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PALAVRA DO ARCEBISPO

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Queridos irmãos e irmãs,

C

omo falar de esperança
em um momento de crise
e incerteza pela pandemia do novo coronavírus?
A crise gerada por essa pandemia
tem praticamente três dimensões: a
saúde, porque há a preocupação de
que as instalações hospitalares não
sejam capazes de lidar com uma
onda repentina de pessoas doentes; a crise econômica, decorrente
do bloqueio ou a diminuição do
ritmo do mercado global; e uma
crise cultural porque, para a sociedade acostumada à diversão permanente e ao barulho constante,
quarentena e silêncio representam
uma ameaça a um estilo de vida
dedicado à distração e em que as
escolhas pessoais prevalecem.

“As comunidades
podem se apoiar”

O que a Igreja pode fazer diante
dessa situação? Antes de tudo, devemos cuidar das necessidades físicas
e da saúde daqueles que estão em
maior perigo, deixando de lado o
egoísmo e agindo com generosidade, sempre em conformidade com
as regras sanitárias fornecidas pelas
autoridades competentes, para evitar a propagação de infecções.
Em segundo lugar, é preciso ser
criativo para poder afastar o medo
que ameaça muitas pessoas. As comunidades podem se apoiar mutuamente e as palavras certas podem
fazer a diferença. Nós, discípulos de
Jesus, 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, nunca podemos duvidar do poder da oração
para combater o mal em todas as
suas formas. Nesse sentido, a exortação que faço é para fortalecer a oração em família, ajudando também as
crianças a melhor conhecer Jesus e
a conﬁar nele e na sua obra de sal-

Foto: Secretariado Nacional Pastoral da Cultura

Unidos em oração,
sejamos solidários!

vação. Central também é o convite
para manter as Igrejas abertas para
oração individual e usar a tecnologia para se conectar e oferecer aos
ﬁéis o apoio de que precisam.
Uma crise pode ser assustadora,
mas pode abrir 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
de conhecê-lo e enfrentar juntos as
diﬁculdades? Deus, de fato, está em
nossas cruzes e a sua graça está em
ação, mesmo quando muitos pensam que foram abandonados, porque o Jesus do calvário é verdadeiramente o salvador do mundo.
Coragem. Sigamos em frente,
porque o Senhor Jesus está à nossa
frente e conosco.

Editorial
Diante do momento de provações que estamos passando, o Jornal
Encontro Semanal continua como
veículo sólido que tem o objetivo
de trazer conteúdo mais profundo e reﬂexivo sobre a saúde física
e a saúde da nossa fé. “A família,
como vai?”. Voltamos a fazer a pergunta, que foi tema da Campanha
da Fraternidade de 1994. Reclusos
em nossas casas, a Igreja doméstica
se faz ainda mais presente porque
estamos todos juntos e precisamos
fazer nossa parte, evitando aglomerações para que o coronavírus se
propague com menos velocidade.

Precisamos ainda continuar rezando, pedindo a Deus que nos livre de
todo o mal. Na reportagem de capa
da presente edição, apresentamos
reﬂexão sobre a vivência da fé em
família e um pequeno guia que nos
auxilia a caminhar em oração e em
fraternidade neste tempo difícil.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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do Evangelho e do bem comum

Fotos: Pascons

ELIANE BORGES E MARCOS PAULO MOTA

Para levar conforto e
esperança aos fiéis, Igreja
intensifica transmissão de
missas e momentos
de oração pelas TVs e
redes sociais

D

urante este tempo de pandemia, na Arquidiocese de
Goiânia, a celebração da Santa Missa tornou-se sine populo,
ou seja, sem o povo. A orientação do arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, é de que as celebrações e mensagens dos padres sejam transmitidas
pelas redes sociais das suas paróquias.
Dom Washington e os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir
Silva Arantes, são os primeiros a dar o
exemplo, comunicando-se com o povo
de Deus por meios eletrônicos. Até a tradicional missa dominical das 11h30, na
Catedral, está sendo transmitida pelas
redes sociais e pela Rádio Difusora.
As pessoas que não possuem redes
sociais são convidadas a acompanhar
as missas transmitidas pelas emissoras
de televisão católicas, que já têm na programação diversos horários de celebrações e orações, mas que os intensiﬁcaram e diversiﬁcaram neste momento de
grande tensão e insegurança social, para
levar conforto e esperança aos ﬁéis.
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Na Arquidiocese de Goiânia, cerca
de 40% das paróquias estão fazendo a
transmissão da Santa Missa via redes
sociais e algumas estão transmitindo
também a oração do Santo Terço, de
mensagens dos seus párocos e orações
do papa Francisco, pois ele tem convidado o mundo a se unir em oração pelo
ﬁm da pandemia do coronavírus, em
determinados dias e horários. Tudo isso
contando com o apoio das equipes que
atuam na Pastoral da Comunicação, que
estão ainda produzindo textos, artes,
vídeos e podcasts o tempo todo, para
divulgar conteúdos informativos e de
orientação espiritual.
Entre as atividades de iniciativa do
Vicariato para a Comunicação (Vicom)
da Arquidiocese de Goiânia está a criação do programa Um só Corpo, que
consiste na transmissão de momentos
de oração com alguns padres por meio
de live nas redes sociais.
Foi aberto também um canal direto
de comunicação com a Arquidiocese de
Goiânia, que é a atendente virtual Clara,
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nome inspirado em Santa Clara, padroeira da Comunicação. A personagem foi
criada para motivar a interatividade e
ajudar as pessoas a tirar todas as suas dúvidas, obter orientações e registrar sugestões, neste tempo difícil que estamos passando. O contato com a Clara deve ser
feito pelo WhatsApp – (62) 98424 -9727
– e pelas redes sociais da arquidiocese.
O Vicom está solicitando aos padres
que gravem mensagens em vídeo e as
envie para serem divulgadas nas redes
da arquidiocese. Muitos padres têm enviado seus vídeos e o pedido continua,
para que haja participação de um número cada vez maior de presbíteros. Ações
de comunicação que já existiam estão
tendo continuidade neste mês, como é

o caso do comentário do Evangelho de
cada domingo, gravado por Dom Moacir Silva Arantes, e divulgado nas redes
sociais, com o título “Lâmpada para
meus pés”.
CIRCULAÇÃO VIRTUAL
O jornal impresso Encontro Semanal, distribuído em todas as paróquias
da nossa arquidiocese, será distribuído
somente pelas redes sociais e disponibilizado no site institucional, a partir desta edição, temporariamente. O
programa Encontro Semanal continua
a ser veiculado pela PUC TV, assim
como o comentário do Evangelho do
dia – “Oração por um Dia Feliz –, com
Dom Washington Cruz.

A TV Pai Eterno colocou no ar um
novo programa, no último dia 23, intitulado Hora da Esperança e transmitido
ao vivo, de segunda a sexta-feira, das
7h45 às 8h30, para todo Brasil.
Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar e
responsável pelo Vicariato para a Comunicação na Arquidiocese de Goiânia,
agradece aos atuantes na Pastoral da
Comunicação que realizam um nobre
trabalho a serviço da evangelização em
suas paróquias, imprescindível neste
momento tão desaﬁador para todos nós,
plantando unidade e esperança.
Uma comunicação a serviço da esperança é tema de artigo do coordenador
nacional da Pascom Brasil, Marcus Tulius, nesta edição. Veja na pág. 7
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CAPA

Práticas para
a vivência
da fé em
família
FÚLVIO COSTA

O

mundo transforma-se a
cada dia, seja nas relações
pessoais, proﬁssionais, com
o avanço das tecnologias.
Enﬁm, ele está em constante modiﬁcação, de forma que a essência da vida
sofre variações e mesmo aquilo que
não deveria mudar porque são “coisas que não passam” (cf. Mt 24,35), é
posto à prova.
A humanidade assiste atônita e
conﬁnada ao avanço do coronavírus
no Brasil e no mundo. A doença já infectou 2.611 pessoas em todos os estados do país, causando a morte de 63
pessoas, sendo 48 só no estado de São
Paulo, conforme dados das secretarias
estaduais de saúde (dados coletados
em 26/03/2020).
A doença já afeta a vida em todos
os sentidos e suas consequências deverão durar um período ainda não determinado. A única certeza é de que
ela tem mudado rotinas, tirado vidas,

levado ao colapso sistemas de saúde
que até então eram tidos como avançados e exemplares, mas a realidade
mostrou que eles não estavam preparados para este momento e até mesmo
comportamentos simples da sociedade têm se transformado. Aﬁnal, quem
não está sentindo falta de um abraço,
de um aperto de mãos, daquela conversa próxima ﬁsicamente?
A dimensão da fé também é provada. Na Palavra do Arcebispo desta
semana, Dom Washington Cruz diz
uma frase muito sábia: “Uma crise pode ser assustadora, mas pode
abrir oportunidades”. O Catecismo
da Igreja Católica (CIC) tem muito
a nos ensinar sobre o contexto atual.
“Em nossos dias, num mundo que
se tornou estranho e até hostil à fé,
as famílias cristãs têm importância
primordial, como lares de fé viva e
irradiante. Por isso, o Concílio Vaticano II, usando uma antiga expres-

Foto: Pascom

Família, Igreja doméstica
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são, chama a família de ‘Ecclesia domestica’” (n. 1656).
Neste momento em que a humanidade sofre um dos maiores desaﬁos
da história, todos são provocados a
repensar o seu modo de vida, sobretudo os cristãos. Parece normal, nos
dias de hoje, famílias terceirizarem
responsabilidades que são suas. A
educação às escolas, a fé à Igreja. Será
possível tirar uma lição disso a partir
de tudo o que estamos vivendo nestes dias? Para falar sobre esse assunto,
o Jornal Encontro Semanal entrevistou
mons. Daniel Lagni, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe,
do Parque das Laranjeiras. O sacerdote diz que o momento é de sofrimento,
provações e isolamento, mas também
de grande oportunidade que precisa
ser aproveitado pelas famílias. “Precisamos tirar de tudo isso uma lição
para a vida: rever nossos princípios,
nossas escolhas, lutar por uma socie-

dade menos consumista, mais solidária e fraterna”, aﬁrmou.
A frase do CIC, neste momento, é
muito oportuna: “A Igreja não é outra coisa senão a família de Deus”
(n. 1655). O sentido familiar também
precisa ser resgatado, na visão do
mons. Daniel e, em sua avaliação, o
momento é propício. “A humanidade
e cada um de nós, pessoalmente, têm
a oportunidade de reavaliar o valor, o
signiﬁcado e a importância das nossas
relações para nos humanizarmos um
pouco mais. Hoje, praticamente todas
as famílias, por circunstâncias diversas de trabalho e ﬁnanceiras, terceirizam a educação dos ﬁlhos. Precisamos
rever nosso comportamento porque o
convívio familiar é de suma importância. A relação pessoal dos pais com
os ﬁlhos, dos ﬁlhos com os pais, dos
próprios irmãos, tudo isso cria um
laço familiar que ninguém pode romper ou tolher”, explicou o padre.

Muito se fala sobre família como
base da sociedade. Ela é também a
base da nossa fé. Questionado se esse
seria o momento para fortalecer essa
base, mons. Daniel disse que o diálogo e a aproximação dos componentes
familiares podem transformar o seu
modo de se relacionar e conviver.
“Temos, hoje, em nossas mãos, uma
oportunidade bonita do reencontro
na família com o diálogo, a oração,
o almoço junto, a divisão de tarefas
da casa e de reaproximação dos laços
familiares. Isso é o que chamamos de
Igreja doméstica. Começamos a usar
a expressão nos últimos 50 anos, com
o Concílio Vaticano II, com as conferências de Puebla, de Santo Domingo
e de Aparecida. A expressão reﬂete
uma realidade que acontecia nos pri-

mórdios da Igreja, quando ela nasceu
nas pequenas comunidades, nas famílias, nas catacumbas de refugiados.
Lembramos, por exemplo, o fato de
Pedro, na casa de Cornélio, em que
ele pede o batismo para si e para toda
sua família. Essa é uma expressão
clara da Igreja que nasce a partir da
família. No ﬁnal do século IV, quando, por volta do ano 315, Constantino
assumiu o Cristianismo como religião
oﬁcial do Império Romano, a Igreja
pulsava em pequenos grupos, nas comunidades, nas casas de família em
que as pessoas celebravam a fração do
pão, a eucaristia, a oração do Senhor
e também a partilha e a solidariedade de bens. Esse é um grande e belo
testemunho para a nossa realidade
hoje”, esclareceu mons. Daniel.
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VIVÊNCIA CRISTÃ EM FAMÍLIA
“É hora de a gente dialogar mais, pensar novos rumos para a vivência da fé,
da religiosidade, das reflexões em torno
da Palavra de Deus, da reza do terço, da
ladainha e das devoções que aprendemos
desde crianças e que carregamos no coração e na alma”, sugeriu o entrevistado.
Lectio Divina

Leitura Orante da Bíblia. Trata-se
da meditação, da oração e
contemplação da Palavra de Deus.
Por esse modo de leitura,
consideramos atentamente as
palavras do texto ao mesmo tempo
em que a imaginação e os afetos
tomam consciência do que Deus
nos diz. O roteiro, que conduz ao
encontro pessoal com Jesus, pode
ser praticado em pequenas
comunidades, sobretudo
na família.

Reza do Terço
Uma das orações mais antigas e
importantes da Igreja, pois contém
a oração que o próprio Cristo nos
ensinou, as orações a Nossa Senhora,
o Credo. É um modo muito
indispensável de oração porque ele
une as famílias, conforme a frase
bastante difundida: “família que reza
unida, permanece unida”.

Transmissões
de celebrações e
Santa Missa
Durante estes dias de quarentena,
a maioria das paróquias e
comunidades da Arquidiocese de
Goiânia estão sendo transmitidas
ao vivo. Os horários estão
disponíveis no site
www.arquidiocesedegoiania.org.br.
O nosso arcebispo Dom Washington
Cruz e os bispos auxiliares celebram
no domingo, às 11h30, com
transmissão ao vivo pelas redes da
Arquidiocese e da Catedral
Metropolitana de Goiânia. As TVs
católicas também transmitem
celebrações todos os dias.
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Roteiros para
celebração em família

A Comissão Episcopal Pastoral para
a Liturgia da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) divulga,
semanalmente, o roteiro para a
celebração dos domingos em família.
O material conta com leitura, salmo e
Evangelho, preces e oração no
tempo de fragilidade, além de
invocação de bênção e sugestões de
cantos. A Comissão para a Liturgia
recorda os vários horários de missas
transmitidas pelos meios de
comunicação, mas ressalta a
importância de “não só acompanhar,
mas celebrar com nossas famílias o
Dia do Senhor”. O material está
disponível no site da Conferência
em www.cnbb.org.br

Ladainha e devoções

Ladainha é uma palavra grega que
significa “súplica”. É um conjunto
de orações com invocações dirigidas
a Deus, a Nossa Senhora e aos
santos. No fim de cada frase é feito
um pedido que forma uma prece
abreviada. Por exemplo: rogai por
nós, tende piedade de nós, nós
vos louvamos, Senhor.

Oração pessoal

Em meio a tantas tarefas do dia a
dia no trabalho, na família, nas
paróquias e comunidades, muitos se
esquecem do valor da oração
pessoal. Nestes dias em que não
podemos realizar essas atividades,
precisamos reavaliar a importância
desse momento de intimidade
com Deus. É a oração pessoal que
qualifica nossa vida fraterna e nos
dá credibilidade para a missão
evangelizadora. A Palavra de Deus nos
ensina quão importante é a oração
pessoal (Lc 6,12-16 e Lc 22,39).
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SANTA SÉ

O Evangelho da vida

“Respeita, defende, ama e serve a vida, cada vida humana!”

N

Foto: Vatican News

a Audiência Geral do último 25, o papa Francisco deu
uma pausa nas catequeses sobre as bem-aventuranças, para recordar a Solenidade da Anunciação do Senhor e os 25 anos da Encíclica Evangelium Vitae, de São
João Paulo II, “mais do que nunca atual”, saindo em defesa do
valor de cada vida humana, “única e irrepetível”.
“O Evangelho da vida” foi o título da catequese do Sumo Pontíﬁce, na qual aborda o contexto de pandemia que ameaça a vida
humana e a economia mundial, aﬁrmando que a defesa da vida
para a Igreja não é uma ideologia e envolve todos os cristãos.
Para além das emergências, como esta que estamos vivendo,
o papa aconselha que seja feito um trabalho no plano cultural
e educativo, para transmitir às futuras gerações as atitudes da
solidariedade, do cuidado e do acolhimento. Nessa perspectiva, Francisco agradeceu o “testemunho silencioso” de todos os
que estão trabalhando a serviço dos doentes, dos idosos, dos que
estão sós e dos mais necessitados.
O Santo Padre termina a catequese com o apelo feito pelo santo polonês 25 anos atrás: “Respeita, defende, ama e serve a vida,
cada vida humana! Unicamente por esta estrada, encontrarás
justiça, progresso, verdadeira liberdade, paz e felicidade!”

Catequese do Papa Francisco
Caros irmãos e irmãs!
Vinte e cinco anos atrás, nesta
mesma data de 25 de março, que
na Igreja é a Solene festa da Anunciação do Senhor, São João Paulo II
promulgava a Encíclica Evangelium
Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana.
A ligação entre a Anunciação e
o “Evangelho da vida” é estreita e
profunda, como sublinhou São João
Paulo em sua Encíclica. Hoje, nos
encontramos relançando esse ensino
no contexto de uma pandemia que
ameaça a vida humana e a economia
mundial. Uma situação que torna
ainda mais exigente as palavras com
as quais a Encíclica tem início. Aqui
estão elas: “O evangelho da vida
está no coração da mensagem de
Jesus. Acolhido pela Igreja todos os
dias com amor, deve ser anunciado

com corajosa ﬁdelidade, como boa
notícia para os homens de todas as
idades e culturas” (n. 1).
Como todo anúncio do Evangelho, isso também deve ser testemunhado antes de tudo. E penso com
gratidão no testemunho silencioso de muitas pessoas que, de maneiras diferentes, estão fazendo o
possível para servir os doentes, os
idosos, os solitários e os mais necessitados. Eles colocam em prática
o Evangelho da vida, como Maria,
que, aceitando o anúncio do anjo,
foi ajudar sua prima Isabel, que
precisava dela.
De fato, a vida que somos chamados a promover e defender não
é um conceito abstrato, mas sempre se manifesta em uma pessoa em
carne e osso: uma criança recém-concebida, uma pobre pessoa marginalizada, um paciente solitário e

“A defesa da vida para a Igreja não é uma
ideologia, é uma realidade, uma realidade
humana que envolve todos os cristãos,
precisamente porque são cristãos e
porque são humanos”
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desanimado ou em estado terminal.
Alguém que perdeu o emprego ou
não consegue encontrar outra oportunidade, um migrante recusado ou
guetizado … A vida se manifesta de
modo concreto nas pessoas.
Todo ser humano é chamado por
Deus para desfrutar da plenitude
da vida; e sendo conﬁado ao cuidado materna da Igreja, toda ameaça
à dignidade e à vida humana não
pode deixar de afetar seu coração,
em suas “vísceras maternos”. A defesa da vida para a Igreja não é uma
ideologia, é uma realidade, uma realidade humana que envolve todos
os cristãos, precisamente porque são
cristãos e porque são humanos.
Os ataques à dignidade e à vida
das pessoas continuam. Infelizmente, mesmo em nossa era que é a era
dos direitos humanos universais;
pelo contrário, somos confrontados com novas ameaças e nova escravidão e nem sempre a legislação
protege a vida humana mais fraca e
vulnerável.
A mensagem da Encíclica Evangelium Vitae é, portanto, mais atual do
que nunca. Além das emergências,
como a que estamos enfrentando, é
uma questão de atuar no nível cultural e educativo para transmitir às
gerações futuras a atitude de solidariedade, cuidado, acolhida, sabendo

bem que a cultura da vida não é um
patrimônio exclusivo dos cristãos,
mas pertencem a todos aqueles que,
lutando pela construção de relacionamentos fraternos, reconhecem o
valor adequado de cada pessoa, mesmo quando são frágeis e sofredores.
Queridos irmãos e irmãs, toda vida
humana, única e irrepetível é válida por si mesma, constitui um valor inestimável. Isso sempre deve
ser anunciado novamente, com a
coragem da palavra e a coragem
das ações. Isso exige solidariedade
e amor fraterno pela grande família humana e por cada um de seus
membros.
Portanto, com São João Paulo II,
que fez essa encíclica, com ele reaﬁrmo com renovada convicção o
apelo que fez a todos, vinte e cinco
anos atrás: “Respeite, defenda, ame
e sirva a vida, toda vida, toda vida
humana! Somente neste caminho
você encontrará justiça, desenvolvimento, liberdade, paz e felicidade!”
(Enc. Evangelium Vitae, 5).
Fonte: Boletim da Santa Sé / Vatican News

Palácio Apostólico
25 de março de 2020
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Comunicar para manter a esperança
MARCUS TULIUS
Coordenador nacional da Pascom Brasil

A

cordo cedo todos os dias e
sempre peço a Deus que guie
os meus passos no caminho
da paz. Hoje, quando acordei, não consegui fazer esse pedido. Fiz
uma pergunta: o que o Senhor quer de
nós, meu Deus? O que quer nos ensinar
com isso tudo que está acontecendo?
O dia foi passando e as respostas foram chegando. A primeira palavra que
veio ao meu coração foi a recordação
da aparição do Ressuscitado aos 11 discípulos. João (20,19) narra que “ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos,
com as portas trancadas por medo dos
judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio
deles”. A sequência do texto nos mostra que o Ressuscitado lhes ofereceu
como primeiro dom a paz. “A paz esteja
convosco”. A paz aquieta o coração dos
aﬂitos, dá serenidade aos corações angustiados. Os cristãos da primeira hora
também passaram por tribulações. Devido às perseguições, deviam se reunir
nas casas, nas catacumbas, mas mantinham sua conﬁança no Senhor.
Por razões diversas (e adversas), cá
estamos nós, dois mil anos depois, reunidos novamente em nossas casas. Os
cristãos de hoje também estão sendo
chamados a se reunir em suas casas,
com as portas fechadas. E não só os
cristãos. Não por medo dos judeus, mas
por medo (sim, não podemos negar que
há muitas pessoas com medo) do novo
coronavírus. Ninguém deseja ter a sua
liberdade cerceada, contudo ninguém
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também deseja ter a sua vida ameaçada.
Sempre buscamos a preservação da nossa vida. Tivemos a desestabilização das
estruturas políticas, sociais, religiosas,
porém temos a oportunidade de estabilizar nossas famílias, nossas relações. É
preciso tirar o bem do mal.
Com os cuidados devidos, observando todas as orientações, poderemos ediﬁcar o que muitas vezes perdemos pela
correria do dia a dia. Poderemos nos

“A missão da
comunicação,
neste tempo, não
é outra, senão
manter a
esperança”

reunir – presencial ou virtualmente –
para, mesmo sem nos tocar, olhar mais
nos olhos; mesmo sem nos abraçar, sentir o calor da presença; mesmo distantes, sentir a força da solidariedade. Poderemos fazer isso tudo com qualidade.
Poderemos rezar melhor. Poderemos
ter um pouco mais de tempo para responder àquela mensagem do WhatsApp ou fazer uma ligação mais demorada para o amigo querido, para a família
que está distante ou até para a vovó que
está na mesma rua.
Estamos na Quaresma, estamos de
quarentena. Estamos tendo a oportunidade de transformar a nossa vida, com
conﬁança e esperança. “Lançai sobre ele
toda vossa preocupação, pois ele cuida
de vós” (1Pd 5,7) Há quem vê o meio
como começo do ﬁm. Eu preﬁro ver
como o ﬁm do começo. Eu preﬁro ter
esperança. Vai dar tudo certo!
A missão da comunicação, neste
tempo, não é outra, senão, manter a
esperança. Tenho procurado, humilde-

mente, fazer a minha parte, compartilhando coisas positivas, enviando mensagens de esperança diariamente aos
meus amigos. No desespero, levemos a
brandura de um coração convertido ao
Senhor e cuidemos do dom mais precioso que Ele nos deu: a vida. “Não tenhas
medo, eu estou contigo” (Is 43,5).
Em mensagem aos comunicadores,
no ano de 2017, o papa Francisco aﬁrmou que “quem, com fé, se deixa guiar
pelo Espírito Santo, torna-se capaz de
discernir em cada evento o que acontece entre Deus e a humanidade, reconhecendo como Ele mesmo, no cenário dramático deste mundo, esteja compondo a
trama de uma história de salvação. O ﬁo,
com que se tece essa história sagrada, é
a esperança, e o seu tecedor só pode ser
o Espírito Consolador. A esperança é a
mais humilde das virtudes, porque permanece escondida nas pregas da vida,
mas é semelhante ao fermento que faz
levedar toda a massa”. Este é o segredo:
manter a esperança!
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LEITURA ORANTE

“Este é o profeta Jesus, de
Nazaré da Galileia” (Mt 21,11)
SAULO RIBEIRO (DIÁCONO)

A

traído e tratado como um maldito. Isso
mostra a inconstância da pessoa humana, fruto da má inclinação que temos,
devido ao pecado que nos acomete. Por
melhor que seja uma pessoa, se não estiver arraigada na raiz, que é Jesus, estará
sujeita a cometer as mesmas intempéries
que os povos de antigamente. Ou seja,
ela é capaz de trair, negar, abandonar,
esquecer-se de que somos chamados a
amar todas as pessoas. Por isso, devemos reconhecer a necessidade de estarmos inteiramente ligados a Jesus. Assim,
seremos fortes o suﬁciente para cumprir
o que Deus quer de nós e não ﬁcaremos
sujeitos às seduções que, na maior parte
das vezes, nos acarreta para o mal.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 13, 1-9.15-17.19-3033-62; Sl 22(23); Jo 8, 1-11. 3ª-f.: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8, 21-30. 4ª-f.: Dn 3,1420.24.49a.91-92.95; Dn 3, 52.53-54.55.56 (R/.52b); Jo 8,31-42. 5ª-f.: Gn 17, 3-9; Sl 104(105); Jo 8, 51-59. 6ª-f.: Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,3142. Sábado: Ez 37,21-28; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13 (R/ . cf 10d); Jo 11,45-56. Domingo: Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – na
Bênção dos ramos: Mt 21,1-11; na Missa: Is 50,4-7; Fl 2,6-11; Sl 21(22); Mt 26,14−27,66 ou mais breve Mt 27,11-54 (Paixão do Senhor).
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Textos para oração: Mt 21,1-11; Mt 26,14-27,66 (páginas
1374 e 1383 – Bíblia das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

s leituras do próximo domingo, em que celebramos o
Domingo de Ramos e a Paixão
do Senhor, nos leva a reﬂetir
a limitação e a fraqueza humana. Sabemos que Jesus se fez em tudo igual
a nós, exceto o pecado e, por isso, sofreu. Jesus tornou-se, para nós, não só
uma pessoa exemplar nem tampouco
somente um profeta, mas o Profeta por
excelência. Jesus é a fonte capaz de nos
saciar, fortalecer. Ele nos direciona,
dá sentido à nossa vida, fazendo-nos
compreender aquilo que é a vontade
de Deus para nós.
Podemos perceber, nas leituras, que
Jesus, depois de ser aclamado Rei, é

Siga os passos para a leitura orante:

2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
tente compreender o que Deus quer falar;
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: lembre-se daquilo que Deus 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 (ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – Ano A. Liturgia da Palavra: Mt 21,1-11 (Entrada em Jerusalém); Missa:
Is 50,4-7; Sl 21(22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R/. 2a); Fl 2,6-11;
Mt 26,14-27,66 (Paixão do Senhor).
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