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PALAVRA DO ARCEBISPO

NESTA QUARESMA
DEVEMOS VER,
SENTIR E CUIDAR

V

ivemos o tempo litúrgico central da vida cristã. Durante a
Quaresma nos preparamos,
ainda mais, para celebrar o
grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Desejamos fazer a
mesma experiência que Jesus teve, no
deserto do recolhimento, da oração, da
penitência, da preparação, para fortalecer as grandes missões que é preciso
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
assumir na vida.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
A Campanha da Fraternidade, aberta há quase 60 anos no início da Quaresma, visa nos subsidiar na reﬂexão pessoal e comunitária. Ela
visa nos conduzir para o compromisso concreto, para não cairmos no intimismo pessoal, para não nos fecharmos em nossos
próprios interesses subjetivos, para ninguém achar que o itinerário cristão é feito sem vínculos, sem relações e sem compromisso
com a comunidade e a sociedade.
Neste ano de 2020, a passagem bíblica que inspira a Campanha da Fraternidade é aquela parábola do bom samaritano. Por
isso, o lema da Campanha traduz a disposição do samaritano
diante daquele que estava machucado à beira do caminho: ele
“viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). Guardemos
bem, nesta Quaresma, esses três verbos: ver, sentir e cuidar.
O olhar da terceira década do século XXI é indiferença para
com o irmão que está machucado à beira dos caminhos por onde
andamos, vítimas de violência, rejeição, desemprego, bullying,
tráfego, enfermidades endêmicas, invisibilidade social, falta de
teto e alimento, ódio e tantas outras formas de abandono da
vida, que acometem desde a criança até o idoso. Exemplos de
atos e descuidos criminosos, que destroem a natureza e ceifam
vidas, são os que levam ao uso impróprio dos agrotóxicos, ao
rompimento das barragens, às queimadas que destroem o Cerrado e os biomas brasileiros.
Mas, também, há olhares do bem, iguais ao do bom samaritano, semelhantes ao olhar de Jesus. Há grandes homens e mulheres que testemunharam a compaixão. Recordamos de São Camilo de Léllis, de Zilda Arns, do Pe. Pelágio Sauter, de Santa Dulce
dos Pobres. Lembramo-nos também de tantos rostos conhecidos,
que olham por nós, que nos telefonam, que se importam conosco, que cuidam, que amam. Lembramo-nos, ainda, do olhar de
solidariedade das pastorais sociais, das obras sociais da Igreja,
das milhares de iniciativas de caridade.
Vamos abrir os olhos! Com frequência, olhamos, mas não enxergamos; ou sabemos o que acontece, mas não sentimos compaixão, ou externamos votos de “solidariedade virtual” pelas
redes sociais, mas não cuidamos do próximo.
Os relatos sobre a paixão e morte de Cristo nos revelam dois
modos emblemáticos de usar uma bacia com água: um modo foi
aquele de Pilatos, que lavou as mãos diante de uma injustiça;
outro, foi aquele de Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos.
A Campanha da Fraternidade de 2020 deseja que lavemos os pés
uns dos outros, numa disposição de serviço e de caridade.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
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Colaboração: Marcos Paulo Mota
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Editorial
Leituras bíblicas, símbolos, ações
simbólicas, orações, aclamações e assembleia reunida, jejum e caridade
– compromisso com o próximo. Assim vivemos o tempo da Quaresma
em nossas comunidades. Essas práticas remontam ao início da Igreja e
muitas delas encontram origem na
própria pessoa de Jesus. Nesta edição, trazemos explicações do padre
Edinísio Pereira, com iniciativas que
nos ajudam a corresponder ao mandato “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15), para que possamos

mergulhar no verdadeiro sentido
de cada celebração, vivendo intensamente este tempo forte, deixando-nos embalar pelo Espírito Santo,
abrindo-nos a mudanças de atitudes
em nossa vida.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Arquidiocese colabora para o recorde na
doação de sangue durante o Carnaval
Em sua primeira Ação de Carnaval,
o Hemocentro de Goiás alcançou uma
marca considerável de atendimentos
nas unidades coletoras de todo o estado. Os números alcançados pela ação
de Carnaval foram fruto das parceiras
ﬁrmadas pela Hemorrede Pública de
Goiás com a Arquidiocese de Goiânia
(Paróquias Sagrada Família e Nossa
Senhora da Assunção), e com o evento
Jovens Fortes, da Igreja Assembleia de
Deus, que conscientizaram seus ﬁéis
quanto à importância da doação de
sangue e cederam espaço para que a
Unidade Móvel estivesse presente.
Além desses pontos, foram disponibilizadas salas físicas de coleta de todo
o estado na segunda-feira de Carnaval
e na Quarta-feira de Cinzas. Ao todo,
foram 399 atendimentos, 269 bolsas de

Foto: IdTech
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sangue coletadas e 190 cadastros para
doação de medula óssea realizados ao
longo dos quatro dias de feriadão, além
de três plaquetaféreses, que é a doação
exclusiva de plaquetas. Um aumento
gigantesco comparado aos 20 atendimentos que resultaram em 14 bolsas
coletadas durante o mesmo período do
ano passado, como informou a diretora
geral da Hemorrede Pública de Goiás,
Denyse Goulart. (Fonte: Lucas Dellamare)
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Lectio Divina 2020

Aconteceu, no dia 29 de fevereiro,
o primeiro encontro da Lectio Divina
(Leitura Orante da Palavra de Deus)
desta Quaresma, realizado pelo Setor
Juventude Arquidiocesano. Reunindo
cerca de 800 pessoas, neste primeiro
encontro a reﬂexão partiu do Evangelho do 1º Domingo da Quaresma: “O
Espírito conduziu Jesus ao deserto”
(Mt 4,1), em que Jesus é conduzido
pelo Espírito Santo ao deserto e lá sofre as tentações do demônio e o vence
por meio da Palavra de Deus.
No texto bíblico percebe-se que diariamente as tentações batem à porta e
conduzem a situações de queda. Certos de que não existe quem seja imune
à tentação, pois até mesmo Jesus foi
tentado, os cristãos devem enfrentar
a tentação à luz da Palavra de Deus.
Foi com ela que Cristo, sendo tentado,
venceu o mal. Ela é poderosa e dá a força necessária para se levantar. Quando
vencemos as tentações, o coração de

Foto: Izabella Câmara

“As tentações de Jesus” norteiam as reflexões do primeiro encontro

Deus se enche de alegria e cumpre-se
a Palavra do Senhor de que “em tudo
somos mais que vencedores, graças
àquele que nos amou” (cf. Rm 8,37).
Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar de Goiânia e orientador da

Lectio Divina, destacou que neste tempo Quaresmal, o deserto é essencial
para o autoconhecimento. “Só quem
se conhece se possui. Só quem se possui é capaz de fazer escolhas inteiras”,
disse o bispo, levando os presentes a

reﬂetir sobre a caminhada, a ﬁm de
que todos possam analisar o deserto
e as tentações que sofrem no cotidiano. Dom Moacir ainda comentou que
participar da Lectio é importante porque introduz na dinâmica da Quaresma, sendo um momento de colocar-se
diante da Palavra de Deus, compreendendo o sentido deste tempo e vivendo intensamente uma preparação que
ajudará a viver bem a Páscoa que Jesus realiza em nossa vida. “É um encontro da juventude junto da Palavra
de Deus. Um momento de se sentir
Igreja, se sentir família e poder perceber que nós não estamos sozinhos,
mas caminhamos juntos, guiados pelo
mesmo Espírito, no mesmo rumo, ao
encontro do Senhor que vem, o Senhor Ressuscitado”, aﬁrmou.
A Lectio Divina acontece durante todos os sábados da Quaresma, às
19h30, na Paróquia Universitária São
João Evangelista. (Sávio Martins)

Empossado novo pároco da Paróquia Nossa Senhora da Terra
Foto: Rudger Remígio

Em celebração presidida pelo bispo
auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, padre Luiz Carlos Guimarães foi
empossado novo pároco da Paróquia
Nossa Senhora da Terra, em Goiânia,
no dia 1º de março.
Referindo-se ao Evangelho do dia
(Mt 4,1-11), Dom Levi falou sobre as
tentações que Jesus sofreu no deserto.
“Somos ﬁlhos de Deus e, como Jesus,
precisamos ter a mesma força que ele
teve para vencer as tentações.”
Padre Luiz Carlos agradeceu a
recepção dos paroquianos. “Chego
para continuar o trabalho pastoral tão

bem realizado anteriormente pelo frei
Marcos. Quero caminhar junto com
vocês para desenvolvermos todos os
projetos aqui já existentes.”
O pároco anterior, frei Marcos
Sassateli, frade dominicano que esteve na paróquia por muitos anos não
pôde estar presente, mas escreveu ao
novo pároco. “Estou muito feliz pela
escolha do arcebispo em nomear o
padre Luiz Carlos como pároco da
Paróquia Nossa Senhora da Terra.
Desejo um ótimo trabalho junto desta
comunidade de comunidades.”
(Marcos Paulo Mota)

Seminaristas Valdeir e Magno recebem o ministério do Acolitado
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São palavras esponsais. São palavras,
caros irmãos, das quais todo cristão
pode aprender tudo: desde o signiﬁcado da vocação matrimonial, até o
signiﬁcado de seu futuro ministério
sacerdotal”, disse.
ACOLITADO
O ministério do Acolitado é concedido aos seminaristas do 3º ano de
teologia, que estão em preparação ao
sacerdócio. Esse ministério, juntamente com o Leitorado, que é recebido no
2º ano de teologia, são etapas preparativas para os candidatos ao diaconado
e ao presbiterado. É função do acólito
cuidar do altar e auxiliar o diácono e
o padre nas ações litúrgicas, de modo
especial na celebração da Santa Missa.
Compete ainda ao acólito distribuir a

Foto: Rudger Remígio

“Só Cristo é capaz de preencher a
nossa vida. Gritem-no com tudo o que
ﬁzerem e com tudo o que vocês são.”
Essas foram as palavras do nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, aos
seminaristas Valdeir Gomes Neto e
Magno Valim Macena, na celebração
em que eles receberam o ministério
do Acolitado, no dia 1º de março, na
Paróquia Nossa Senhora Rainha do
Povo, na Vila Regina, em Goiânia.
Dom Washington também fez algumas recomendações sobre a Eucaristia aos novos acólitos. “Deixem-se
ensinar pela Eucaristia, por esse abismo inesgotável que é ‘tomai e comei,
isto é o meu Corpo’. Não basta uma
vida inteira para penetrar nessas palavras. ‘Este é o meu Sangue derramado por vós’. São palavras de amor.

Sagrada Comunhão Eucarística e, em
situações extraordinárias, expor e repor a Sagrada Eucaristia para adoração. Ele não pode, contudo, dar a bên-

ção com o Santíssimo Sacramento. Os
dois ministérios também são conﬁados aos leigos, conforme o cerimonial
dos bispos. (Fúlvio Costa)
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MARCOS PAULO MOTA

N
Foto: Rudger Remígio

este domingo, 8 de março, a Igreja em todo o
mundo celebra o 2º Domingo da Quaresma,
tempo forte em que somos convidados a praticar com mais intensidade a oração, o jejum e a caridade, três exercícios quaresmais que
ajudam a nos preparar para a Páscoa do Senhor. Para entender esses três exercícios, o Jornal Encontro
Semanal entrevistou o missionário
redentorista, padre Edinísio Pereira, vigário da Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes, em Goiânia.
Conﬁra, a seguir, as explicações.

Foto: Diocese de Lamego

“A oração, para os cristãos, é tão vital quanto comer e beber, dormir ou descansar. Ela
nos coloca em sintonia de amor com nós mesmos, com as pessoas com as quais convivemos, com o mundo onde habitamos e com o próprio Deus. Faltando a oração em nossa
vida, tudo se torna mais difícil, tanto sob o ponto de vista da dimensão humana quanto
espiritual. A oração honesta brota das mais profundas necessidades espirituais e desejos
do coração.”

“A penitência tem como objetivo principal nos conduzir à conversão de vida e coração: ‘rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes; e convertei-vos ao Senhor, vosso
Deus’ (Jl 2,13). O jejum nos fortalece. Ao praticarmos, tomamos consciência das limitações e fraquezas físicas e espirituais que são inerentes à condição humana e encontramos forças para superá-las.
O jejum nos torna mais disponíveis e entregues a Deus e confiantes em seu amor, na
sua Palavra, bondade e misericórdia. Aproxima-nos mais uns dos outros quando exercitamos o dom da partilha e da solidariedade. Leva-nos a obter um coração mais generoso
e compassivo.
A Igreja orienta o jejum a pessoas com idade entre 18 e 59 anos, salvo condições
específicas de saúde. Inspirada em ‘Jesus que consagrou a observância quaresmal’, a
Igreja incentiva e acolhe o jejum de todos, por compreender que ele é fundamental
no crescimento humano e espiritual de seus fiéis. Portanto, todas as pessoas podem
praticá-lo livremente.”
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“Quanto à caridade, a prática desse exercício quaresmal nos aproxima dos irmãos e
irmãs pobres e abandonados. Desperta em nós o sentimento da partilha e do cuidado
às necessidades básicas de cada um. A esmola é mais um alívio de consciência de quem
a pratica, como doar uma moeda a quem pede dinheiro nos semáforos da cidade. Desenvolve em quem recebe uma dependência daquele pouco e minguado trocado que
recebe. Gera, em quem doa, um sentimento de dó (coitadinho). Já a caridade nasce do
sentimento de compaixão (sentir com o outro a sua dor). Produz um compromisso entre
as partes que conduz à transformação de vida de ambas as partes.”

Nas paróquias da Arquidiocese de Goiânia, teremos algumas atividades que são tradição na Igreja e vão nos ajudar a viver a Quaresma.

Foto: Izabella Câmara

Consiste em que os fiéis percorram mentalmente a caminhada de Jesus a carregar
a cruz, desde o pretório de Pilatos até o monte Calvário, meditando simultaneamente
a Paixão do Senhor. Tal exercício, muito usual no tempo da Quaresma, teve origem na
época das Cruzadas. Os fiéis que, então, percorriam na Terra Santa os lugares sagrados
da Paixão de Cristo, quiseram reproduzir, no Ocidente, a peregrinação feita ao longo da
Via Dolorosa em Jerusalém. O exercício da Via-Sacra tem sido muito recomendado pelos Sumos Pontífices, pois ocasiona frutuosa meditação da Paixão do Senhor Jesus. Por
“Via-Sacra” entende-se um exercício de piedade segundo o qual os fiéis percorrem mentalmente com Cristo o caminho que levou o Senhor do Pretório de Pilatos até o monte
Calvário. Compreende 14 estações ou etapas e cada uma delas apresenta uma cena da
Paixão a ser meditada pelo discípulo de Cristo.
Na Catedral Metropolitana, a Via-Sacra acontece durante as sextas-feiras da Quaresma, sempre às 15h e 17h40. Confira, na sua paróquia, o horário e o dia certo para que
você e sua família possam participar.

Acontece também às sextas-feiras durante a Quaresma. Diversas paróquias a realizam como um exercício de penitência. Verifique, na sua paróquia, se vai acontecer e
participe desse momento de reflexão e piedade que nos ajuda a reconhecer a nossa
pequenez diante de Deus e nos motiva a ter uma vida cada vez mais fiel ao Reino do
Pai. Nos Santuários Sagrada Família e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a procissão
penitencial acontece sempre às 5h30 da manhã.

Toda Santa Missa é penitencial, mas durante a Quaresma algumas paróquias realizam celebrações em horários diferentes. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom
Washington Cruz, está presidindo a celebração penitencial durante a Quaresma, na Catedral Metropolitana, de quinta-feira para sexta-feira, à meia-noite.

Durante todos os sábados da Quaresma, o Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia realiza a Lectio Divina que, do latim, significa Leitura Divina e se baseia em realizar
uma leitura orante da Palavra de Deus, numa prática de oração, reflexão e contemplação. A Lectio se chama assim porque Deus é o autor da Palavra e o Senhor que nos fala
por meio dela. Seu fundamento é clamar o Espírito Santo para nos dar a capacidade da
interpretação que a própria Igreja faz para nós, a fim de colocá-la em prática. A Lectio
proporciona momentos que levam os participantes à intimidade com Deus, por meio
das músicas, do momento de oração silenciosa, da escuta da Palavra, da possiblidade
de se reconciliar com Deus por meio do Sacramento da Confissão e das reflexões feitas
pelo orientador. A proximidade com Deus, com os sacramentos e com a liturgia leva-nos
a viver intensamente a Quaresma e, de uma forma mais profunda, a Semana Santa. Esse
modelo de oração auxilia na boa vivência deste tempo forte da Igreja. A Lectio Divina
acontece, às 19h30, na Paróquia Universitária São João Evangelista.

EDICAO 303 - DIAGRAMADO.indd 5

Foto: Rudger Remígio

A Igreja pede que os católicos se confessem pelo menos uma vez por ano. Então,
nada melhor do que aproveitar este tempo forte de conversão para que, de coração
contrito e humilde, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Os atendimentos de
confissão acontecem sempre nas paróquias. Procure o seu padre e faça sua confissão,
preparando-se para viver a Páscoa do Senhor com o coração purificado.
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Mensagem do Papa Francisco

Foto: Ageência Ecclesia

SANTA SÉ

para a Quaresma de 2020

“Em nome de Cristo,
suplicamo-vos:
reconciliai-vos
com Deus” (2Cor 5,20)

Queridos irmãos e irmãs!

O

Senhor concede-nos, também
neste ano, um tempo propício para nos prepararmos
para celebrar, de coração renovado, o grande Mistério da morte
e ressurreição de Jesus, pilar da vida
cristã pessoal e comunitária. Com a
mente e o coração, devemos voltar continuamente a esse Mistério. Com efeito,
o mesmo não cessa de crescer em nós
na medida em que nos deixarmos envolver pelo seu dinamismo espiritual e
aderirmos a ele com uma resposta livre
e generosa.
1. O MISTÉRIO PASCAL,
FUNDAMENTO DA CONVERSÃO
A alegria do cristão brota da escuta e recepção da Boa-Nova da morte
e ressurreição de Jesus: o kerygma. Ele
compendia o Mistério de um amor “tão
real, tão verdadeiro, tão concreto, que
nos proporciona uma relação cheia de
diálogo sincero e fecundo” (Francisco,
Exort. Ap. Christus Vivit, 117). Quem crê
nesse anúncio rejeita a mentira de que a
nossa vida teria origem em nós mesmos,
quando na realidade nasce do amor de
Deus Pai, da sua vontade de dar vida
em abundância (cf. Jo 10,10). Se, pelo
contrário, se presta ouvidos à voz persuasiva do “pai da mentira” (Jo 8,44),
corre-se o risco de precipitar no abismo
do absurdo, experimentando o inferno já aqui na terra, como infelizmente
dão testemunho muitos acontecimentos
dramáticos da experiência humana pessoal e coletiva.
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Por isso, nesta Quaresma de 2020,
quero estender a todos os cristãos o
mesmo que escrevi aos jovens na Exortação Apostólica Christus Vivit (n. 123):
“Fixa os braços abertos de Cristo cruciﬁcado, deixa-te salvar sempre de novo.
E quando te aproximares para confessar
os teus pecados, crê ﬁrmemente na sua
misericórdia que te liberta de toda a culpa. Contempla o seu sangue derramado
pelo grande amor que te tem e deixa-te
puriﬁcar por ele. Assim, poderás renascer sempre de novo”. A Páscoa de Jesus
não é um acontecimento do passado:
pela força do Espírito Santo é sempre
atual e permite-nos contemplar e tocar
com fé a carne de Cristo em tantas pessoas que sofrem.
2. URGÊNCIA DA CONVERSÃO
É salutar uma contemplação mais
profunda do Mistério pascal, em virtude do qual nos foi concedida a misericórdia de Deus. Com efeito, a experiência da misericórdia só é possível “face a
face” com o Senhor cruciﬁcado e ressuscitado, “que me amou e a si mesmo se
entregou por mim” (Gl 2,20). Um diálogo coração a coração, de amigo a amigo.
Por isso mesmo, é tão importante a oração no tempo quaresmal. Antes de ser
um dever, ela expressa a necessidade
de corresponder ao amor de Deus, que
sempre nos precede e sustenta. [...] A
oração poderá assumir formas diferentes, mas o que conta verdadeiramente
aos olhos de Deus é que ela escave dentro de nós, chegando a romper a dureza
do nosso coração, para o converter cada
vez mais a ele e à sua vontade.

Por isso, neste tempo favorável,
deixemo-nos conduzir como Israel ao
deserto (cf. Os 2,16), para podermos ﬁnalmente ouvir a voz do nosso Esposo,
deixando-a ressoar em nós com maior
profundidade e disponibilidade. Quanto mais nos deixarmos envolver pela
sua Palavra, tanto mais conseguiremos
experimentar a sua misericórdia gratuita por nós. Portanto não deixemos
passar em vão este tempo de graça,
na presunçosa ilusão de sermos nós
o dono dos tempos e modos da nossa
conversão a Ele.
3. A VONTADE APAIXONADA QUE
DEUS TEM DE DIALOGAR COM
OS SEUS FILHOS
O fato de o Senhor nos proporcionar
uma vez mais um tempo favorável para
a nossa conversão, não devemos jamais
dá-lo como garantido. Essa nova oportunidade deveria suscitar em nós um
sentido de gratidão e sacudir-nos do
nosso torpor. [...]
O diálogo que Deus quer estabelecer
com cada homem, por meio do Mistério
pascal do seu Filho, não é como o diálogo atribuído aos habitantes de Atenas,
que “não passavam o tempo em outra
coisa senão a dizer ou a escutar as últimas novidades” (At 17,21). [...]
4. UMA RIQUEZA QUE DEVE SER
PARTILHADA, E NÃO ACUMULADA
SÓ PARA SI MESMO
Colocar o Mistério pascal no centro
da vida signiﬁca sentir compaixão pelas chagas de Cristo cruciﬁcado presentes nas inúmeras vítimas inocentes das

guerras, das prepotências contra a vida
desde a do nascituro até a do idoso, das
variadas formas de violência, dos desastres ambientais, da iníqua distribuição dos bens da terra, do tráﬁco de seres
humanos em todas as suas formas e da
sede desenfreada de lucro, que é uma
forma de idolatria.
Também hoje é importante chamar
os homens e mulheres de boa vontade
à partilha dos seus bens com os mais
necessitados através da esmola, como
forma de participação pessoal na ediﬁcação de um mundo mais justo. [...]
Por esse motivo, na Quaresma de 2020
– mais concretamente, de 26 a 28 de
março –, convoquei para Assis jovens
economistas, empreendedores e transformativos, com o objetivo de contribuir para delinear uma economia mais
justa e inclusiva do que a atual. [...]
Invoco a intercessão de Maria Santíssima sobre a próxima Quaresma, para
que acolhamos o apelo a deixar-nos reconciliar com Deus, ﬁxemos o olhar do
coração no Mistério pascal e nos convertamos a um diálogo aberto e sincero
com Deus. [...]

Leia, na íntegra,
a mensagem no site da
Arquidiocese de Goiânia

Roma, em São João de Latrão,
7 de outubro de 2019
Memória de Nossa Senhora do Rosário
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VIDA CRISTÃ

Foto: Internet

A Espiritualidade da Quaresma
IR. CLÉBIA DE JESUS CAIXETA
Instituto Coração de Jesus (ICJ)

O

tempo da Quaresma é um
tempo privilegiado para
a conversão do coração e
das nossas ações, pois só
acolheremos a relação profunda com
Cristo se ouvirmos a sua voz, vivendo
de maneira humilde, no despojamento e na pobreza, obedecendo à sua Palavra e testemunhando Jesus em todas
as situações de nossa vida. O jejum, a
esmola e a oração são meios eﬁcazes
para nos ajudar nesse caminho.
A oração constitui uma abertura
para Deus. É um sim para o Criador,
é um louvor, é estar conforme a vontade divina. Todos nós, pelo Batismo,
fomos chamados (vocacionados) por
Deus à santidade e só podemos realizar plenamente nossa vocação cristã, em comunhão íntima de vida com
Deus presente, na oração. Por isso, na
Quaresma, a Igreja convoca todos os
ﬁéis ao exercício da oração. Sigamos o
exemplo de Cristo que, no íntimo do
coração, sempre rezava ao Pai.
O exercício quaresmal da esmola
leva o cristão a se relacionar com o
próximo carente, necessitado de atenção, de cuidados e de carinho, (“viu
e teve compaixão”), leva-o a exercitar a caridade, uma virtude teologal.
Dar esmola é dar de graça, dar sem
interesse de receber de volta; é deixar
o egoísmo de lado, é não esperar recompensa. É reconhecer que tudo o
que temos e que somos vem de Deus,
recebemos de graça. Por isso, de graça
devemos dar, devemos colocar nossos
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dons a serviço. Dando esmola, imitamos aquele que por excelência exerceu a esmola: Jesus Cristo. Dar esmola
é abrir-se ao próximo, é servir ao irmão com generosidade; é desprender-se dos bens materiais, é reconhecer no outro a imagem e semelhança
do Criador. Nesse sentido, a esmola é
doação gratuita não somente de bens
materiais, mas de tempo, de interesse,
de acolhimento, de serviço, de aceitação, de amor. A esmola nos remete à
generosidade de Cristo que deu a sua
vida, por amor, derramou seu sangue
pela humanidade carente da graça.
Se a oração nos leva ao relacionamento íntimo com Deus e a esmola
nos relaciona com o próximo, o que
dizer do jejum? O exercício quaresmal
do jejum vale não só pelo que é, mas
pelo que signiﬁca. A determinação de
não comer nem beber liberta o cristão da tendência de apoderar-se das
coisas. Liberta-o da escravidão do ter
mais, do querer ser. Jejuar é abster-se

de um pouco de comida, de bebida,
de palavras fúteis e agressivas, quer
levar o ser humano ao correto relacionamento com o seu Criador, com o
seu semelhante e com toda a criação.
Jejuar é respeitar a natureza criada, é
abrir espaço para Deus e não estar em
busca de satisfazer apenas nossos extintos desregrados. No jejum, a Igreja
nos lembra de que Jesus, logo após o
seu batismo, jejuou quarenta dias no

“Como Igreja,
somos o
prolongamento
de Cristo, somos
seu corpo e seus
membros”

deserto numa atitude de liberdade e
de domínio sobre si mesmo, sobre a
natureza e sobre o mal. Como Igreja,
somos o prolongamento de Cristo, somos seu corpo e seus membros, por
isso, como Cristo, somos chamados a
ser livres e não escravos de nossos caprichos e pecados. Desse modo, o jejum é um verdadeiro exercício de conversão que não pode ﬁcar esquecido.
Não somos escravos do pecado,
mas ﬁlhos amados e esperados por
Deus, para oferecer-nos a sua graça e
salvação. Deus ama-nos com um amor
incondicional e esse amor nos levanta
das nossas fraquezas e nos faz vencer
nossos próprios limites e caminhar
para uma vida plena. Com sua graça,
dá-nos sempre uma nova chance.
Queridos irmãos e irmãs, sigamos os meios que a Igreja nos propõe para este tempo. Por intercessão
de Maria, percorramos com Cristo o
mesmo caminho de amor total que
ele percorreu.
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LEITURA ORANTE

“Levantai os olhos e vede os campos, como
estão brancos, prontos pra a colheita!” (Jo 4,35)
MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)

Texto para oração: Jo 4,5-42 (página 1470 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho, desligando o celular e tudo que possa retirar sua
atenção deste momento. Crie um ambiente orante e faça
sua oração inicial.

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Evangelho de São João é rico
em detalhes. Neste trecho em
especial o foco é o encontro de
Jesus com a samaritana, mas, às
vezes, nos passa despercebido que fala
também do cansaço de Jesus: “Jesus, fatigado da viagem, sentou-se [...] junto da
fonte” (Jo 4,6).
Depois, ele explica aos discípulos
o que signiﬁca seu cansaço: “eu vos enviei
a colher o que não é fruto da vossa fadiga,
outros se afadigaram e vós entrastes no
fruto da sua fadiga” (Jo 4,38). Jesus queria dizer aos seus discípulos que eles não
iriam colher o fruto do que semearam, da
mesma forma que nós colhemos o fruto
da semeadura de outra pessoa.

Siga os passos para a leitura orante:

2. Leitura: leia com calma, em voz baixa e depois em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.

Com isso, somos convidados a reﬂetir. O que estamos fazendo? Ou melhor,
somos apenas aproveitadores dos frutos
de outras pessoas ou também estamos
plantando para que outros possam colher
nossos frutos? Se estivermos sendo meros parasitas, ou seja, aproveitadores, este
tempo quaresmal é propício para uma reﬂexão e mudança de vida. Irmão, o que
você quer ser? Um trabalhador na vinha
do Senhor ou um mero aproveitador?

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38. 3ª-f.: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12. 4ª-f.: Jr
18,18-20; Sl 30(31); Mt 20, 17-28. 5ª-f.: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31. 6ª-f.: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105);
Mt 21,33-43.45-46. Sábado: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32. Domingo: 3º Domingo da Quaresma – Ex 17,3-7; Sl 94(95); Rm 5,1-2.5-8; Jo 4,5-42 ou mais breve Jo 4,5-15.19b-26.39a.40-42.

3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase que parece falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes,
sem se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu
coração, como um alimento saboroso em sua boca. Se
essa palavra o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da
Bíblia, deixe-as ecoar dentro de você.
4. Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a palavra meditada trouxe
em seu coração. Fale com Deus, com a Palavra que você
escutou. Ofereça a ele o sentimento causado pela Palavra.
5. Contemplação: permaneça em Deus, colocando seus
olhos ﬁxos na Palavra.
3º Domingo da Quaresma – Ano A. Liturgia da Palavra:
Ex 17,3-7; Sl 94(95), 1-2.6-7.8-9 (R/. 8); Rm 5,1-2.5-8; Jo 4,
5-42 (A Samaritana).

ESPAÇO CULTURAL
Lucro com a venda do CD será doado
a obras sociais de Santuário
A cantora Célia Valadão fará o lançamento do seu 10º CD ao
final de todas as missas e novenas do Santuário-Basílica Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas), nos dias
8 e 10 deste mês. Todo o lucro com a aquisição de CDs pelos
fiéis, nesses dias, será doado para as obras sociais mantidas
pelo Santuário. Tradicionalmente católica, a cantora participa
de movimentos pastorais, especialmente no Ministério de Música da Igreja Matriz de Campinas, onde se dedica às celebrações litúrgicas, exercendo seu dom de evangelizar por meio das
canções. Natural da Cidade de Goiás, Célia iniciou sua trajetória profissional em 2000, mesclando a
sonoridade da música sertaneja de raiz com músicas que tenham mensagens positivas e religiosas.
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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
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