sobre esse serviço. Nesta edição, o
leitor também confere a Palavra do Arcebispo sobre a missão das entidades educativas
no processo de formativo integral e sobre a
proposta pedagógica do Colégio Família de

Nazaré, da Arquidiocese de Goiânia. Em Vida
Cristã, a advogada Marizete Pires reﬂete sobre o papel da adoção e as implicações do
aborto para a sociedade. Trazemos também
as coberturas do ﬁm de semana passado, entre elas, a cerimônia de ordenação do novo
diácono da Arquidiocese, Saulo Ribeiro.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Mestrado em Direito Canônico
retoma suas atividades
Foto: Rudger Remígio

A EDUCAÇÃO
FUNDADA EM CRISTO

Editorial

A Arquidiocese de Goiânia, desde o
ano de 2018, estabeleceu um convênio
com a Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro, por meio do Pontifício Instituto de Direito Canônico do
Rio de Janeiro, que permitiu a instalação do Mestrado em Direito Canônico
da Pontifícia Universidade Gregoriana
de Roma em Goiânia.
Neste ano, o mestrado teve suas atividades iniciadas no dia 3 de fevereiro
com a presença de seus 89 alunos, de 36
dioceses do Brasil. Dom Levi Bonatto,

bispo auxiliar e presidente do Tribunal
Eclesiástico Interdiocesano de Goiânia,
fez pronunciamento na solenidade.
O mestrado em Direito Canônico é
aberto a leigos, padres ou religiosos,
para formação em uma área tão necessária para a Igreja Católica no Brasil.
Para mais informações sobre o Mestrado em Direito Canônico de Goiânia, entre em contato pelo telefone
(62) 3567-9060 (período da manhã) ou
(62) 99229-0232, bem como por e-mail:
isdsgoiania@gmail.com.

Arcebispo abre ano letivo do Ifiteg
Dom Washington Cruz presidiu
Santa Missa em Ação de Graças pelo
início do Ano Letivo do Instituto de
Filosoﬁa e Teologia de Goiás (Iﬁteg). A
celebração aconteceu em 3 de fevereiro,
dia de São Brás, e contou com a presença do diretor geral da instituição, padre
Heverton Rodrigues, missionário redentorista, dos professores da instituição e do provincial dos Franciscanos
Capuchinhos, Frei Clezio Menezes.
Fundado no ano de 1982, o Iﬁteg tem a
missão, antes de tudo, de ser um espaço de reﬂexão ﬁlosóﬁca e teológica, em

Foto: Suzany Marques
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vista da formação acadêmica dos membros dos institutos de vida religiosa e
das comunidades particulares da Igreja
Católica Romana.

06/02/2020 16:24:00

Fevereiro de 2020

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Bênção das Mochilas
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Foto: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

“Obedeçam à lei de Deus,
a seus pais e professores”,
pede Dom Washington
Cruz a estudantes

N

o domingo, 2 de fevereiro,
Festa da Apresentação do
Senhor, nosso arcebispo
Dom Washington Cruz
presidiu Santa Missa na Catedral
Metropolitana, em que conferiu a
Bênção das Mochilas dos estudantes
que estão iniciando novo ano letivo.
Diversas escolas católicas e da rede
pública e particular participaram da
celebração.
Dirigindo-se de modo especial
às crianças, Dom Washington as
exortou a trilhar pelos caminhos do
bem, sempre obedecendo aos pais e
pessoas mais velhas. Ele também as
orientou a obedecer às leis, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
“Como é importante cumprir a lei
de Deus e dos homens. Em obediência à lei de Deus, vocês devem ser
crianças estudiosas, crescer sadias,
procurar ser obedientes aos seus
pais e mestres”, aﬁrmou.
Dom Washington deu o exemplo
de Nossa Senhora e José que levaram

o Menino Jesus para ser apresentado
no templo de Jerusalém, conforme
determinava a lei de Moisés. “Segundo o que está escrito na lei do
Senhor: Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor” (Lc
2,23). O arcebispo continuou explicando. “Ela não precisava fazer isso
porque Jesus era o próprio Deus,
mas Nossa Senhora quis cumprir a
lei no sentido nobre do termo, a vontade de Deus. Todos nós devemos ﬁcar contentes em cumpri-la, pois as
leis são luzes que se acendem para a

gente caminhar na noite”, aﬁrmou.
Por ﬁm, o arcebispo voltou a pedir que os estudantes observem a lei
do Senhor e aqueles que representam Deus. “Crianças, façam a vontade de Deus, cumpram a lei em casa,
deixando-se guiar pelo papai e pela
mamãe. Na escola, deixem-se guiar
pelos professores e pelas professoras. Na Igreja, cumprimos a lei de
Deus pelas mediações humanas. O
Senhor não vem do céu a não ser de
modo extraordinário como fez com
Simeão e Ana (cf. Lc 2,2-40). Ele nos

deu os pastores da Igreja para guiar
o seu rebanho e a gente deve cumprir aquilo que eles nos dizem, às
vezes não é fácil.”
A Bênção das Mochilas aconteceu logo após a Santa Missa. Centenas de crianças, adolescentes e jovens ergueram seu material escolar
para Dom Washington aspergir com
água benta. Ele também abençoou
uma criança que segurou em seu
colo. Os concelebrantes, padres Luiz
Henrique Brandão, Vitor Simão e
Alaor Rodrigues, ﬁzeram o mesmo.

Na celebração da Festa da Apresentação do Senhor no Templo, em 2
de fevereiro, Dom Washington Cruz
ordenou o seminarista Saulo Ribeiro diácono para o serviço da Igreja.
O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto e
muitos padres da Arquidiocese concelebraram. Houve também a participação de dezenas de diáconos transitórios e permanentes.
Dom Washington fez comentários
sobre a Festa da Apresentação do Senhor, destacando-a como o anúncio
da cruz. Ele explicou que a apresentação no templo responde ao cumprimento da lei de Moisés e que a ação de
Nossa Senhora e São José nos ensina a
“respeitar as leis e a cumprir todos os
nossos deveres proﬁssionais, cívicos e
quaisquer outros, com naturalidade,
pontualidade e rigor, sem nos desculparmos, sem nos dispensarmos”.
Sobre o ordinando, o arcebispo
aﬁrmou que a Igreja estava receben-
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do, com alegria e gratidão, um particularíssimo “dom da graça”. “Através
do gesto da oração e da imposição das
mãos, insiro o acólito Saulo Ribeiro
no primeiro grau do sacramento da
Ordem, o diaconado, que o conﬁgurará a Jesus Cristo, aquele que serve
por amor. Aos ministros ordenados, e,
portanto, também aos diáconos, compete um lugar e um serviço especíﬁcos e insubstituíveis na evangelização
e transmissão da fé.” Continuando,
Dom Washington disse a Saulo: “Você
recebe hoje um dom e uma tarefa peculiares dentro do povo de Deus e a
seu serviço. Em comunhão com o bispo e com o presbitério, você é constituído, na Igreja, sinal vivo de Jesus.
É consagrado e enviado para o serviço da comunhão eclesial mediante o
exercício do ministério da Palavra, da
liturgia e da caridade”, esclareceu.
Após a homilia, seguiu-se o rito de
ordenação e a Santa Missa, conforme

Foto: Rudger Remígio

Saulo Ribeiro é ordenado diácono

o ordinário. O novo diácono foi cumprimentado no Centro Pastoral Dom
Antonio (CPDA).
No ﬁm da celebração, o arcebispo

Dom Washington Cruz aﬁrmou que
os diáconos Saulo Ribeiro e Fênykis
de Oliveira serão ordenados presbíteros ainda este ano.
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SECRETARIA PAROQUIAL

Foto: Rudger Remígio

Um trabalho que vai muito além do atendimento nas paróquias

Hilca Tavares, secretária da Paróquia São Francisco de Assis, no Setor Universitário
SUZANY MARQUES

A

secretaria é a porta de
entrada de todas as paróquias. Secretárias e secretários paroquiais são de
extrema importância para a vida
pastoral e também para a evangelização. Eles têm a função de ser o
cartão de visita da comunidade, de
atender e sanar as dúvidas e solicitações daqueles que buscam esse
lugar, procurando deixar claras as
razões do sim e do não, sempre com
diálogo paciente e respeitoso.
De acordo com o coordenador de
Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, padre Vitor Simão, secretárias
e secretários precisam ser acolhedores, gentis e eﬁcientes. Ele explicou
ainda que “os responsáveis pelas
secretarias paroquiais precisam acolher sem fazer acepção de pessoas,
tratar bem e dar a elas aquilo que
nós podemos oferecer, o que eu chamo de eﬁciência.”
Hilca Tavares é secretária da Pa-
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róquia São Francisco de Assis, no
Setor Universitário, há dez anos
e, por dois, ela exerceu funções no
setor ﬁnanceiro da paróquia. Hilca
esclareceu qual é, de fato, o trabalho da secretária paroquial. “Nós
atendemos, fazemos os devidos registros nos livros dos sacramentos:
batismo, crisma, matrimônio; atendemos o público e os padres que nos
solicitam serviços.”
A secretária ressaltou que, apesar
de bastante experiência na área, ela
ainda enfrenta algumas diﬁculdades em lidar com pessoas de outras
religiões que buscam a Igreja para
sanar dúvidas sobre sacramentos,
mas ela tem resolvido essas situações com o auxílio dos sacerdotes.
“Às vezes, pessoas de outra religião
querem ser padrinhos de batismo
de uma criança ou querem esclarecimentos sobre assuntos relacionados
a outros sacramentos, mas conseguimos resolver”, aﬁrmou.
Já Rosilene Mendes de Oliveira,
secretária da Paróquia Santo Antônio, de Hidrolândia (GO), há quatro

anos, disse que o principal desaﬁo
do momento é a inserção da paróquia nas redes sociais digitais. “As
pessoas estão interagindo mais nas
redes sociais, buscando horários de
missa, reuniões. Essa ferramenta
ajuda muito e nós estamos nos organizando, montando a equipe da
Pastoral da Comunicação, e a secretária tem que estar envolvida na comunicação.”
A secretária vê ainda seu trabalho
como um elo entre a paróquia e a comunidade. “Meu trabalho é muito
importante, porque é por mim que
as pessoas vêm à secretaria paroquial. O frei não está aqui a todo o
momento, então, eu as recebo para
que elas se sintam bem acolhidas,
para que possam voltar mais vezes”,
ressaltou. A Paróquia Santo Antônio
tem 12 comunidades.
Rosilene disse também que o trabalho de secretária vai muito além
da parte burocrática. “Às vezes, eu
ajudo uma pessoa com uma conversa, ou a aconselho sobre determinados assuntos e também a encaminho

quando precisa de uma ajuda social.
Enﬁm, com meu trabalho eu tenho
consciência de que não posso deixar
ninguém sair com dúvidas, pois só
assim ela retornará.”
Já a rotina diária dos secretários
Gabriel de Souza e de Fernanda
Rezende, na Paróquia Santa Cruz,
em Aparecida de Goiânia, é assim:
atendem as pessoas, dão informações, fazem registro de sacramentos, atendem dizimistas, além de
outras tarefas.
Gabriel, que também trabalha na
tesouraria, relatou que a comunicação é desaﬁante. De acordo com
ele, algumas pessoas chegam diretamente no padre para resolver uma
situação que é de responsabilidade
da secretaria. “O padre já percebeu e
está buscando uma maneira de melhorar isso. Ele até sugeriu deixar o
celular pessoal na secretaria porque
muita gente manda mensagem, por
exemplo, querendo marcar algo, e
isso deve ser feito pelo secretário,
por uma questão de controle da
agenda”, esclareceu.
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Reunião de secretários e secretárias paroquiais

Último encontro de secretárias e secretários, realizado em 30 de setembro de 2019

A Arquidiocese de Goiânia realiza, durante todo o ano, três encontros de secretárias e secretários. O
evento é preparado pelo Secretariado para a Ação Evangelizadora,
com o objetivo de reunir todos esses
colaboradores, para um momento
de formação, partilha e troca de experiências, seguindo, assim, o lema
da instituição, “Muitos membros,
um só corpo”.
Segundo padre Vitor Simão, o
objetivo é que as paróquias possam,
a partir da secretaria paroquial e de

suas secretárias, testemunhar a comunhão, no cuidado pastoral e administrativo de cada uma das paróquias. “A formação é para estimular
a unidade e a unidade nos conduz
à comunhão”, destacou padre Vitor.
A secretária Rosilene Mendes, de
Hidrolândia, disse que faz um esforço de sempre participar dos encontros. “As reuniões são muito importantes porque nós adquirimos mais
conhecimento. Cada reunião é uma
surpresa, um aprendizado a mais e
isso facilita muito o nosso trabalho.”

Pe. Vitor
“A(o) secretária(o) paroquial precisa ser uma pessoa de fé e disponível
para a formação, pois, como se trata de um vocabulário próprio, de um
serviço muito específico, é necessário ter essa capacidade de se preparar. É importante também que o secretário(a) seja discreto, porque na
secretaria paroquial chegam muitas informações de pessoas e da própria Igreja. Então, precisa saber lidar bem, para servir com eficiência a
comunidade.”

Gabriel Souza
“O secretário é a primeira linha de comunicação da Igreja. Todos que
entram em contato devem ser atendidos, principalmente quando solicitam um horário com o padre ou fazem outro pedido, antes passam
por nós.”
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Já o secretário Gabriel de Souza
falou que o momento arquidiocesano é uma oportunidade para a troca
de experiências. “A reunião possibilita a informação e o conhecimento
de outras realidades paroquiais.
Existem situações diversas que contribuem para a nossa experiência.
Nesses encontros, eu conheci várias
secretárias, que, às vezes, ligam para
pedir informação aqui, pedir ajuda
e eu também tenho esse suporte. A
reunião favorece a comunicação.”
A secretária Hilca Tavares tam-

bém concorda que a reunião favorece a comunicação. “Aprendemos
em cada reunião e somos animados,
motivados. Vemos também que as
diﬁculdades são iguais para todos
e a reunião propicia a comunicação
entre nós.”

Neste ano, a primeira reunião
de secretárias e secretários da
Arquidiocese de Goiânia
acontecerá no dia 16 de março,
das 8h às 16h, na Cidade da
Comunhão (CPDF).

Hilca Tavares
“A(o) secretária(o) é muito importante na comunidade paroquial. Nós
somos o cartão de visita e temos que saber nos comunicar e ter flexibilidade. É importante saber atender, ter boa comunicação, saber transmitir
para as pessoas as informações que precisam.”

Rosilene Mendes
“O trabalho principal da(o) secretária(o) é atender bem as pessoas, por
isso eu busco fazer um bom trabalho, para que as pessoas se sintam bem-vindas na nossa secretaria e possam voltar e fazer parte da nossa ação
evangelizadora na paróquia”.

06/02/2020 16:24:18

Fevereiro de 2020

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 16

Caros irmãos e irmãs!

O

s Atos dos Apóstolos
narram que Paulo, como
incansável evangelizador que é, após a estadia em Atenas, continua a corrida
evangélica no mundo. Nova etapa
de sua jornada missionária é Corinto, capital da província romana
da Acaia, uma cidade comercial e
cosmopolita, graças à presença de
dois portos importantes.
Como lemos no capítulo 18 de
Atos, Paulo encontra hospitalidade com um casal, Áquila e Priscila
(ou Prisca), forçados a se mudar
de Roma para Corinto depois que
o imperador Cláudio ordenou a
expulsão dos judeus (cf. At 18,2).
Eu gostaria de fazer um parêntese. O povo judeu sofreu muito na
história. Ele foi expulso, perseguido … E, no século passado, vimos
tantas brutalidades que eles ﬁzeram com o povo judeu e todos estávamos convencidos de que isso
havia terminado. Hoje, porém,
o hábito de perseguir judeus começa a renascer aqui e ali. Irmãos
e irmãs, isso não é humano nem
cristão. Judeus são nossos irmãos!

E eles não devem ser perseguidos.
Entendeu? Esses cônjuges provam ter um coração cheio de fé em
Deus e generoso com os outros,
capaz de abrir espaço para aqueles que, como eles, experimentam
a condição de estrangeiro. Essa
sensibilidade deles os leva a descentralizar-se para praticar a arte
cristã da hospitalidade (Rm 12,13;
Hb 13,2) e abrir as portas de sua
casa para receber o apóstolo Paulo. Assim, eles acolhem não apenas o evangelizador, mas também
o anúncio que ele traz consigo: o
Evangelho de Cristo, que é “o poder de Deus para a salvação de
quem crê” (Rm 1,16). E a partir
desse momento, seu lar é imbuído
da fragrância da Palavra “viva”
(Hb 4,12) que viviﬁca os corações.
Áquila e Priscila também compartilham a atividade proﬁssional
com Paulo, que é a construção de
tendas. Paulo, de fato, valorizou
muito o trabalho manual e o considerou um espaço privilegiado de
testemunho cristão (cf. 1Cor 4,12),
bem como uma maneira justa de
manter-se sem ser um fardo para
os outros (cf. 1Ts 2,9; 2Ts 3,8) para
a comunidade.

Foto: Internet

Um casal a serviço do Evangelho

Áquila

Príscila

Famílias tornam-se um templo para a Eucaristia
A casa de Áquila e Priscila em
Corinto abre suas portas não apenas para o apóstolo, mas também
para os irmãos e irmãs em Cristo.
De fato, Paulo pode falar da “comunidade que se reúne em sua casa”
(1Cor 16,19), que se torna uma
“casa da Igreja”, uma “domus ecclesiae”, um lugar para ouvir a Palavra de Deus e celebrar a Eucaristia.
Ainda hoje em alguns países onde
não há liberdade religiosa nem liberdade para os cristãos, os cristãos
se reúnem em uma casa, um pouco
escondido, para rezar e celebrar a
Eucaristia. Ainda hoje existem essas casas, essas famílias que se tornam um templo para a Eucaristia
Depois de um ano e meio de permanência em Corinto, Paulo deixa
a cidade com Áquila e Priscila, que
param em Éfeso. Ali também o lar
deles se torna um local de cateque-
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se (cf. At 18,26). Finalmente, os dois
cônjuges retornarão a Roma e receberão um esplêndido elogio que o
apóstolo insere na carta aos romanos. Seu coração estava agradecido,
e assim Paulo escreveu sobre esses
dois cônjuges na carta aos romanos. Ouçam: “Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo
Jesus. Para salvar minha vida, eles
arriscaram suas cabeças, e eu não
sou apenas grato a eles, mas a todas
as igrejas do mundo pagão” (16,4).
Quantas famílias em tempos de
perseguição arriscam suas cabeças
para manter escondidos os perseguidos! Este é o primeiro exemplo:
hospitalidade familiar, mesmo em
tempos difíceis.
Entre os numerosos colaboradores de Paulo, Áquila e Priscila
emergem como modelos de vida
conjugal responsavelmente com-

prometidos com o serviço de toda
a comunidade cristã e lembram-nos
que, graças à fé e ao compromisso
com a evangelização de tantos leigos como eles, o cristianismo chegou até nós. De fato, “a ﬁm de criar
raízes na terra do povo, desenvolver-se fortemente, era necessário o
comprometimento dessas famílias.
Mas pense que desde o início o cristianismo foi pregado pelos leigos.
Você também é responsável, pelo
seu batismo, para levar adiante a
fé. Foi o compromisso de muitas famílias, desses casais, dessas comunidades cristãs, de ﬁéis leigos que
ofereceram o húmus ao crescimento da fé” (Bento XVI, Catequese, 7
de fevereiro de 2007). Essa frase do
Papa Bento XVI é linda: os leigos
dão húmus ao crescimento da fé.
Peçamos ao Pai, que escolheu fazer dos cônjuges sua “verdadeira es-

cultura vivente” (Exortação Apostólica Amoris Laetitia, 11), que derrame
o seu Espírito sobre todos os casais
cristãos, para que, seguindo o exemplo de Áquila e Priscila, possam
abrir as portas de seus corações a
Cristo e a seus irmãos e transformar
seus lares em igrejas domésticas.
Bela palavra: uma casa é uma igreja
doméstica, onde se deve viver a comunhão e oferecer o culto da vida
vivida com fé, esperança e caridade.
Devemos rezar a esses dois santos,
Áquila e Prisca, para que eles ensinem nossas famílias a serem como
eles: uma igreja doméstica onde há
húmus, para que a fé cresça.

Praça São Pedro
13 de novembro de 2019
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VIDA CRISTÃ

MARIZETE PIRES DA SILVA COSTA
Advogada e membro da Unijuc

N

o mundo descartável em
que estamos imersos, falar
que adoção é dom de Deus
soa estranho. O egoísmo
que move homens e mulheres impede-os de ver beleza no ato caridoso
de amar o próximo, até de torná-lo
seu ﬁlho. Essa é a essência da adoção.
Amor sem condição. Sem medidas.
Sem cobrança. Sem esperar nada em
troca. Amar.
Tempos atrás, atendendo a um
cliente que buscava informações sobre o processo de adoção, explicando-lhe sobe a demora em localizar o
ﬁlho pretendido, por conta da imensa burocracia, ouvi dele o seguinte:
“Doutora, e se meu ﬁlho foi abortado?
Se o ﬁlho que viria para mim foi abortado? A minha chance de ser pai não
existirá”. Diante do sofrimento dele,
acalmei-o, mostrando o grande número de crianças presentes em abrigos à
espera de um lar. Ele se foi tranquilo e
eu ﬁquei pensativa.
A vida deve ser protegida desde a
concepção. Acredito nisso. E sempre

defendi essa premissa. A vida é dom
precioso de Deus. Mas as palavras
daquele jovem homem mexeram profundamente comigo. O aborto é uma
lástima em todos os sentidos. Gera
dor profunda.
Ciente da imensa espera dos futuros pais adotantes, ﬁco muito triste.
Quantas crianças não tiveram a chance de nascer por conta dos grupos
pró-aborto? Olhando a estatística do
Conselho Nacional de Justiça, percebe-se que não há ﬁlhos para tantos
pais. Hoje há 46.071 pedidos de adoção. Ou seja, há 46.071 famílias à espera de um ﬁlho. Em contrapartida, há
9.418 crianças e adolescentes à espera
de pais. Desses, a maioria está acima
dos 7 anos. O que falta para haver o
encontro de pais e ﬁlhos?
Pesquisando sobre o assunto desde
2013, percebo que faltam políticas públicas eﬁcientes para desburocratizar
a adoção e campanhas que combatam
o preconceito. A maioria dos adotantes quer criança do sexo feminino e
menor de 5 anos. O preconceito, sem
dúvida, é o maior empecilho para que
esses pequenos, retirados de suas famílias, possam ser criados em um lar,
tal como prevê nossa legislação.
A Constituição Federal de 1988
prevê no artigo 227 que: “É dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

“Seja biológico ou natural, filho é filho
e pronto. Então, o olhar sobre esse
indivíduo precisa ser outro, mais
positivo, esperançoso”
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A adoção é dom de Deus

educação, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”.
Assim, quando a família falha,
o poder público age no sentido de
proteger a criança. Dessa forma, sem
possibilidade de devolver a criança à
família, esta perde o poder familiar e
o caminho seguinte é a adoção. Mas
qual é nosso papel como sociedade,
Igreja?
Primeiro, exercer o amor fraterno, buscando intensiﬁcar as ações já
existentes na proteção da família em
risco. Depois, trabalhar na promoção
da vida, combatendo o aborto, incentivando essas mães a entregarem seus
ﬁlhos para adoção, quando não puderem criá-los e, o mais importante,
combater o preconceito. Nesse quesito, a opinião precisa de fato mudar.
Uma criança acima de 7 anos não é um
problema. Todo ﬁlho requer cuidado.

Dá trabalho educar. Seja biológico ou
natural, ﬁlho é ﬁlho e pronto. Então,
o olhar sobre esse indivíduo precisa
ser outro, mais positivo, esperançoso.
Esse é o olhar do cristão.
A legislação brasileira colaborou
muito para acabar com esse preconceito. Somente em 2002, com o novo
Código Civil, ﬁlho biológico e ﬁlho
adotado tiveram os direitos igualados.
Temos, na história da Igreja, adoções importantes. Se São José não
tivesse adotado Jesus, será que teríamos a história da salvação escrita tal
como ela foi? Se Moisés não tivesse
sido adotado pela ﬁlha do faraó, será
que seu grande legado existiria? Graças a Deus, a adoção esteve presente,
mudando o rumo da história.
Quantos Moisés e Jesus estão em
abrigos, crescendo sem amor, sem
uma educação cristã, sem a chance de
se desenvolverem como indivíduos
bem formados e assim construírem
belas e felizes histórias? A adoção é,
de forma muito eﬁcaz, o caminho do
coração de Deus.
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LEITURA ORANTE

A Lei e a conversão
MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, Jesus nos fala que não veio
para “abolir a Lei, mas para dá-lhe o pleno cumprimento” (Mt
5,17). Ele veio para “soprar” o Espírito sobre
a Lei. A Lei por si mesma é legalismo. É morta. E, com Espírito Santo, ela renova-se. Conduz-nos à verdadeira liberdade em Deus, a
ﬁm de cumprir os seus mandamentos.
Nesta passagem, Jesus recita dois refrões. No primeiro refrão “Ouvistes o que
foi dito” (Mt 5,21), ele recorda a Lei que o
próprio Deus escreveu com o “dedo” e entregou a Moisés e que marcou os costumes,
as ações e os pensamentos do povo de Israel.
Ela deveria ser gravada no coração. Mas,
sob os cuidados dos fariseus e dos escribas,
a Lei se prendeu a legalismos, extremismos
e à hipocrisia e se tornou um peso insuportável, que nem eles conseguiram carregar.

O segundo é “Eu, porém, vos digo” (Mt
5,22). No encontro com esse “porém”, o
homem terá a possibilidade de uma conversão radical do coração, que o leva a ir
além do “preto no branco”. E, a partir dessa experiência, o cristão guardará a Lei no
coração, a ﬁm de pautar seus pensamentos,
palavras, costumes e ações na liberdade, na
alegria e, principalmente, no amor a Cristo.
Amar é fazer a vontade do Pai em todos os
aspectos da vida.
Com Jesus, a Lei se torna um caminho
cujos traços são formados pela Palavra. Jesus, obrigado por nos mostrar o caminho
certo para cumprirmos os mandamentos
do Pai. Derrama o teu o Espírito sobre nós,
para compreendermos esse caminho. Obrigado por aproximar a Palavra da nossa boca
e do nosso coração. Derrama o teu Espírito
sobre nós, a ﬁm de acolhermos essa Palavra.
Ensina-nos a conformar a nossa vontade, a
nossa liberdade e os nossos pensamentos ao
caminho e à Palavra.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1 Rs, 8,1-7.9-13; Sl 131(132), 6-7.8-10 (R/.8a); Mc 6,53-56. 3ª-f.: 1 Rs 8,22-23.27-30, Sl 83 (84), 3.4.5 e 10.11 (r/. 8a); Mc 7, 1-13.
4ª-f.: 1 Rs 10,1-10; Sl 36(37), 5-6.0-31.39-40 (R/.30a); Mc 7,14-23. 5ª-f.: 1 Rs 11,4-13, Sl 105(106), 3-4.35-36.37 e 40 (R/. 4); Mc 7,24-30. 6ª-f.: 1 Rs 11,29-32;
12,19. Sl 80(81), 10-11ab.12-13.14-15 (R/. cf.11a.9a); Mc 7,31-37. Sábado: 1 Rs 12,26-32;13,33-34; Sl 105(106), 6-7a.19-20.21-22 (R/.4a); Mc 8,1-10. Domingo:
6º Domingo do Tempo Comum – Eclo 15,16-21; Sl 118(119), 1-2.4-5.17-18.33-34 (R/ . 1); 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 ou abrev. Mt 5,20-22a.27-28.33-34-34a.37.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 5,17-37 (páginas 1350 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus,
por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a realidades que o façam perder o foco, para isso invoque o auxílio
do Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: o texto das Sagradas Escrituras
é para ser lido. Por isso, leia-o quantas vezes for necessário para poder ouvir e compreender a mensagem de Deus
para você.
3. Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Tente mergulhar nele e destaque palavras, frases e
repita-as para poder alimentar-se delas;
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5. Contemplação: agora, tente lembrar-se dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida.
Durante a semana, relembre o que rezou;
6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e
você deverá comprometer-se, de modo livre, a colocar essa
Palavra em prática.
6° Domingo do Tempo Comum, Ano A – Liturgia da Palavra:
Eclo 15,16-21; Sl 118 (119),1-2.4-5.17-18.33-34 (R/. 1); 1Cor 2,610; Mt 5,17-37 (Leis antigas e leis novas).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Conhecido por algumas publicações sobre o mesmo tema, padre José Carlos Pereira traz, neste livro, conteúdo importante para
secretários e secretárias paroquiais, oferecendo a esses profissionais
dicas que os ajudam a acolher melhor, oferecendo com isso o rosto
de uma paróquia renovada em seu ardor missionário. Em palestra
sobre o tema, o autor destacou: “A secretaria é o coração gestor da
paróquia e os secretários são importantes para todo o organograma
paroquial, por isso investir na pessoa é tão essencial para o crescimento e desenvolvimento de toda a estrutura”.
Obra: A nova secretaria paroquial
Autor: Pe. José Carlos Pereira
Onde encontrar: https://lojacatholicus.com.br/
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