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Aberta Campanha da Fraternidade 2020
Dom Washington Cruz convoca cristãos a “ver, sentir compaixão
e cuidar daqueles que mais necessitam”
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

RASGAI OS VOSSOS
CORAÇÕES E NÃO AS
VOSSAS VESTES

A Campanha da Fraternidade
2020, lançada no dia 26 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, é tema de
capa desta edição do Encontro Semanal. Neste ano, a Igreja nos convoca
a cuidar da vida em todas as suas dimensões a exemplo do bom samaritano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10,33-34). O testemunho
de vida de Santa Dulce dos Pobres
é um exemplo a ser seguido, e Dom
Washington Cruz, na cerimônia de
lançamento, disse-nos por que: “Embora ela fosse uma mulher franzina e
doente, durante o dia se tornava um

Queridos irmãos e irmãs,
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Retiro do Clero é encerrado com missa
festiva pelo aniversário do Seminário
Foto: Fúlvio Costa

niciamos há alguns dias o tempo da Quaresma e desde o início
desse belo e importante tempo litúrgico somos convidados a olhar
a meta que procuramos nesse nosso
caminho penitencial: a Páscoa, a ressurreição. Ressurreição, páscoa lembra-nos de vida nova, vida em pleniDOM WASHINGTON CRUZ, CP
tude, lembra-nos da ação de Deus que
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
ilumina as trevas, que vence a morte.
Todas essas realidades não acontecem
por acaso em nossas vidas, não são efeitos de uma mágica feita
por Deus, mas é fruto da ação de Deus na vida de quem o acolhe, de quem colabora com aquela pequena, mas insubstituível
parte que lhe toca. Por isso, a Igreja propõe-nos um caminho
a ser feito com Jesus, o que implica um tempo em que procuramos nos dispor ao Senhor e, acompanhando a ação de sua
graça, procuramos com sinceridade colaborar para que nossa
vida seja transformada, seja renovada. Penso que nesse caminho dois pontos são importantes.
O primeiro é a atenciosa escuta da Palavra de Deus, como
escuta do apelo de Jesus, essa que vai indicando onde e como
devemos caminhar. No fundo, essa escuta é a acolhida do próprio Cristo, o Verbo de Deus, dentro da nossa vida, é a abertura
de nossa existência para que Jesus possa entrar. Isso implica
em fazer um caminho de leitura orante da Bíblia, se possível
diária, tomando os textos propostos na Liturgia, que perfazem
um itinerário precioso e profundo que nos leva a contemplar
a vontade de Deus. Poderia também ajudar a participação nos
encontros da Lectio Divina, que acontecem todos os sábados da
Quaresma, na Paróquia Universitária, das 19h30 às 21h, guiadas por Dom Moacir.
Diante de Cristo, a Palavra do Pai, temos que dar o segundo passo, ouvir o apelo do profeta: “Rasgai os vossos corações
e não as vossas vestes” (Jl 2,13), isto é, abrir-nos sinceramente
diante de Jesus a ﬁm de reconhecer o que em nós, em nossas vidas, nas suas diversas instâncias – família, trabalho, relacionamentos, comunidade eclesial – está conforme o projeto de Deus
e o que precisa ser mudado. Para tal, precisamos estar dispostos
a discernir, com a ajuda do Espírito de Deus, qual o bem a ser
perseguido e qual o mal a ser evitado.
A escuta/acolhida da Palavra e a revisão de vida, a partir
da presença de Cristo, deve ir além das nossas boas intenções
e da nossa boa vontade. É a procura do bem objetivo, daquele
bem que, uma vez cumprido, produz como fruto a plenitude
de vida, mesmo que isso imponha mudanças radicais, escolhas
difíceis. Propomo-nos a viver cada uma delas por Cristo, com
Cristo e em Cristo. Tais atitudes podem ser nossa pequena, mas
insubstituível colaboração para uma verdadeira experiência de
ressurreição operada por Deus.
Sigamos em frente, conﬁantes do amor de Deus que nos fortalece e nos impulsiona a continuar.

gigante que ajudava a todos aqueles
que mais precisavam”.
Que nesta Quaresma possamos
viver a fé e a vida com dom e compromisso para que possamos chegar
preparados à Páscoa do Senhor.

O clero da Arquidiocese de Goiânia esteve em retiro, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, e teve como pregador o bispo da
Diocese de Leopoldina, Dom Edson José
Oriolo dos Santos. A ausência do nosso
arcebispo Dom Washington e dos bispos
auxiliares Dom Levi e Dom Moacir foi
justiﬁcada no início do retiro, por estarem
participando de Visita ad limina dos bispos do Regional Centro-Oeste à Santa Sé.

O retiro foi encerrado
com a Santa Missa, presidida por Dom Washington Cruz, na capela do
Seminário Interdiocesano
São João Maria Vianney,
celebrando também o
aniversário dessa casa de
formação. “Damos graças
a Deus por estes anos de
fundação do seminário e
pela vocação de todos os
padres que por aqui passaram”, disse o arcebispo
em sua reﬂexão.
Na Assembleia do Clero da Arquidiocese, que sempre acontece após o retiro,
foi realizada a eleição do novo coordenador do clero arquidiocesano. O eleito foi o
padre Carlos Gomes, pároco da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora /Catedral Metropolitana. Padre José Luiz da Silva, que
ocupava essa função, foi nomeado reitor
do Seminário São João Maria Vianney.

Bênção das Mochilas na Paróquia São João Batista
Na quarta-feira, 12 de
fevereiro, aconteceu, na
Paróquia São João Batista,
do Setor Colina Azul, em
Aparecida de Goiânia, a
celebração da Bênção das
Mochilas. A Santa Missa foi
presidida pelo padre Vitor
Simão. Foi um bonito momento da comunidade que
reuniu centenas de alunos,
professores, diretores, colaboradores de escolas, pais
e familiares. Na ocasião, o padre abençoou os materiais escolares dos estudantes de diversas escolas, entre elas a Dom
Fernando, da Arquidiocese de Goiânia,
e a Santa Úrsula, das Irmãs Ursulinas de
São Carlos.
Na homilia, padre Vitor pediu mais
atenção por parte dos pais no acompanhamento escolar e educação dos ﬁlhos.
“Nós, como escolas, contribuímos para a
educação das crianças e jovens, mas é dos
pais a primeira responsabilidade”, exor-

Foto: Pascom – Paróquia São João Batista
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tou. Padre Vitor ainda destacou que para
dar o exemplo, os pais devem ser os primeiros. “Chega a mim situações diversas
que atrapalham as famílias e educação
dos ﬁlhos, e uma das principais é aquele vício do celular que vem estragando
as famílias. São pais viciados em Netﬂix
ou, então, em joguinhos on-line. Como
podem pais assim dar o exemplo a seus
ﬁlhos?”, questionou.
Ao ﬁm da celebração, o sacerdote aspergiu a todos com água benta.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Santa Missa de Cinzas abre

N

o dia 26 de fevereiro, quando
a Igreja do mundo todo celebrou a Quarta-feira de Cinzas, Dom Washington Cruz
presidiu Santa Missa, com a imposição
das cinzas, na Catedral Metropolitana, e o monsenhor Aldorando Mendes
concelebrou. O arcebispo iniciou sua
reﬂexão falando sobre a Quaresma:
“Hoje, a Igreja dá início ao tempo da
Quaresma, impondo-nos cinzas sobre
a cabeça, em sinal do pó que somos
e do pó que havemos de ser, e apertando-nos o estômago com o jejum e
a abstinência, em remédio de nossas
desordens e para melhor nos dispor
à luta espiritual dos próximos dias. E
para que dessa luta – cujas armas são a
caridade, a oração e o jejum –, saiamos
na Páscoa vitoriosos, como saiu Cristo
da sepultura, convém ter ideias claras
sobre o sentido da penitência cristã”.
Como explicou Dom Washington,
no jejum estão incluídas todas as for-

mas de penitência, as escolhas e as necessárias renúncias e sacrifícios para
correspondermos aos caminhos de
Deus. Não existe vida cristã autêntica
sem seguir os Mandamentos de Deus e
sem obedecer ao Evangelho de Cristo;
e isso requer uma disciplina na vida e
também sacrifícios e “cruzes”. O exercício do jejum deve ser um auxílio para
a nossa conversão a Deus.
A esmola – continuou o arcebispo –, nos faz entender que toda forma de caridade e de solidariedade
fraterna é válida. Somos reconhecidos como cristãos através do amor a
Deus e ao próximo; mas a tentação do
egoísmo e do fechamento diante das
necessidades do próximo é grande!
A Quaresma nos estimula na prática
das obras de misericórdia; sobre elas
deveremos, um dia, responder diante
de Deus: “eu tive fome... tive sede...
estava sem roupa, sem casa, na prisão,
doente...” (cf. Mt 25).

Novos párocos são empossados nas paróquias

traduz na escuta atenta e assídua da
Palavra de Deus, na oração pessoal e
comunitária e na vivência da ‘amizade com Deus’. O cristão não é um estranho a Deus, mas um ﬁlho de Deus;
bom ﬁlho não esquece do pai nem ﬁca
longe, sem ligar para ele.”

Foto: Rudger Remígio

ro, foi a vez da Paróquia
São Paulo Apóstolo, também do Vicariato Centro,
receber seu novo pároco,
padre Geovane dos Santos Pereira, que sucede o
padre Márcio Almeida do
Prado, pároco por 6 anos
e que também colaborou
com o arcebispo, sendo
Vigário Episcopal para a
Saúde.
Nos ritos de posse, o
arcebispo entregou os símbolos para que os padres
possam desempenhar bem suas funções como pastores das paróquias:
as chaves da igreja; a estola roxa
simbolizando o oﬁcio de confessor; a
chave do sacrário, para que possam
promover a adoração ao Santíssimo
Sacramento na comunidade; e a pia
batismal, onde serão batizados os
novos ﬁlhos de Deus.
Foto: Rudger Remígio

Foto: Pascom – Paróquia N. Sra. Rosa Mística
EDICAO 302 - DIAGRAMADO.indd 3

Dom Washington explicou também que a oração é um exercício quaresmal e envolve nossa comunhão e
familiaridade com Deus, nas quais
devemos crescer e nos aprofundar ao
longo da vida. “Não existe vida cristã sem comunhão com Deus e essa se

Unijuc entrega termo de
compromisso a novos membros

São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora Rosa Mística

A Paróquia Nossa Senhora Rosa
Mística, que faz parte do Vicariato Centro, recebeu, no dia 22, seu
novo pároco, padre Eduardo Caliman. A celebração foi presidida por
Dom Washington Cruz e contou
com a presença de diversos padres
orionitas, entre eles o padre João de
Bona, que foi pároco da paróquia
por 11 anos.
Dom Washington Cruz,
na homilia, pediu que
os paroquianos acolhessem com carinho o padre
Eduardo, para que ele
possa dar continuidade
ao trabalho social tão bem
representado pela Creche
Anjo da Guarda e junto
às famílias assistidas pela
Casa de Caridade e Cidadania Rosa Mística.
Já no dia 23 de feverei-

Foto: Rudger Remígio

o período da Quaresma

Os membros da União dos Juristas
Católicos da Arquidiocese de Goiânia
(Unijuc) reuniram-se, no dia 20 de fevereiro, no Auditório da Cúria Metropolitana, para entregar o termo de
compromisso aos novos membros e
renovar o termo dos veteranos.
O bispo auxiliar de Goiânia e presidente da entidade, Dom Levi Bonatto,
fez a oração inicial e explicou o papel
da associação aos novos membros. Já
a vice-presidente Dr. Rita Machado fez
um breve relato da história da Unijuc
e do trabalho que vem sendo desenvolvido na Arquidiocese de Goiânia.
Ao final, foi servido um café da manhã
para celebrar a chegada dos novos
membros.
HISTÓRICO
A União dos Juristas Católicos da

Arquidiocese de Goiânia foi constituída em 2009, por Dom Washington
Cruz. Semelhante às demais uniões
juristas no Brasil e no mundo, ela está
articulada à União Internacional dos
Juristas Católicos, com sede em Roma,
no Palácio da Chancelaria, onde estão
instalados os Tribunais Apostólicos.
Trata-se de associação de fiéis, subordinada aos dispositivos civis e canônicos, de direito privado, natureza
religiosa, social e cultural, sem fins
econômicos. Integram-na bacharéis,
advogados, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, delegados,
professores.
As Uniões de Juristas Católicos
possuem o propósito de enaltecer os
verdadeiros valores da vida e sociedade, com a missão de reafirmá-los à luz
da doutrina católica.
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LITURGIA

Canto e música no tempo quaresmal
Algumas orientações

EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

O

tempo quaresmal constitui-se um momento privilegiado para revermos nossa
vida, especialmente no tocante à nossa relação com Deus e com
os irmãos. Ao longo de cinco semanas, motivados pelo testemunho dos
40 dias em que Jesus se retirou no deserto para rezar, preparamo-nos para
a grande celebração cristã: a Páscoa.
Por isso, embora se trate de um período com suas próprias características,
apenas podemos considerá-lo plenamente caso o tomemos como uma espécie de introdução ao que virá, passando pelo Sagrado Tríduo Pascal, no
Domingo da Ressurreição.
Pelo Ano Litúrgico, somos transportados à realidade da nossa fé e
podemos tomar parte nos principais
acontecimentos da vida de Cristo,
inserindo nossa própria vida nesse
horizonte de comunhão. Isso é o que
fazemos por meio de gestos, palavras,
posições corporais, mas também com
o nosso canto. O canto quaresmal tem,
então, a ﬁnalidade de aproximar-nos
do sentido que é experimentado nesse tempo particular, distinguindo-o
do restante do Ano Litúrgico. Não
se pode, por isso, atalhar o caminho,
desviando-se do que é central em
função de gostos particulares. Com a
Igreja, atravessamos por dentro, confrontamo-nos com a cruz e dela não
fugimos. Do outro lado, porém, encontramos a Vida em plenitude, a Luz
que jamais tem ocaso: Cristo Jesus.
Pensando a importância do canto
e da música no Tempo da Quaresma, bem como a contribuição que
eles podem dar para a construção de
uma profunda e autêntica espiritualidade quaresmal, queremos, neste
texto, apresentar alguns pontos que,
em geral, podem suscitar dúvidas em
nossas comunidades. Falamos particularmente com os agentes de pastoral ligados ao canto e à música, mas
também com os ministros e pastores.
O HINO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE

Embora se constitua como uma
iniciativa altamente louvável, cuja
origem remete há várias décadas, a
Campanha da Fraternidade não deve
substituir o espírito da Quaresma,
sobretudo quando nos referimos às
grandes celebrações do ciclo litúrgi-
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co (Domingos, Semana Santa, Tríduo
Pascal). Há momentos oportunos
para se relacionar o tema motivador
da Campanha da Fraternidade com
cada celebração: como na homilia,
nas preces, no comentário inicial ou
ﬁnal. No entanto, não se deve ofuscar
os elementos da liturgia, mantendo a
centralidade de Cristo.
Além disso, a vida da comunidade não está reduzida às celebrações
litúrgicas. Iniciativas resultantes da
Campanha da Fraternidade deveriam
estender o seu alcance para além do
tempo quaresmal, como forma de explicitar a solidariedade que resulta da
adesão à vida cristã. Isso, contudo,
sem jamais descuidar da mística que
a origina e alimenta, para que nossas
ações não se tornem vazias de um
sentido espiritual.
Por muitos anos, propunha-se um
repertório novo a cada Quaresma,
com ênfase ao que era tema da Campanha da Fraternidade. Tal modo de
proceder durou até a metade dos anos
2000, quando se optou apenas pela
gravação de um Hino para a Campanha, publicado no mesmo material
dos cantos quaresmais. Não é possível a consolidação de um repertório
ritual para o Tempo da Quaresma se
a cada ano a atenção se dirigia a um
tema diferente. Repertório exige repetição, para que o rito internalize e se
efetive como verdade da fé. Entretanto,
apesar desse esclarecimento por parte
da Igreja no Brasil, muitos insistem no
uso inadequado do Hino da Campanha da Fraternidade nas celebrações,
substituindo o canto de entrada ou algum outro momento ritual.
É preciso, portanto, deixar claro
que o Hino da Campanha da Fraternidade não cumpre as exigências do
que se espera de um canto litúrgico.
Tem outra ﬁnalidade, como mobilizar
as comunidades ao tema da Campanha, favorecer a participação e dar
visibilidade às iniciativas dela decorrentes, mas não deve ser utilizado
como parte do repertório litúrgico.
Outra coisa é cantá-lo ao ﬁnal da celebração, enfocando uma estrofe por
domingo, ou entoar o seu refrão após
as preces da comunidade, sem que se
interﬁra diretamente nos momentos
rituais, que já possuem a indicação de
um canto adequado.
A LADAINHA DOS SANTOS
Além disso, também é preciso dedicarmos uma palavra ao uso da La-

dainha dos Santos em substituição
aos ritos iniciais, como tem sido praticado pelo Folheto Comunhão e Participação há alguns anos. Por um lado,
muitos não entendem o motivo de tal
inserção. Por outro, alguns não conseguem situar os ritos iniciais quando a
Ladainha está presente, gerando alguma confusão junto à comunidade.
Em primeiro lugar, trata-se de um
pedido de nosso arcebispo arquidiocesano, no uso legítimo de seu carisma junto à Igreja de Goiânia. A Igreja
entende que o bispo local tem prerrogativas em termos de pastoral litúrgica, podendo orientar a respeito de
algumas práticas a serem realizadas
por toda a sua Igreja particular. Nesse caso, a introdução da Ladainha dos
Santos em substituição aos ritos iniciais resulta dessa prerrogativa.
Entre outros motivos, visando favorecer o espírito quaresmal, a inserção da Ladainha quer romper com o
ciclo ordinário das celebrações dominicais, sempre introduzidas por um
canto de entrada, propondo o silêncio
como forma de acesso à espiritualidade da Quaresma. Não é incomum
encontrarmos comunidades barulhentas, em que o silêncio não possui
nenhum espaço. Ao contrário disso,
porém, não há espiritualidade quaresmal que prescinda ao silêncio, necessário à oração e à revisão da vida – que
resultará em caridade com os que necessitam. Esse é, em suma, o primeiro
motivo da retirada do canto de abertura e sua substituição pela Ladainha.
Além disso, ao evocarmos o testemunho dos santos, colocamo-nos na
continuidade de uma tradição que
nos antecede e que certamente durará
além de nós. Os santos representam a
comunhão com toda a Igreja, na partilha da fé e da oração. De maneira
particular, no Tempo da Quaresma,
são como luzeiros a nos indicar o caminho da graça, pela autêntica conversão e transformação da vida. É o
rito todo que se modiﬁca, motivo pelo
qual, quando há a Ladainha, não se
realizam os ritos iniciais em sua forma
ordinária, passando imediatamente à
Oração – como indicado no Folheto.
Enﬁm, ao entoarmos a Ladainha
dos Santos durante os domingos da
Quaresma, repetimos um antigo rito,
propagado pelas comunidades cristãs dos primeiros séculos, as quais se
reuniam e caminhavam em conjunto
de suas Igrejas sufragâneas para as
sedes das comunidades, para celebrar
a Eucaristia. Enquanto caminhavam,

entoavam a Ladainha dos Santos, respondendo a cada invocação com o
Kyrie Eleison. Trata-se, então, de um
canto eminentemente penitencial e
comunitário, fortalecido pela atitude
de adentrar o Templo. Por isso, onde
for oportuno, toda a comunidade é
convidada a entrar em procissão, não
apenas o celebrante, reforçando o gesto ritual que acompanha a Ladainha.
O USO DOS INSTRUMENTOS
MUSICAIS
Por último, também gostaríamos
de dedicar uma breve palavra ao uso
dos instrumentos musicais e microfones durante o tempo quaresmal. A
sobriedade exigida dos ornamentos
do Templo deve ser estendida também aos instrumentos que, ao longo
de toda a Quaresma, irão traduzir o
recolhimento e o silêncio necessários
à oração. Não que sejam proibidos,
mas há que utilizá-los com redobrado bom senso. Alguns instrumentos,
como a bateria e demais instrumentos
de percussão, parecem não combinar
com o espírito quaresmal. Outros,
como o violão, a guitarra, o teclado,
devem estar com volume moderado,
sem sobressair às vozes e ao canto da
comunidade. O mesmo podemos dizer a respeito dos microfones, que devem ser utilizados com absoluto critério, sem ofuscar o brilho daqueles que
são os reais sujeitos da celebração: a
assembleia, congregada como Corpo
Místico de Cristo.
Por último, não se vive a Quaresma
apenas durante as celebrações. Que o
silêncio e a moderação, que o espírito de oração e de penitência também
abundem em nossa vida cotidiana, de
modo que a fé celebrada seja alimento
para a fé vivida.

PARA LEMBRAR
O Hino da Campanha da Fraternidade não cumpre as finalidades de
canto litúrgico e, por isso, não deve
ser utilizado como canto de entrada.
A Ladainha dos Santos está inserida
em substituição aos ritos iniciais em
sua forma ordinária. Convida ao silêncio e à adesão à comunidade de fé.
Os instrumentos musicais devem
ser utilizados com critério durante o
tempo quaresmal, especialmente no
tocante ao seu volume.
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“Atitude do Bom Samaritano deve guiar
católicos nesta Quaresma”

O

arcebispo metropolitano
de Goiânia, Dom Washington Cruz, declarou aberta, no dia 26 de fevereiro,
Quarta-feira de Cinzas e início da
Quaresma, a Campanha da Fraternidade 2020, cujo tema é “Fraternidade e vida: dom e compromisso”
e lema “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele” (Lc 10,33-34). O lançamento na Arquidiocese de Goiânia
aconteceu na Cúria Metropolitana e
teve a presença de centenas de pessoas, entre elas os bispos auxiliares
Dom Levi Bonatto e Dom Moacir
Silva Arantes; o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado; o
deputado federal Zacharias Calil;
o diretor da PUC TV Goiás, prof.
Eduardo Rodrigues, além de padres
e diáconos de diversas paróquias,
religiosas e lideranças de pastorais e
movimentos.
Neste ano, a CF convida todos a
transpor a realidade da indiferença
e se colocar em atitude de bom samaritano diante dos irmãos e irmãs
indo, assim, ao encontro daqueles
que mais sofrem. Padre Jonisoncley
Santos Carvalho, coordenador da

“A Igreja nos
convida a cuidar,
a exemplo de
Jesus, que sentiu
compaixão dos
injustiçados que
mais sofriam”

Ação Pastoral arquidiocesana, fez
reﬂexão sobre a terceira parte do
texto-base da campanha, que aborda justamente o lema “Viu, sentiu
compaixão e cuidou dele”. “A Igreja nos convida a cuidar, a exemplo
de Jesus, que sentiu compaixão dos
injustiçados que mais sofriam. No
Evangelho, Pilatos usa uma bacia
para lavar as mãos mostrando indiferença diante do justo, atitude
inversa à de Jesus, que usou a bacia
para lavar os pés, para cuidar, para
fazer justiça”, explicou o padre. Ele
também elencou algumas obras sociais da Arquidiocese de Goiânia
que contribuem para que a sociedade seja mais justa, como é o caso da
Associação Beija-Flor, que atua junto a crianças e jovens com idades entre 6 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade social, e o Espaço Mediar é Divino, que atua em parceria
com o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, na solução de conﬂitos por
meio do processo de mediação. Ele
também citou outras obras sociais
da Arquidiocese e de congregações
religiosas que desenvolvem ações
no sentido de cuidar das pessoas
que mais sofrem. Destacou ainda
o Dia Mundial dos Pobres, criado
pelo papa Francisco e que já está em
sua terceira edição. “Trata-se de um
convite do Santo Padre à solidariedade, ao compadecimento, ao cuidado com o outro”.
O texto-base da CF explica que
o sentido da vida é encontrado no
amor e que, entre outros aspectos,
se traduz na capacidade de se compadecer e cuidar. Por essa razão, um
dos primeiros passos do nosso agir
não poderia ser outro senão este:
como discípulos missionários daquele que é Vida, resgatar o sentido
do viver no horizonte da fé cristã,
proclamando a beleza da vida.

Fotos: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA

(Dom Washington Cruz)

Santa Dulce dos Pobres

A Quarta-feira de Cinzas, conforme
disse Dom Washington Cruz, é o início
da preparação para a vivência dos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição
de Jesus Cristo. Ele convidou todos os
presentes, neste tempo forte da liturgia, a viver o Evangelho “com a cabeça,
as mãos e o coração”. O arcebispo comentou que a santidade pode ser vivida por todos os cristãos, desde que se
entenda o que é ser santo. “Irmã Dulce
dos Pobres – o Anjo bom do Brasil – foi
esse exemplo que viveu para o outro,
se doou totalmente sem medidas e por
isso tornou-se santa, algo que eu jamais
pensei que fosse acontecer um dia. Fui
pároco dela por dez anos, na Bahia, e
via a santidade no seu modo de viver,
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pois ela via, sentia compaixão e cuidava,
como o bom samaritano”, aﬁrmou. Dom
Washington contou que irmã Dulce estava na santa missa, mas se uma pessoa
lhe pedia ajuda, ela estava disponível,
deixava a igreja e ia ajudar. “Eu cheguei
a questioná-la pela atitude e ela me respondeu que o mesmo Senhor do altar
estava na face do pobre que pedia.” Para
Dom Washington, a santa é uma inspiração para vivermos com compromisso
a Campanha da Fraternidade de 2020.

O governador do estado, Ronaldo
Caiado, anunciou que em dois dias

será inaugurado, no município de Posse (GO), que ﬁca na região nordeste do
estado e a 513km da capital, a policlínica que deverá ser denominada Santa Dulce dos Pobres, em homenagem
à santa brasileira. O projeto de lei que
denomina a policlínica está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Conforme o governador,
a unidade será a primeira especializada em apoio diagnóstico e orientação
terapêutica da rede pública estadual,
com serviços de consultas clínicas com
médicos de 19 especialidades e outras
seis não médicas. A policlínica prestará
serviços de consultas, exames e procedimentos médicos em praticamente todas as áreas, como ﬁsioterapia, laboratório clínico, hemodiálise e exames de
imagem, como mamograﬁa, tomograﬁa, densitometria e ultrassonograﬁa.
Deve realizar ainda cirurgias menores
ambulatoriais e atuar como serviço de
apoio diagnóstico e terapêutico. Posse
é um dos municípios mais carentes de
unidade de saúde especializada no estado. “Queremos mostrar ao Brasil que

é possível, sim, fazer um atendimento
digno de Hospital Sírio Libanês e Albert Einstein para as pessoas que mais
precisam”, declarou o governador.
Com relação ao nome da policlínica,
ele justiﬁcou: “é mais do que justo dar
o nome de Santa Dulce a esta unidade
de saúde, uma vez que a ela fez muito pelos pobres, sobretudo na área da
saúde, e Posse está situada justamente
na divisa com o estado da Bahia, onde
ela nasceu.”
Dom Washington parabenizou a iniciativa e encerrou a solenidade citando
a Carta Encíclica Populorum Progressio,
de São Paulo VI, dedicada à cooperação entre os povos e ao problema dos
países em desenvolvimento. “A política, disse São Paulo VI em sua famosa
carta encíclica, é a mais nobre maneira
de servir o próximo. Rezo para que vocês do mundo da política se dediquem
nesta Campanha da Fraternidade para
que assim cheguem à Páscoa mais ressuscitados e ressuscitando muitas pessoas que tanto precisam. Que assim
seja!”, concluiu o arcebispo.
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SANTA SÉ

Mensagem do Papa Francisco

sobre a Campanha da Fraternidade 2020

P

Foto: Vatican News

or ocasião do início da
Campanha da Fraternidade 2020, lançada na
Quarta-feira de Cinzas,
pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, o papa Francisco dirigiu sua tradicional mensagem aos ﬁéis brasileiros, ressaltando a importância de não
separar a conversão do serviço
aos irmãos e irmãs, sobretudo os
mais necessitados. O tema deste ano é “Fraternidade e Vida:
Dom e Compromisso” e vem
acompanhado do lema bíblico:
“Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lucas 10,33-34). Na mensagem, o papa reaﬁrma o dom
da vida como “presente amoroso
de Deus que devemos continuamente cuidar”. Vencer a indiferença, conforme o Santo Padre,
só é possível se nos dispusermos
a imitar o Bom Samaritano”.

Leia na íntegra a mensagem do Santo Padre
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!

I

niciamos a Quaresma, tempo
forte de oração e conversão em
que nos preparamos para celebrar o grande mistério da Ressurreição do Senhor.
Durante 40 dias, somos convidados a reﬂetir sobre o signiﬁcado
mais profundo da vida, certo de que
somente em Cristo e com Cristo encontramos resposta para o mistério
do sofrimento e da morte. Não fomos criados para a morte, mas para
a vida e a vida em plenitude, a vida
eterna (cf. Jo 10,10).
Alegro-me que, há mais de cinco

décadas, a Igreja do Brasil realize,
no período quaresmal, a Campanha
da Fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãs,
sobretudo os mais necessitados.
Neste ano, o tema da Campanha
trata justamente do valor da vida e
da nossa responsabilidade de cuidá-la em todas as suas instâncias,
pois a vida é dom e compromisso;
é presente amoroso de Deus, que
devemos continuamente cuidar. De
modo particular, diante de tantos
sofrimentos que vemos crescer em
toda parte, que “provocam os gemidos da irmã terra, que se unem os

“Rogo ao Deus de Misericórdia que a
Quaresma e a Campanha da Fraternidade,
inseparavelmente vividas, sejam para todo o
Brasil um tempo em que se fortaleça o valor da
vida, como dom e compromissos”
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gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de
nós outro rumo” (Carta Enc. Laudato
Si’, 53), somos chamados a ser uma
Igreja samaritana (cf. Documento de
Aparecida, 26).
Por isso, estejamos certos de que
a superação da globalização da indiferença (cf. Exort. Ap. Evangelii
Gaudium, 54) só será possível se nos
dispusermos a imitar o Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). Essa parábola, que tanto nos inspira a viver
melhor o tempo quaresmal, nos
indica três atitudes fundamentais:
ver, sentir compaixão e cuidar. À
semelhança de Deus, que ouve o pedido de socorro dos que sofrem (cf.
Sl 34,7), devemos abrir nossos corações e nossas mentes para deixar
ressoar em nós o clamor dos irmãos
e irmãs necessitados de serem nutridos, vestidos, alojados, visitados
(cf. Mt 25,34-40).
Queridos amigos, a Quaresma
é um tempo propício para que,
atentos à Palavra de Deus que nos
chama à conversão, fortaleçamos
em nós a compaixão, nos deixe-

mos interpelar pela dor de quem
sofre e não encontra quem o ajude.
É um tempo em que a compaixão
se concretiza na solidariedade, no
cuidado. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia” (Mt 5,7).
Por intercessão de Santa Dulce
dos Pobres, que tive a alegria de canonizar no passado mês de outubro
e que foi apresentada pelos Bispos
do Brasil como modelo para todos
os que veem a dor do próximo, sentem compaixão e cuidam, rogo ao
Deus de Misericórdia que a Quaresma e a Campanha da Fraternidade,
inseparavelmente vividas, sejam
para todo o Brasil um tempo em que
se fortaleça o valor da vida, como
dom e compromisso.
Envio a todos e cada um a Bênção
Apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim.

Vaticano,
26 de fevereiro de 2020
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VIDA CRISTÃ

Mensagem dos dominicanos no Brasil em assembleia anual
“É assassino quem tira a vida dos pobres” (Eclo 34,21-22)

ORDEM DOS FRADES PREGADORES
Província Frei Bartolomeu de las Casas

H

oje no Brasil, os Direitos
Humanos vêm sendo violados, não como exceção,
mas como rotina.
Povos indígenas são ameaçados
em seus direitos e seus territórios:
várias lideranças indígenas foram
assassinadas nos últimos meses,
como os guajajaras Paulo, Firmino
e Raimundo, no Maranhão. A Amazônia sofre violência, queimadas e
devastação por mineradoras, garimpeiros, madeireiros e latifundiários.
Neste chão, hoje entregue à ganância dos poderosos, posseiros e sem-terra, lideranças populares e defensores de direitos são equiparados a
delinquentes e vilipendiados por
um Estado que abriu mão de suas
responsabilidades na efetivação das
reformas agrária e urbana, e de políticas sociais inclusivas.
Enquanto isso, permanecem impunes ecocídios mortíferos como
em Mariana e Brumadinho, a reforma trabalhista estanca as possibilidades de se exigir condições dignas
de trabalho, ao desarticular a legislação e diﬁcultar o acesso à Justiça.
Abre-se cada vez mais espaço para
o trabalho precarizado, o desemprego e subemprego, e até a tolerância
para o trabalho escravo.
Movidos por nefasta ideologia
ultraliberal, os poderes públicos se
omitem, entregando os indefesos
à sua sorte e deixando os poderosos aos seus lucros. A cada minuto
quatro mulheres em nosso país são
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agredidas. A esperança de vida para
transexuais no Brasil não ultrapassa 35 anos. Mais de 100 mil pessoas
vivem ao relento, pois se encontram
em situação de rua. Metade da população brasileira não dispõe de saneamento, sendo exposta a muitas
enfermidades, enquanto o sistema
público de saúde se encontra sucateado. Crianças, jovens, adultos são
mortos por balas “perdidas”.
Embora mais da metade da população brasileira seja formada por
negros e pardos, fazendo de nosso
país a segunda nação com maior
contingente de negros do mundo,
aqui esses nossos irmãos e irmãs –
mais de 130 anos após a abolição da
escravatura –, sofrem preconceitos e
discriminações em dose dupla: por
serem negros e pobres.
São muitas as pessoas caídas à
beira da estrada. Como na parábola
do “bom samaritano” (Lc 10,30-37),
cada um de nós é desaﬁado a abrir
o olho e tomar atitudes. Nós mesmos, como reagimos? Com aquela
indiferença denunciada pelo papa
Francisco? Ou com aquela agressividade – para não dizer ódio – de
quem destrata Direitos Humanos
como “coisa de bandido”? Estaríamos dispostos a interromper a nossa rotina, desviar nosso caminho e
nos colocarmos a serviço das vítimas de tantas injustiças? Aﬁnal, a
quem pretendemos “salvar”: a nós
mesmos ou àqueles e àquelas que
têm sido violentados, despejados, e
assassinados, muitas vezes a mando
ou com a anuência do Estado e do
poder econômico, seu aliado?

O compromisso com a defesa da
vida e da promoção dos Direitos
Humanos é prioridade para nós,
Frades Dominicanos no Brasil, consoante com nossas Constituições e
as decisões dos nossos Capítulos, e
coerente com o exemplo do padroeiro que identiﬁca nossa Província:
Frei Bartolomeu de las Casas. Como
ele, levamos a sério essa advertência bíblica: “Quem tira a vida dos
pobres é assassino. Mata o próximo
quem lhe tira seus meios de vida, e
derrama sangue quem priva o operário de seu salário” (Eclo 34, 21-22)
Discípulos de Jesus, a exemplo dos discípulos de Emaús, não
queremos nos deixar abater e não
pretendemos caminhar sozinhos.

Daqui, de nossa Assembleia anual,
impelidos pela urgência frente a
tantas violações do direito, da dignidade e da justiça, lançamos um
apelo a todas as pessoas de boa
vontade: é hora de assumir destemidamente nosso compromisso
com a defesa intransigente da vida,
da diversidade e do planeta, nossa
Casa Comum. Discípulos de um
profeta assassinado, porém ressuscitado, proclamamos nossa fé na
promessa de uma terra sem males
e reaﬁrmamos nosso compromisso
de colocar nossa vida religiosa consagrada a serviço do Reino por Ele
inaugurado.
São Paulo, 31 de janeiro de 2020
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LEITURA ORANTE

Transfigurados em Cristo Jesus

Siga os passos para a leitura orante:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)

Texto para a oração: Mt 17,1-9 (Página 1369 – Bíblia das
Edições CNBB).

Seminário São João Maria Vianney

O

Evangelho do próximo domingo
convida-nos a dar uma atenção
especial à transﬁguração de Jesus no Monte Tabor e motiva-nos
a transﬁgurar nele e a deixar-se encontrar.
Um momento rico em graça que toca tanto
a vida de Cristo quanto a vida dos discípulos e nos faz recordar o tempo em que o
Senhor vem ao nosso encontro, principalmente quando vivemos em uma vida tão
desﬁgurada, marcada pelo pecado, medo
e insegurança. Assim como Jesus convidou
aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, as
futuras colunas da Igreja, ele também nos
convida a subir ao monte, para juntos contemplarmos tamanho amor.
Os discípulos, ao contemplar Jesus, viram dois personagens importantes do Antigo Testamento, Moises e Elias, homens

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

que assim como os três discípulos subiram ao monte com a ﬁnalidade de encontrar Deus. Caros irmãos e irmãs em Cristo
Jesus, transﬁgurar é viver um profundo
processo de transformação, transformar
nossa vida, nosso modo de ser, de agir
e nos aproximar cada vez mais de Deus
que, em sua inﬁnita bondade, nos acolhe,
nos perdoa e nos ama. Por isso, o tempo
da Quaresma remete-nos a um tempo de
mudança, um tempo de transﬁgurar e subir ao Monte Tabor e permitir que o Espírito Santo aja em cada um de nós.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46. 3ª-f.: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15.
4ª-f.: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32. 5ª-f.: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sl 137(138); Mt 7,7-12. 6ª-f.: Ez 18,
21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26. Sábado: Dt 26, 16-19; Sl 118(119); Mt 5, 43-48. Domingo: 2º Domingo da
Quaresma – Gn 12,1-4a; Sl 32(33); 2Tm 1,8b-10; Mt, 17,1-9.

3. Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir 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: Deus é o Rei do universo. 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.
2º Domingo da Quaresma – Ano A. Liturgia da Palavra:
Gn 12,1-4a; Sl 32(33), 4-5.18-19.20 e 22 (R/. cf. 22); 2Tm 1,8b-10;
Mt 17,1-9 (Transﬁguração).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente material é o principal subsídio da Campanha da
Fraternidade. Com 431 páginas, ele traz a Oração e o Hino da
campanha, o texto-base, encontros catequéticos para crianças
e adolescentes, conteúdo sobre os jovens na CF, círculos bíblicos, via-sacra, além de celebrações ecumênicas, para estudantes no Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. O manual é
direcionado para todos os cristãos, pois contém informações
fundamentais que ajudam a viver com mais profundidade o
tempo quaresmal e a prática da caridade proposta pela Campanha da Fraternidade.
Obra: Manual da CF 2020
Onde encontrar: Livrarias católicas e no site das Edições CNBB
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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

27/02/2020 17:34:24

