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PALAVRA DO ARCEBISPO

Como viver bem a
Quaresma

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Caros irmãos e irmãs,

P

ara este período especial de
puriﬁcação, contamos com
uma série de meios concretos que a Igreja nos oferece e
que nos ajudam a viver a dinâmica
quaresmal.
Antes de tudo, a vida de oração,
condição indispensável para o encontro com Deus. Na oração, se o
crente entra em um diálogo profundo com o Senhor, ele permite que a
graça divina penetre em seu coração
e, à semelhança de Maria Santíssima, se abre para o Espírito cooperando com Ele, com sua resposta
livre e generosa (Lc 1,38).
Também devemos intensiﬁcar a
escuta atenta e a meditação da Palavra de Deus, a participação frequente no Sacramento da Reconciliação
e da Eucaristia, bem como a prática
do jejum, de acordo com as possibilidades de cada um.
Mortiﬁcação e renúncia, nas circunstâncias comuns da vida, também constituem um meio concreto
de viver o espírito da Quaresma.
Não se trata tanto de criar ocasiões

extraordinárias, mas de saber como
oferecer as circunstâncias diárias que
pesam sobre nós, de aceitar com humildade e serenidade os vários contratempos que ocorrem diariamente.
Da mesma forma, saber desistir de
algo, embora legítimo, nos ajuda a
viver mais desapegados das coisas.
Entre as várias práticas quaresmais que a Igreja nos oferece, a da
caridade ocupa um lugar especial.
É o que São Leão Magno nos diz:
“Hoje em dia, a Quaresma nos
convida a viver de maneira forte o
exercício da caridade; se queremos
alcançar a Páscoa santiﬁcada em
nosso ser, devemos ter um interesse muito especial na aquisição dessa virtude que contém em si mesmo todos os outros e cobre uma
inﬁnidade de pecados”.
Devemos praticar a virtude
da caridade de maneira especial
com aqueles que temos mais perto de nós, no ambiente concreto
em que nos encontramos. Assim,
no outro, construiremos “o bem
mais precioso e eﬁcaz que é o da
coerência com a própria vocação
cristã” (São João Paulo II).

2. Lutando para mudar
Analisemos nossa conduta para descobrir o que está nos faltando. Façamos
bons propósitos para o dia a dia e à noite, podemos revê-los e ver se os cumprimos. Lembremo-nos de não fazer muitos propósitos, porque senão é muito
difícil cumprir todos eles. Temos que
subir as escadas um passo de cada vez,
nem todos podem pular. Descubramos
qual é a nossa falha dominante e façamos um plano para combatê-la. Nosso
plano deve ser realista, prático e concreto para executá-lo.

3. Fazendo sacrifícios
A palavra sacrifício vem do latim
sacrum facere, que signiﬁca “tornar sagrado”. Então, fazer um sacrifício é fazer uma coisa sagrada, isto é, oferecer a
Deus algo por amor. Sacriﬁcar é oferecer a Deus, porque nós o amamos, coisas que nos custam esforço. Por exemplo, ser gentil com nosso vizinho que
não é gentil conosco ou ajudar alguém
no trabalho. Cada um de nós tem algo
que custa na vida cotidiana. Se oferecermos isso a Deus por amor, fazemos um
sacrifício.
4. Rezando
Usemos esses dias para rezar, conversar com Deus, dizer a ele que nós o
amamos e que desejamos estar com ele.
Podemos nos ajudar com um bom livro
de meditação para a Quaresma ou lendo as leituras da Liturgia diária que a
Igreja nos propõe na Quaresma.
Com tudo isso, temos a possibilidade de fazer um bom caminho junto com
Jesus e, assim, fazer a experiência real
da ressurreição. Bom caminho quaresmal a todos.

Aconteceu

Neste momento de crise na saúde
pública por que passa o mundo com
a pandemia do coronavírus, o papa
Francisco convida todos os católicos
a práticas de esperança e de amor.
A oração é um caminho fundamental, aliada a gestos de concretude. O
papa nos provoca a descobrir uma
nova proximidade, uma relação concreta de atenção e paciência. Convida também a rezarmos depositando
nossa conﬁança em Deus. Na matéria de capa desta edição, trazemos
conteúdo fundamental para viver
este momento de reclusão. A oração
é a nossa força e este pode ser um
período de valorizar as pequenas

coisas, como o encontro em família,
o diálogo e a proximidade. Nosso arcebispo também nos convida a aproveitar essa proximidade para conduzir nossas crianças aos caminhos de
Jesus para que, diante de todos os
momentos da vida, possam conﬁar
nele e em sua obra de salvação.

Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
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Revisão: Camila Di Assis
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Colaboração: Marcos Paulo Mota

Apresentado novo coordenador
para a Ação Social Arquidiocesana

Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
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1. Arrepender-me dos meus
pecados e confessar
Pensar em que ofendemos; se sentimos dor por tê-lo ofendido; se realmente sentimos muito. Esse é um momento muito bom para fazermos uma
conﬁssão individual com o sacerdote,
bem preparada, a partir do coração.
Examinemos os mandamentos de Deus
e da Igreja para fazer uma boa conﬁssão. Para isso, é importante encontrarmos tempo para um bom exame de
consciência.

Foto: Rudger Remígio

Editorial

Práticas indicadas pela Igreja

Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Aconteceu, no dia 5 de março,
uma reunião com as Obras Sociais
da Arquidiocese de Goiânia. Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar e coordenador arquidiocesano
de Pastoral, apresentou, na ocasião,
o padre Jonisoncley Santos como
novo coordenador para a Ação So-

cial da Arquidiocese. O sacerdote
agradeceu pela conﬁança nesta nova
missão. “Agradeço a Dom Washington por me conﬁar esta missão tão
importante na Igreja. Desejo caminhar em unidade e integrar, cada
vez mais, as Obras Sociais e pensar
juntos as atividades.”
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Atividades da nossa Igreja
Foto: Rudger Remígio

R

que foram canceladas ou adiadas

elacionamos, a seguir, informações sobre as diversas atividades
que foram adiadas ou canceladas na vida da Igreja na Arquidiocese de Goiânia, visando à prevenção e à contenção da transmissão
do coronavírus. As medidas cumprem orientações e determinações das autoridades públicas, assim como da administração arquidiocesana, mediante comunicados dirigidos aos ﬁéis católicos, divulgados em suas
redes sociais, site e outros meios de comunicação.

CASAMENTOS E BATISMOS
Em decorrência do segundo comunicado sobre o coronavírus emitido pelo arcebispo Dom Washington Cruz, no último dia 18 (ver na página 5 desta edição), a
orientação quanto às celebrações dos sacramentos de batismo e matrimônio é
que sejam transferidas para um tempo oportuno. Não sendo possível a transferência do matrimônio, que seja celebrado com número reduzido de pessoas, levando
em consideração o tamanho do espaço.

ENCONTROS DE CATEQUESE
O bispo auxiliar e coordenador arquidiocesano de Pastoral, Dom Moacir Silva
Arantes, emitiu Comunicado Pastoral orientando que, na Arquidiocese de Goiânia,
“sejam suspensos os encontros de catequese, nos diversos níveis”, por 15 dias, até
nova ordem. O mesmo comunicado orienta as famílias e os catequizandos a “viverem este tempo com espírito de renúncia, penitência e confiança em Deus”. Nesse
sentido, recomenda o fortalecimento da oração familiar, a partilha da palavra de
Deus, a leitura do Catecismo, a oração do Santo Rosário, a meditação de temas cristãos (por filmes, músicas católicas, leituras) e outros meios de formação espiritual.

AULAS NA PUC GOIÁS
A Pontifícia Universidade Católica de Goiás suspendeu, até o próximo dia 30, as
aulas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu - mestrados e doutorados. As aulas teóricas estão sendo ministradas em ambiente virtual
de aprendizagem (AVA) pela internet. Estão suspensas também atividades extracurriculares, colações de grau e outros eventos que possam gerar agrupamentos
com cem pessoas ou mais. Até o final deste mês, o Memorial do Cerrado e o Centro Cultural Jesco Puttkamer não estarão abertos à visitação pública.

LECTIO DIVINA COM OS JOVENS
Devido à pandemia que assusta o mundo, foram cancelados os encontros da Lectio Divina (Leitura Orante da Bíblia) com os jovens, que tradicionalmente acontecem nos sábados da Quaresma, presididos por Dom Moacir Arantes, na Paróquia
Universitária São João Evangelista. Os temas que seriam abordados nos encontros
serão contemplados em reflexões de Dom Moacir, gravadas e disponibilizadas nas
redes sociais do Setor Juventude. Siga as redes da Arquidiocese e do Setor Juventude e não perca a reflexão deste 4º Domingo da Quaresma.

JORNADA DA CIDADANIA
A Jornada da Cidadania foi adiada, ainda sem uma nova data para sua realização. Com centenas de serviços gratuitos abertos à comunidade e contando
com diversos parceiros, a Jornada estava prevista para o mês de abril. Promovida pela PUC Goiás e a Arquidiocese de Goiânia, a programação do evento inclui
a participação de obras sociais de nossa arquidiocese, celebração de missas e
atendimentos para confissão.

24 HORAS PARA O SENHOR
Em sintonia com a Santa Sé, a Arquidiocese de Goiânia cancelou a jornada “24
horas para o Senhor” em suas paróquias, prevista para os dias 20 e 21 deste mês.
Instituído pelo papa Francisco, esse evento tem sido realizado pelo Vaticano há
seis anos (organizado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização), com recomendação de acontecer nas dioceses do mundo todo. A celebração penitencial, com o tema “Os teus pecados estão perdoados”, seria presidida
pelo Papa Francisco no dia 20 de março, na Basílica de São Pedro, e foi cancelada
devido à crise do COVID-19.

ESPETÁCULO E ATENDIMENTO SOCIAL
O espetáculo Paixão de Cristo 2020 do Santuário Sagrada Família está cancelado.
Em nota pública, o reitor do santuário, Pe. Rodrigo de Castro, informou que a medida visa preservar as saúde dos fiéis, familiares e de toda a comunidade, diante
da pandemia do coronavírus, e que “os demais esclarecimentos a respeito do cancelamento do espetáculo serão repassados ao elenco, patrocinadores, apoiadores
e público, com calma”. Também estão suspensas todas atividades de atendimento
social realizadas pelo Santuário Sagrada Família.

ESCOLAS CATÓLICAS
Por determinação governamental, estão suspensas as aulas de todos os níveis de
ensino nas escolas públicas e particulares no estado de Goiás, entre elas as escolas
de administração católica. As escolas Dom Fernando e Família de Nazaré, ligadas
diretamente à Arquidiocese de Goiânia, cumprem a determinação de não ministrar aulas até o próximo dia 30. Também suspenderam aulas e atividades acadêmicas os seminários que funcionam na Cidade da Comunhão (CPDF).
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OUTROS EVENTOS CANCELADOS EM MARÇO
Dia 14 – Reunião Mensal de Pastoral
De 20 a 22 – 2ª Fase de Curso do Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar
Dia 21 de março – Encontro de Formação para Catequistas no Vicariato Inhumas,
Paróquia Santana
Dia 28 - Encontro de Formação para Catequistas do Vicariato Centro (Goiânia)
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Na oração, enfrentar as dificuldades
e descobrir novas maneiras para conhecer a Jesus

D

iante da pandemia do coronavírus (COVID-19) em
todo o mundo e seu avanço contínuo no Brasil (428
casos e quatro mortos até o fechamento da edição), a Igreja convida
todo o povo de Deus a intenﬁcar as
orações. É o momento de fazer valer
aquela conhecida passagem bíblica
do livro de Mateus (6,6), que nos
orienta a rezar em segredo: “E quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que
está lá, no segredo; e teu Pai, que vê
no segredo, te recompensará”.
A oração, neste momento de dor,
será o bom auxílio para vencer o mal
posto a todos. Mas como fazer isso?
O Santo Padre, o papa Francisco,
nos apresenta uma oração em que
pede a Deus que nos livre de todos
os perigos.
“Pedi ao Senhor para deter a epidemia: Senhor, detenha-a com a tua
mão. Rezei por isso.” Assim respondeu Francisco ao ser entrevistado pelo vaticanista Paolo Rodari do
jornal italiano Repubblica. O jornalista perguntou ao papa a quem era
dedicada a oração no domingo, 15,
à tarde, durante sua visita às igre-
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jas romanas de Santa Maria Maior
e São Marcello al Corso. Ao propor
como viver estes dias difíceis, o
papa disse: “Devemos reencontrar
a concretude das pequenas coisas,
das pequenas atenções para com
os que estão perto de nós, familiares, amigos. Entender que o nosso
tesouro encontra-se nas pequenas
coisas. Há gestos mínimos, que às
vezes se perdem no anonimato da
cotidianidade, gestos de ternura,
de afeto, de compaixão que todavia são decisivos, importantes.
Por exemplo, um prato de comida,
uma carícia, um abraço, um telefonema… são gestos familiares de
atenção aos detalhes do dia a dia
que fazem com que a vida tenha
um sentido e que exista comunhão
e comunicação entre nós”.
Dom Washington Cruz também
nos convida à oração em vídeo
publicado nas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia: “Queridos
irmãos e irmãs, como falar de esperança em um momento de incerteza
pela pandemia do coronavírus? O
que a Igreja pode fazer diante dessa situação? As comunidades e as
palavras certas podem fazer a diferença. Todos sabemos que os tempos difíceis são um chamado à oração e à penitência. Quem conhece

a Jesus Cristo e nele acredita, sabe
que o mal nunca poderá vencer.
Portanto, não podemos duvidar do
poder da oração para combater o
mal em todas as suas formas. Nesse
sentido, a exortação que faço é fortalecer a oração em família, ajudando também as crianças a melhor
conhecerem Jesus e a conﬁar nele
e em sua obra de salvação. Central
também é o convite para manter as
igrejas abertas para a oração individual e usar a tecnologia para se
conectar e oferecer aos ﬁéis o apoio
de que precisam. Uma crise pode

ser assustadora, mas também pode
abrir novas oportunidades. Portanto, este é o momento de se perguntar: por que Deus permitiu essa
pandemia? Mas também é o momento de nos perguntarmos onde
podemos descobrir novas maneiras
para conhecê-lo e enfrentar juntos
as diﬁculdades. Deus de fato está
em nossas cruzes e Deus está em
ação.” Que a oração, por isso, seja a
nossa força! Reze em casa, reze assistindo às missas pelas TVs, reze
acompanhando sua paróquia pelas
redes sociais.
Fonte: Pascom Brasil

FÚLVIO COSTA

Missas pelas TVs católicas
Aparecida
Domingo: 8h e 18h
Segunda a sexta: 6h45, 9h e 18h
Sábado: 6h45, 8h e 18h
Canção Nova
Todos os dias: 7h
Segunda-feira: 15h30 e 19h30
Terça, quarta e sexta-feira: 20h
Quinta-feira: 7h, 16h30 e 20h
Pai Eterno
Domingo: 6h, 8h, 10h e 17h30

Segunda a sexta: 7h e 19h30
Quarta-feira: 7h, 9h e 19h30
Sábado: 7h e 17h30
Século 21 (Parabólica / Internet)
Domingo: 16h
Segunda a sábado: 07h45
Sexta-feira: 19h30
Rede Vida
Domingo: 8h e17h30
Segunda a sexta: 6h55, 9h e 19h
Sábado: 7h, 9h, 15h e 17h30
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Arquidiocese orienta fiéis
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e adota medidas preventivas ao coronavírus

Foto: Internet

D

iante do quadro de pandemia do coronavírus e os riscos que
representa para a vida de cada um de nós, daqueles que amamos
e da coletividade, a Arquidiocese de Goiânia emitiu um segundo
comunicado aos fiéis católicos. Abaixo, publicamos a íntegra
do comunicado, mas ressaltamos que o fechamento desta edição do Jornal Encontro Semanal ocorreu na quinta-feira, dia 19, sendo aconselhável
que todos permaneçam atentos às orientações arquidiocesanas divulgadas por meio de suas redes sociais oficiais (assinadas pela arquidiocese) e
do site institucional (www.arquidiocesedegoiania.org.br).

2º COMUNICADO OFICIAL SOBRE O CORONAVÍRUS
A Quaresma de 2020 está marcada, excepcionalmente, pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). A experiência deste mal comum nos revela a importância do
bem comum. Por isso mesmo, evitemos abrir brechas na barragem de contenção do
coronavírus, com escolhas irresponsáveis, e obedeçamos às disposições restritivas
das autoridades competentes, comportando-nos com cautela e responsabilidade:
“ao proteger-me, protejo os mais fracos, os mais expostos: idosos, adultos frágeis,
crianças doentes”. É esse o sentido de qualquer cancelamento ou adiamento, mesmo com sacrifício pessoal e comunitário, de muitas iniciativas que fazem parte da
nossa ação evangelizadora e sacramental habitual. Desta forma, considerando:
– o grave momento que enfrenta nossa sociedade assolada pela epidemia do coronavírus que tende, cada dia, a se alastrar e que exige atitudes concretas e eficazes
para diminuírem o ritmo do contágio, a fim de que os enfermos contaminados possam ser tratados em tempo hábil, evitando os óbitos;

2. Os fiéis ficam dispensados da obrigação, prevista no cân. 1247, de participar
presencialmente das celebrações da Santa Missa. Portanto, estão dispensados do
cumprimento do preceito dominical, podendo cumpri-lo assistindo com devoção
e seriedade à Santa Missa, durante este período, pelos meios de comunicação: TV,
internet, rádio etc.
3. As igrejas permaneçam abertas, limpas e arejadas para a adoração ao Santíssimo
Sacramento e exercícios espirituais de forma particular (não em grupos), seguindo
as orientações de prevenção: distâncias entre as pessoas, cuidados com a higiene
etc. Recomendamos vivamente a devoção e orações marianas, tais como ladainhas,
Santo Rosário, jaculatórias, seja pelos meios de comunicação, seja em família.
4. Sejam suspensas todas as formas de aglomeração de pessoas: reuniões pastorais, retiros, festas e outros eventos religiosos. Sejam adiados também os mutirões de confissões.

– o perigo real e imediato de contaminação em caso de aglomeração de pessoas e a
nossa preocupação pastoral com o bem-estar não só espiritual, mas também físico,
do povo de Deus sob os nossos cuidados;

5. Os sacerdotes permaneçam disponíveis para o atendimento particular dos fiéis
em confissão, guardando os devidos cuidados para não haver contaminação − sigam as orientações da Vigilância Sanitária.

– as orientações dos profissionais de saúde, a quem também devemos ouvir nas situações em que são os especialistas. Eles devem ser percebidos como instrumentos
de Deus para o bem do povo, conforme Eclesiástico 38,9.12: “Meu filho, se estiveres
doente não te descuides de ti, mas ora ao Senhor, que te curará (...). Em seguida dá
lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, que ele não te deixe, pois sua arte é
necessária”;

6. Os sacerdotes idosos, com doenças crônicas, façam o sacrifício de se afastarem
das aglomerações, não atendam confissões nem visitem enfermos neste período. Os
sacerdotes mais novos, guardando os devidos cuidados, continuem a administrar,
nos casos realmente graves, a Sagrada Unção dos Enfermos.

– que vivemos tempos difíceis que exigem de nós uma vivência especial da Quaresma como efetivo tempo de Oração, para melhor percebermos e acolhermos a
vontade de Deus, tempo de Jejum e sacrifício como participação na caminhada do
Senhor Jesus que se fez obediente ao Pai, tempo de Caridade nas manifestações de
interesse e preocupação com o bem dos irmãos e irmãs, buscando dar-lhes condições para que vivam;

“Os sacerdotes ficam obrigados a celebrar
a Santa Eucaristia todos os dias, sem a
presença do povo”
– o necessário comprometimento com a Igreja no Brasil em anunciar o Evangelho
da Vida e da Salvação, como manifesta neste ano a Campanha da Fraternidade, com
o tema “Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele”.
Achamos por bem, de acordo com o cân. 87 § 1, reforçar as orientações já estabelecidas no comunicado oficial de 13 de março deste ano e a elas acrescentar o que
segue, com validade até o dia 3 de abril de 2020:

7. As secretarias paroquiais funcionem com os devidos cuidados, nos horários determinados pelos párocos, e de acordo com as normas emanadas do poder público.
8. Recomendamos vivamente a todos os fiéis que permaneçam, dentro do possível,
resguardados em seus lares, evitando sair sem real necessidade e aproveitando este
tempo para aprofundar a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, o Santo Rosário,
o diálogo familiar sobre os temas religiosos, fomentando um tempo de catequese
familiar como uma pequena Igreja doméstica.
Não deixemos, porém, que a pandemia nos arraste para as trevas do medo. Que ela
desperte em todos nós o santo temor de Deus, isto é, o sentido da minha responsabilidade, pois tenho que responder diante de Deus pelo que faço com a minha vida
e com a vida dos meus irmãos.
Imploramos as bênçãos de Deus sobre toda a Arquidiocese de Goiânia.
CA/046/2020 – Goiânia, 18 de março de 2020

Dom Washington Cruz, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

1. Os sacerdotes ficam obrigados a celebrar a Santa Eucaristia todos os dias na forma “sine populo” (sem a presença do povo), oferecendo-a pelo bem do povo a
eles confiado e também na intenção especial pelo fim da pandemia. Desta forma, o
Santo Sacrifício não cessará de ser oferecido nos altares de nossas igrejas.
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ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 18

Paulo ensina a perseverar na fé

Foto: Vatican News – retirado do site Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu
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Papa Francisco acolhendo peregrinos ucranianos

Queridos irmãos e irmãs!

N

a leitura dos Atos dos
Apóstolos, continua o caminho do Evangelho no
mundo e o testemunho de
São Paulo é cada vez mais marcado
pelo selo do sofrimento. Mas isso é
algo que cresce com o tempo na vida
de Paulo. Paulo não é apenas o fervoroso evangelizador, o intrépido
missionário entre os pagãos, que dá
vida a novas comunidades cristãs,
mas também a testemunha sofredora do Ressuscitado (cf. At 9,15-16).
A chegada do apóstolo a Jeru-

salém, descrita no capítulo 21 dos
Atos, provocou um ódio feroz contra
ele, reprovando-o: “Mas este era um
perseguidor! Não conﬁeis!”. Como
foi para Jesus, também para ele Jerusalém é a cidade hostil. Ele foi ao
templo, foi reconhecido, foi levado
para ser linchado e foi salvo in extremis pelos soldados romanos. Acusado de ensinar contra a Lei e contra o templo, ele é preso e começa a
sua peregrinação como prisioneiro,
primeiro diante do sinédrio, depois
diante do procurador romano em
Cesareia e, por ﬁm, diante do rei
Agripa. Lucas destaca a semelhança

entre Paulo e Jesus, ambos odiados
pelos seus adversários, publicamente acusados e reconhecidos como
inocentes pelas autoridades imperiais; e assim Paulo é associado à
paixão do seu Mestre, e a sua paixão
torna-se um Evangelho vivo. Venho
da Basílica de São Pedro e lá tive a
minha primeira audiência, esta manhã, com os peregrinos ucranianos,
de uma diocese ucraniana. Quão
perseguidas foram essas pessoas,
quanto sofreram pelo Evangelho!
Mas eles não negociaram a fé. São
um exemplo. Hoje, no mundo, na
Europa, muitos cristãos são perse-

guidos e dão a vida pela sua fé, ou
são perseguidos com luvas brancas,
isto é, deixados de lado, marginalizados... O martírio é o ar da vida
de um cristão, de uma comunidade
cristã. Haverá sempre mártires entre
nós: esse é o sinal de que estamos seguindo o caminho de Jesus. É uma
bênção do Senhor, para que haja entre o povo de Deus, alguém que dá
esse testemunho de martírio.
Paulo é chamado a defender-se
das acusações e, no ﬁnal, na presença do rei Agripa II, a sua apologia
transforma-se num testemunho eﬁcaz de fé (cf. At 26,1-23).

Testemunho apaixonado de Paulo
Depois Paulo fala da sua conversão: Cristo ressuscitado tornou-o
cristão e conﬁou-lhe a missão entre as
nações, “para lhes abrires os olhos e
fazê-los passar das trevas à luz, e da
sujeição de Satanás para Deus. Alcançarão, assim, o perdão dos seus pecados e a parte que lhes cabe na herança, juntamente com os santiﬁcados
pela fé” em Cristo (At 26,18). Paulo
obedeceu a esse encargo e mais não
fez do que mostrar como os profetas
e Moisés predisseram o que ele agora
anuncia: “que o Messias tinha de sofrer e que, sendo o primeiro a ressus-
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citar de entre os mortos, anunciaria a
luz ao povo e aos pagãos” (At 26,23). O
testemunho apaixonado de Paulo comove o coração do rei Agripa, a quem
falta apenas o passo decisivo. Então o
rei diz: “Por pouco não me persuades
a fazer-me cristão!” (At 26,28). Paulo é
declarado inocente, mas não pode ser
libertado porque ele apelou para César. Assim continua a viagem imparável da Palavra de Deus para Roma.
Paulo, acorrentado, acaba por chegar
em Roma.
A partir desse momento, o retrato
de Paulo é o do preso cujas corren-

tes são o sinal da sua ﬁdelidade ao
Evangelho e do testemunho dado ao
Ressuscitado.
As cadeias são certamente uma
prova humilhante para o apóstolo,
que o mundo vê como um “malfeitor”
(2Tm 2,9). Mas o seu amor por Cristo
é tão forte que também essas cadeias
são lidas com os olhos da fé; fé que
para Paulo não é “uma teoria, uma
opinião sobre Deus e o mundo”, mas
“o impacto do amor de Deus no seu
coração [...] é o amor a Jesus Cristo”
(Bento XVI, Homilia por ocasião do Ano
Paulino, 28 de junho de 2008).

Queridos irmãos e irmãs, Paulo
ensina-nos a perseverança na provação e a capacidade de ler tudo com
os olhos da fé. Hoje pedimos ao Senhor, por intercessão do apóstolo,
que reavive a nossa fé e nos ajude a
ser ﬁéis até ao ﬁm à nossa vocação
de cristãos, discípulos do Senhor,
missionários.

Sala Paulo VI
11 de dezembro de 2019
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VIDA CRISTÃ

O

Movimento dos Focolares nasceu em 1943, em
Trento, na Itália, em plena II Guerra Mundial,
quando Chiara Lubich, aos 23
anos de idade, nos abrigos antiaéreos, inspirada pelo Evangelho
que lia à luz de velas, mostrava
às suas amigas, e a quem mais ali
estivesse, que havia um Ideal que
nenhuma bomba destruiria: Deus,
que é Amor.
Eram jovens e tinham grandes
sonhos: uma queria formar uma família, mas o noivo não retornou da
guerra; outra queria se formar, mas
a universidade fora destruída...
De fato, tudo desmoronava e a
única coisa que não passava era
o Amor. Por esse Amor, valeria a
pena viver, ainda que fosse o último dia de suas vidas. Dessa forma,
dia após dia, procuravam viver intensamente aquelas palavras do
Evangelho, colocando-as em prática, partilhando o que tinham, dispostas a dar a vida pelo próximo.
Chiara não tinha a intenção de
fundar um movimento ou algo
parecido, mas com seu testemunho de vida, em três meses, 500
pessoas já viviam como ela.
Aprovado pela Igreja em 1962,
com o nome oﬁcial de Obra de
Maria, difundido em mais de 180
países e com mais de dois milhões

de participantes, o Movimento dos Focolares quer levar ao
mundo a mensagem da unidade,
cooperando na construção de um
mundo mais unido, impelidos
pela oração de Jesus ao Pai “Que
todos sejam” (Jo 17,21).
Para alcançar essa meta, favorece o diálogo, no empenho constante de construir pontes e relacionamentos de fraternidade entre os
indivíduos, os povos nos mais diversos âmbitos sociais e culturais.
Fazem parte do Movimento
adultos, jovens e crianças, leigos e
religiosos, casados e consagrados,
de várias nações, credos, raças e
culturas, pois todos são chamados
à fraternidade universal, e a regra
de ouro para uma convivência pacíﬁca é o Amor.
Quem adere ao Movimento
compartilha seus objetivos e a sua
espiritualidade, na ﬁdelidade à
própria Igreja, fé e consciência.
O Movimento organiza-se em
diversas cidades em torno de núcleos chamados Focolares (lar do
fogo, fonte de luz e calor), onde se
partilha a chama do Amor de Jesus
e se renova a escolha radical de colocar em prática o amor evangélico
e de viver para realizar a unidade.
Um amor dirigido a todos e
que não discrimina ninguém;
que toma a iniciativa; que ama o

outro como a si mesmo, até mesmo os inimigos.
Essas são as características do
verdadeiro Amor fraterno que,
para ser evangélico, requer um
empenho constante e a capacidade de perdoar, de recomeçar, sempre que necessário. Por isso, Chiara Lubich deﬁniu-o como “uma
arte”, o primeiro passo para
uma “revolução” pacíﬁca, capaz
de transformar o coração dos indivíduos e o mundo inteiro: “É
importante difundir o Amor mú-

tuo que gera a fraternidade, é preciso invadir o mundo com o amor
fraternal, universal.”
Chiara provou que isso é possível, pois em todas as culturas se
encontra a denominada regra de
ouro: “Faça aos outros aquilo que
gostaria que fosse feito a ti”. Se
todos se amarem, vão conseguir
vivenciar uma porção da fraternidade universal”.
Para tanto, convidamos todos
os ﬁéis a participar conosco deste
grande encontro:

Foto: Internet

Origem do Movimento dos Focolares

“É importante difundir o Amor mútuo que
gera a fraternidade, é preciso invadir o
mundo com o amor fraternal, universal”
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LEITURA ORANTE

“Mas eu vou acordá-lo” (Jo 11,11)

Texto para oração: Jo 11,1-45 (página 1483 - Bíblia
das Edições CNBB)

VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

I

rmão, irmã, mais uma vez nos encontramos com a Palavra de Jesus, bendito seja Deus! O Divino Pai Eterno,
Deus bom e generoso, não nos abandona à nossa ignorância. Ele nos dá seu
próprio Filho para nos orientar com sua
Palavra e em seus caminhos.
Nesta Santa Quaresma, Jesus tomou
você e eu pela mão. Ele nos levou ao deserto e lá mostrou a sua força em nós,
para vencermos as tentações. Depois,
levou-nos ao Monte para mostrar a sua
glória. No Monte, escutamos também o
Pai dizendo para que escutássemos Jesus,
seu amado Filho. Escutando Jesus, fomos
até o poço de Jacó, onde ele nos deu a
água da vida. Hoje, Jesus abriu os nossos
olhos para ver quem ele é e o quanto se
preocupa conosco.

1. Ambiente de oração: recolha-se em um lugar silencioso. Faça, com calma, o sinal da cruz e peça
o auxílio do Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto bíblico
em voz alta e sem pressa. Repita os trechos que
chamam a sua atenção.
Para onde mais o Senhor nos levará? Para a vitória sobre a morte que nos
ameaça, ao túmulo de Lázaro, seu amigo.
Jesus chora diante da morte (cf. Jo 11,35).
Ele não quer a morte de nós, pecadores,
(cf. Ez 18,23), mas quer nos dar vida nova.
Conﬁemos no Senhor. Ele nos acorda dos
nossos medos, pecados, preocupações.
Basta escutar sua voz e receber a vida:
“Vem para fora!”

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54. 3ª-f.: Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16. 4ª-f.: Is
7, 10-14; 8;10; Sl 39(40); Lc 1,26-38. 5ª-f.: Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47. 6ª-f.: Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo
7,1-2.10.25-30. Sábado: Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53. Domingo: 5º Domingo da Quaresma – Ez 37,12-14; Sl
129(130); Rm 8,8-11; Jo 11,1-45 ou mais breve Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45 (A ressurreição de Lázaro).
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Siga os passos para a leitura orante:

3. Oração: reze e louve a Deus que o acorda do
sono da morte para dar vida nova. Louve por
acordar.
4. Ação: a Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb 4,
12). Ela transforma nossa vida. Buscar o Senhor
Misericordioso, no Sacramento da Reconciliação, é forma maravilhosa de acordar do sono da
morte para a vida nova.
5º Domingo da Quaresma – Ano A. Liturgia da Palavra: Ez 37,12-14; Sl 129(130), 1-2.3-4ab.5-6.7-8 (R/. cf.7);
Rm 8,8-11; Jo 11,1-45 (A ressurreição de Lázaro).
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