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Deus nos concede uma
SEMANA SANTA em família
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VIDA CRISTÃ
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Vivamos a Semana Santa
unidos pela fé

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Meus queridos irmãos e irmãs,

M

omentos difíceis como
este que estamos vivendo requer que façamos
escolhas não desejadas,
mas necessárias. Diante do grande
risco à vida humana que representa
a pandemia causada pelo coronavírus, nossa Igreja tomou medidas
preventivas à sua disseminação,
mesmo ciente dos prejuízos à ação
evangelizadora e à manutenção das
estruturas que possibilitam o trabalho pastoral.
Estamos celebrando as missas
sine populo (sem a presença do povo)
e fazendo transmissões ao vivo por
diversos meios de comunicação
social. A Eucaristia celebrada sine

populo possui a mesma grandeza,
eﬁcácia e importância daquela celebrada com o povo, pois a Eucaristia é unicamente o Santo Sacrifício
de Cristo oferecido para a glória de
Deus Pai, no Espírito Santo, em favor do povo de Deus, mesmo ﬁsicamente ausente.
Não é falta de fé ou egoísmo prevenir-se contra o mal que, sabemos,
pode nos atingir. Protegendo a si
mesmos, estarão protegendo os seus
entes queridos e a coletividade. Estamos conﬁantes de que, fazendo a
nossa parte da melhor forma possível, em breve estaremos reunidos
ﬁsicamente em torno à mesa do Senhor, participando da comunhão
com Jesus no Santíssimo Sacramento. Que o nosso sacrifício de isola-

Neste Domingo de Ramos, convido vocês a
enfeitarem as portas das suas casas ou sacadas
de apartamento com ramos verdes, em um bonito
sinal de que Jesus Cristo está no meio de nós

mento seja oferecido em favor do
bem comum.
Sejamos humildes, reconhecendo
o conhecimento e as competências
técnicas dos proﬁssionais da área da
saúde, que orientam nosso país e o
mundo na tentativa de evitar um mal
maior. Eles são unânimes em recomendar a reclusão do maior número
de pessoas possível em casa, explicando que, se todos adoecermos ao
mesmo tempo, a ausência de leitos
e equipamentos suﬁcientes para uso
em massa pode tornar o quadro da
pandemia incontrolável e trágico.
SEMANA SANTA
A exemplo do que acontecerá no
Vaticano e nas várias dioceses do
mundo, as missas e celebrações da
Semana Santa serão sine populo (sem
o povo) e transmitidas pelas redes
sociais arquidiocesanas e das nossas
paróquias, por emissoras de televisão
e rádio. Para tanto, contaremos com
o empenho do Vicariato para a Comunicação e das equipes atuantes na
Pastoral da Comunicação, que farão
chegar aos lares e corações dos nos-

sos ﬁéis a mensagem do Evangelho,
que é portadora maior da esperança.
A PUC TV transmitirá, ao vivo,
todas as missas da Semana Santa
celebradas sem o povo, na Catedral
Metropolitana, que também poderão ser acompanhadas pelas nossas
redes sociais.
Neste Domingo de Ramos, convido vocês a enfeitarem as portas
das suas casas ou sacadas de apartamento com ramos verdes, em um
bonito sinal de que Jesus Cristo está
no meio de nós.
Unidos pela fé e auxiliados pela
tecnologia, coloquemo-nos em sintonia com a Via Crucis de Jesus, rezando com Nossa Senhora ao pé da
sua cruz salvadora, em vigília, para
que no Domingo de Páscoa possamos renascer para uma vida nova,
com Cristo, Nosso Senhor. Que nos
reconhecendo como ﬁlhos amados
do Pai Eterno, possamos ser instrumentos da sua misericórdia divina
neste mundo, especialmente para os
mais necessitados.
Deus é bom e não nos abandona.

Editorial
A Semana Santa contém o ponto central da vida cristã, o Mistério
Pascal da Paixão, da Morte e da
Ressurreição de Jesus Cristo. Neste
momento forte da nossa fé, grande
número de pessoas comparece às
celebrações, anseia entendê-las e
gosta de participar. Neste ano, de
modo extraordinário, não poderemos participar das celebrações
que revivem os acontecimentos ﬁnais da vida terrena de Jesus, mas
poderemos vivê-los em família.
Para isso, nosso arcebispo, Dom
Washington Cruz, publicou orientações pastorais que nos guiam. Na

reportagem de capa da presente
edição, ele nos apresenta um roteiro para celebrar em casa todos os
dias da Semana Santa. Rezemos em
unidade para que nossa fé possa
sair deste tempo de provação ainda
mais forte e inabalável.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

“Quem sobrevoou Goiânia foi Jesus sacramentado”

Dom Washington partilha conosco seus sentimentos e orações,
durante experiência de conceder
essa bênção:
“Quem sobrevoou Goiânia foi Jesus sacramentado. Eu era apenas um

Foto: Rudger Remígio

N

osso arcebispo Dom
Washington Cruz sobrevoou Goiânia no dia 29
de março, por uma hora,
em helicóptero, abençoando a cidade com o Santíssimo Sacramento.
A intenção do gesto foi “abençoar
toda nossa arquidiocese, rogando que Jesus Cristo, ressurreição e
vida, nos faça ﬁrmes e fortes na fé e
nos conceda o dom da cura, o dom
de vencer esta pandemia que se
alastra cada vez mais”.
A iniciativa do helicóptero foi viabilizada pelo Santuário de Adoração
Perpétua Sagrada Família, da Arquidiocese de Goiânia, por meio de doação. O arcebispo agradece a todos
que colaboraram para que essa bênção fosse possível, como o Santuário,
cujo reitor é o padre Rodrigo de Castro, representado, no helicóptero,
pelo padre Nelson Alves (rezando
o terço), e o jornalista Tiago Benetti,
que registrou as imagens. Ele agradeceu também ao piloto Marcos
Carvalho, à imprensa e a todos que o
acompanharam em oração.

instrumento que o carregava. Senti-me pequeno, pobre, impotente como
todo mundo, diante dessa pandemia
que desabou sobre a humanidade.
Olhei para Jesus, presente no ostensório em minhas mãos, como que o
ouvia dizer: ‘Eu sou a Ressurreição
e Vida’, como ele mesmo aﬁrmava
no Evangelho de ontem. E pedia-lhe:
Senhor, ensina-nos a entender o que
queres dizer neste momento da história da humanidade.
Lá do alto, sentimentos da beleza
da criação, da grandeza de Deus que
tudo criou, da misericórdia de Deus,
generosa e compassiva, que nos ama
e não leva em conta as nossas iniquidades, quando voltamos para ele. E
por tudo isso agradecia. O que vinha mais na oração era a gratidão:
Somos teus ﬁlhos, Senhor. Enviaste
o teu Filho para ajudar-nos a carregar a cruz e o Espírito Santo com
seus dons. Muito obrigado, Senhor!
Rezava pelos doentes, pelos parentes, pelos operadores sanitários,
para que o amor do Cruciﬁcado esteja em todos os corações. O amor
padecido, oferecido e partilhado é o
único remédio contra o coronavírus.
Foi uma experiência da minha pequenez, da minha nulidade. Quem
estava sobrevoando Goiânia era Jesus sacramentado. Eu era apenas
um instrumento que o carregava. O
importante era ele, que, com certeza abençoou Goiânia, os arredores,
a arquidiocese, o Brasil e o mundo.”

Foto: Tiago Benetti

ELIANE BORGES

Padres levam o Santíssimo ao Povo de Deus
Ao passarem, os padres estimulavam
que os paroquianos ﬁcassem em casa,
alimentando sua fé e esperança.
Tomaram essa iniciativa o Santuário Sagrada Família (Vila Canaã),
as Paróquias Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana
(Centro), Nossa Senhora da Assunção (St. Itatiaia), São João Batista e
Menino Jesus de Praga (Aparecida
de Goiânia), Paróquia Divino Pai
Eterno (Trindade) e muitas outras
paróquias da capital e entorno.
(Por Marcos Paulo)

Momentos emocionantes de
devoção foram registrados
Fotos: Pascom

Na Arquidiocese de Goiânia,
neste Domingo de Ramos, completamos o terceiro domingo com as celebrações sem o Povo de Deus presente ﬁsicamente nas igrejas, em decorrência do contexto de pandemia
em nosso país.
No último domingo, dia 29, a
exemplo do que fez Dom Washington, de helicóptero, muitos padres
da nossa arquidiocese percorreram
as ruas de suas paróquias de carro,
levando o Santíssimo (a hóstia consagrada, no ostensório) e abençoando os
ﬁéis. Das portas de seus lares, as pessoas acenavam para Jesus, pedindo
proteção e bênção para suas famílias.
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CAPA

Os mistérios da salvação
vividos em família
FÚLVIO COSTA

T

odos os anos vamos ao templo, que é a nossa comunidade paroquial para celebrar a Semana das semanas do
ano litúrgico. É um tempo especial
porque nele revivemos os grandes
acontecimentos da história da salvação, isto é, aquilo que move o espírito do Cristianismo o ano inteiro.

A Semana Santa é ainda especial e diferente de todas as outras
porque nela vivenciamos de forma
atualizada a santiﬁcação da humanidade pelo mistério Pascal. Por
isso, a partir do Domingo de Ramos
até o Domingo de Páscoa, devemos
nos abster das atividades cotidianas,
nos dedicando à celebração dos mis-

térios, à oração, procurando trilhar
com Jesus a Via-Sacra e sentir tudo
aquilo que ele sentiu e viveu. Jejum
e abstinência também são recomendados para nos mortiﬁcarmos diante desses importantes acontecimentos da Paixão, Morte e Ressurreição
de Jesus.
Neste ano, de forma muito atí-

pica, talvez nunca vista antes na
história da Igreja, não poderemos
participar, nas comunidades, das
Celebrações das celebrações, que estão contidas na Semana Santa. Mas
Deus nos dá a graça de vivê-las de
outra maneira que se faz muito especial para a alimentação da Igreja
doméstica, que é a família.

Orientações pastorais sobre a Semana Santa

EDICAO 307 - DIAGRAMADO.indd 4

nar esta Semana um tempo de profunda união das famílias (pequenas
ecclesias domésticas), formando a
grande família eclesial.
Abaixo, transcrevemos o conteúdo das orientações do arcebispo, que
estão em conformidade com as orientações da Congregação para o Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos em Decreto n. 153/20, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), em comunhão com as dioceses do Regional Centro-Oeste, e com
as determinações do poder público e
dos órgãos de Vigilância Sanitária.
As celebrações serão, a exemplo
do que acontecerá no Vaticano e
nas várias dioceses do mundo, sem
a presença física dos ﬁéis ou com
uma quantidade mínima em vista
da colaboração nas ações litúrgicas.
Caminhemos, nesta Semana Santa,
trazendo no coração a dor, a solidão, a angústia e o sofrimento do
nosso povo, mas com a ﬁrme certe-

za de que, unindo o seu e o nosso
sacrifício ao de Cristo, participamos
de sua vitória sobre a morte e da redenção da humanidade.
Aos padres e ﬁéis, lembramos
que o livreto litúrgico para acompanharem as celebrações estão disponíveis nas paróquias e também no
site da Arquidiocese. Com eles, as
famílias poderão acompanhar com
proveito as celebrações nos meios
de comunicação: redes sociais e sites
das paróquias.
DOMINGO DE RAMOS
Os ﬁéis, dentro de suas possibilidades, manifestem um sinal visível
de sua participação na ação litúrgica deste dia. Um sinal externo serão os ramos colocados nas portas
dos apartamentos ou nas grades e
portões das residências. E um sinal
interno será a montagem de um pequeno altar na sala principal da casa
(defronte a TV, rádio ou computa-

dor – os meios que têm sido utilizados para participar de casa). Sobre
o altar colocar o cruciﬁxo, a Bíblia
aberta no Evangelho do dia, um
pouco de água benta. Será este altar
familiar uma extensão do altar da
família de Deus que está no templo.
Foto: Pascom

Nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, em unidade com a Igreja
no Brasil, divulgou nesta semana,
as orientações pastorais para esta
Semana Santa, devido à gravidade
da pandemia do coronavírus (COVID-19), que até o fechamento desta
edição já tinha infectado 7.031 pessoas e causado 252 mortes em todos
os estados, segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Goiás
tinha 73 infectados e uma morte (dados de 2/04/2020).
No conteúdo das orientações,
Dom Washington deixa claro: “a
Igreja não poderia deixar de dar a
sua colaboração, mesmo com sacrifícios e prejuízos para sua ação
evangelizadora neste momento”.
Ele também orienta todo o povo de
Deus a celebrar a Semana Santa, sobretudo o Tríduo Pascal, com amor,
fervor e esperança, contando com a
participação dos ﬁéis, mesmo que
somente espiritualmente, para tor-

SEGUNDA, TERÇA E
QUARTA-FEIRA SANTAS
Nestes primeiros três dias da Semana Santa, vivamos em torno da
Santa Missa e das devoções populares (tornando-se próximos ao sofrimento de Nosso Senhor Cruciﬁcado
e de sua Mãe Dolorosa).
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Sugestão de meditação da Paixão nestes dias:

Terça-feira – a caminhada de Maria
à procura de seu ﬁlho Jesus pelas
ruas de Jerusalém. Pode-se rezar
o Santo Rosário, contemplando os
Mistérios Dolorosos ou rezar a Coroa de Nossa Senhora das Dores.
Quinta-feira Santa – Fica adiada a
Celebração da Missa do Crisma com
a bênção dos óleos e renovação das
promessas sacerdotais para data a
ser posteriormente comunicada.

Na Igreja matriz das paróquias
seja realizada a celebração da Ceia
do Senhor com a omissão do (já
facultativo) rito do lava-pés. Omite-se, igualmente, ao término da
missa, a procissão do Santíssimo
Sacramento, a ser conservado no
Sacrário.
O exercício espiritual para este
dia é a Adoração ao Santíssimo
Sacramento (seja por algum meio
de comunicação disponível) ou espiritualmente mediante a contemplação do mistério da Santíssima
Eucaristia.
Lembramos que as Igrejas permanecem abertas para orações
individuais.

Sexta-feira Santa – Na Igreja Matriz, o pároco e vigários celebrem a
Paixão do Senhor, às 15h. Os exercícios espirituais para este dia são:
o jejum, a abstinência, a Via-Sacra e
a Oração do Terço da Misericórdia,
bem como um profundo exame de
consciência, seguido de uma Verdadeira Contrição.
Domingo de Páscoa
A Vigília Pascal seja celebrada
apenas na Igreja Matriz. Omitindo-se o acender do fogo e a procissão.
Acende-se o Círio no início da celebração e segue-se o precônio pascal

(Exsultet) e a liturgia da palavra. Na
liturgia batismal apenas se renovem
as promessas batismais e, em seguida, a liturgia eucarística.
As missas do Domingo de Páscoa
sejam celebradas solenemente, mesmo na atual situação de exceção.
Um exercício espiritual recomendado é um ato de devoção mariana (a oração do Santo Rosário nos
Mistérios Gloriosos e/ou a ladainha
de Nossa Senhora), lembrando sua
participação no Mistério da Redenção, apontando o triunfo de toda a
humanidade, que aceitou o Divino
Redentor.

Imagem: CNBB

Segunda-feira – a caminhada de
Cristo pelas ruas em direção ao Calvário carregando a Cruz, pode-se fazer uma Via-Sacra em família, dentro do ambiente do lar.

Gestos concretos
Recordamos também que neste
período somos chamados a dois
gestos concretos de caridade que
se concretizam em duas grandes
coletas.
1 – A coleta para a Campanha da
Fraternidade, que tem por objetivo
o ﬁnanciamento de projetos nacionais, regionais e diocesanos que estejam dentro dos objetivos propostos pela Campanha da Fraternidade;
2 – A coleta para os Lugares Santos (realizada na Sexta-feira Santa,
que neste ano acontecerá no dia 13

de setembro, véspera da Festa da
Exaltação da Santa Cruz), que tem a
ﬁnalidade de auxiliar nos cuidados
da Igreja Católica. São comunidades
de cristãos pequenas, no meio do
Judaísmo e do Islamismo, que necessitam de nossa caridade para ter
condições de subsistência e de realização de sua missão na Terra Santa,
mantendo a presença cristã viva nos
lugares onde Cristo viveu, pregou
e morreu. Essas coletas expressam
concretamente a caridade no gesto
da “esmola” bíblica, penitência quaresmal, que dá sentido ao jejum e à
oração quaresmais.

Foto: Rudger Remígio

Transmissões da Semana Santa na Catedral Metropolitana de Goiânia
Por ﬁm, em suas orientações
pastorais, Dom Washington Cruz
agradece a toda a Igreja pela compreensão neste período, ao mesmo
tempo em que pede que o povo de
Deus viva intensamente esta Semana Santa. “Agradecemos a todo o
povo de Deus a compreensão e colaboração neste tempo de sacrifícios,
renúncias, de profunda conversão e
desapego dos próprios interesses e
vontades. Agradecemos aos nossos
sacerdotes por construírem, mesmo
a distância, um novo tipo de presença junto aos ﬁéis a eles conﬁados,
servindo-os por meio de uma atenção afetuosa e de oração intensa.

A Eucaristia celebrada sine populo
possui a mesma grandeza, eﬁcácia
e importância daquela celebrada
com o povo, pois a Eucaristia é unicamente o Santo Sacrifício de Cristo oferecido para a glória de Deus
Pai, no Espírito Santo, em favor do
povo de Deus, mesmo ﬁsicamente
ausente. Vivamos esta Semana Santa com especial fervor na constante
busca de conhecer, amar e servir ao
Senhor, nos tornando próximos e
agradecidos por tudo o que Ele nos
deu, nos tem dado e nos continuará
dando para o bem de nossas almas e
a salvação do mundo inteiro. Deus é
bom e não nos abandona!”.

Acompanhe as transmissões ao vivo das missas e celebrações sine populo (sem o povo)
pela PUC TV e nas redes sociais da Catedral e da Arquidiocese de Goiânia
DOMINGO - 5 DE ABRIL: 12h às 13h15 – Celebração da Missa de Ramos.

SÁBADO - 11 DE ABRIL: 20h às 22h30 – Celebração da Vigília Pascal.

QUINTA-FEIRA - 9 DE ABRIL: 20h às 21h30 – Celebração da Missa da
Ceia do Senhor, com lava-pés.

DOMINGO - 12 DE ABRIL: 12h às 13h – Celebração da Missa de
Páscoa da Ressurreição do Senhor.

SEXTA-FEIRA - 10 DE ABRIL: 15h às 16h30 – Celebração da Paixão de Cristo.
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Bênção extraordinária em tempo de epidemia
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aparentemente “salvadores”, incapazes
de fazer apelo às nossas raízes e evocar
a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária
para enfrentar as adversidades.
Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso “eu” sempre preocupado
com a própria imagem; e ﬁcou descoberto, uma vez mais, aquela (abençoada) pertença comum a que não nos podemos subtrair: a pertença como irmãos.
“Por que sois tão medrosos? Ainda
não tendes fé?”. Nesta tarde, Senhor, a
tua Palavra atinge e toca-nos a todos.
Neste nosso mundo, que Tu amas mais
do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e
capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos
perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetá-

rajosas e generosas. É a vida do Espírito,
capaz de resgatar, valorizar e mostrar
como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem
nas manchetes dos jornais e revistas,
nem nas grandes passarelas do último
espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos
supermercados, pessoal da limpeza,
curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que
compreenderam que ninguém se salva
sozinho. Perante o sofrimento, em que
se mede o verdadeiro desenvolvimento
dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus: “Que todos sejam um só” (Jo 17,21).
Quantas pessoas, no dia a dia, exercitam a paciência e infundem esperança,

rias, não ouvimos o grito dos pobres e
do nosso planeta gravemente enfermo.
Avançamos, destemidos, pensando que
continuaríamos sempre saudáveis num
mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te:
“Acorda, Senhor!”
“Por que sois tão medrosos? Ainda
não tendes fé?” Senhor, lanças-nos um
apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Tu existes, como sobretudo vir a Ti e ﬁar-se de Ti. Nesta
Quaresma, ressoa o teu apelo urgente:
“Convertei-vos…”. “Convertei-Vos a
Mim de todo o vosso coração” (Jl 2,12).
Chama-nos a aproveitar este tempo de
prova como um tempo de decisão. Não
é o tempo do teu juízo, mas do nosso
juízo: o tempo de decidir o que conta e o
que passa, de separar o que é necessário
daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor,
e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares, que,
no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito
derramada e plasmada em entregas co-

tendo o desejo de não semear pânico,
mas corresponsabilidade! Quantos pais,
mães, avôs e avós, professores mostram
às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos,
levantando o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam
e intercedem pelo bem de todos! A oração e o serviço silencioso: são as nossas
armas vencedoras.
“Por que sois tão medrosos? Ainda
não tendes fé?” O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não
somos autossuﬁcientes, sozinhos afundamos: precisamos do Senhor como os
antigos navegadores, das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da
nossa vida. Conﬁemos-Lhe os nossos
medos, para que Ele os vença. Com Ele
a bordo, experimentaremos – como os
discípulos – que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar
em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas
tempestades, porque, com Deus, a vida
não morre jamais.

Foto: AP / Alessandra Tarantino

“Ao entardecer…” (Mc 4,35): assim
começa o Evangelho, que ouvimos.
Desde há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e
cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que
paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos
e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e
furibunda. Demo-nos conta de estar no
mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo
encorajamento. E, neste barco, estamos
todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados “vamos perecer” (cf. Mc 4,38), assim também nós nos apercebemos de
que não podemos continuar estrada
cada qual por conta própria, mas só o
conseguiremos juntos.
Rever-nos nessa narrativa, é fácil;
difícil é entender o comportamento de
Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro... E que faz?
Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, conﬁado no Pai (é a única
vez no Evangelho que vemos Jesus a
dormir). Acordam-No; mas, depois de
acalmar o vento e as águas, Ele volta-Se
para os discípulos em tom de censura:
“Porque sois tão medrosos? Ainda não
tendes fé?” (Mc 4,40).
Procuremos compreender. Em que
consiste essa falta de fé dos discípulos,
que se contrapõe à conﬁança de Jesus?
Não é que deixaram de crer N’Ele, pois
invocam-No; mas vejamos como O invocam: “Mestre, não Te importas que
pereçamos?” (Mc 4,38) Não Te importas: pensam que Jesus Se tenha desinteressado deles, não cuide deles. Entre
nós, nas nossas famílias, uma das coisas
que mais dói é ouvirmos dizer: “Não te
importas comigo”. É uma frase que fere
e desencadeia turbulência no coração.
Terá abalado também Jesus, pois não há
ninguém que se importe mais conosco
do que Ele. De fato, uma vez invocado,
salva os seus discípulos desalentados.
A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto
as falsas e supérﬂuas seguranças com
que construímos os nossos programas,
os nossos projetos, os nossos hábitos e
prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo
que nutre, sustenta e dá força à nossa
vida e à nossa comunidade. A tempestade põe descoberto todos os propósitos
de “empacotar” e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos; todas
as tentativas de anestesiar com hábitos

O Senhor interpela-nos e, no meio
da nossa tempestade, convida-nos a
despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio
e signiﬁcado a estas horas em que tudo
parece naufragar. O Senhor desperta, para acordar e reanimar a nossa fé
pascal. Temos uma âncora: na sua cruz,
fomos salvos. Temos um leme: na sua
cruz, fomos resgatados. Temos uma
esperança: na sua cruz, fomos curados
e abraçados, para que nada e ninguém
nos separe do seu amor redentor. No
meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros
e experimentar a falta de tantas coisas,
ouçamos mais uma vez o anúncio que
nos salva: Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desaﬁa-nos a encontrar a vida que nos espera,
a olhar para aqueles que nos reclamam,
a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a
mecha que ainda fumega (cf. Is 42,3),
que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança.
Abraçar a sua cruz signiﬁca encontrar a coragem de abraçar todas as
contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia
de onipotência e possessão, para dar
espaço à criatividade que só o Espírito
é capaz de suscitar. Signiﬁca encontrar
a coragem de abrir espaços onde todos
possam sentir-se chamados e permitir
novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua
cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer
e sustentar todas as medidas e estradas
que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o
Senhor, para abraçar a esperança. Aqui
está a força da fé, que liberta do medo
e dá esperança.
“Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” Queridos irmãos
e irmãs, deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde
de vos conﬁar a todos ao Senhor, pela
intercessão de Nossa Senhora, saúde
do seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma
e o mundo, desça sobre vós, como um
abraço consolador, a bênção de Deus.
Senhor, abençoa o mundo, dá saúde
aos corpos e conforto aos corações! Pedes-nos para não ter medo; a nossa fé,
porém, é fraca e sentimo-nos temerosos.
Mas Tu, Senhor, não nos deixes à mercê
da tempestade. Continua a repetir-nos:
“Não tenhais medo!” (Mt 14,27). E nós,
juntamente com Pedro, “conﬁamos-Te
todas as nossas preocupações, porque
Tu tens cuidado de nós” (cf. 1Ped 5,7).

Adro da Basílica de São Pedro,
Sexta-feira, 27 de março de 2022
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VIDA CRISTÃ

MARIA DÓRIS CIPRIANI MAGALHÃES
Membro da Unijuc, agente da Pastoral Familiar

V

ivemos um tempo antes
impensável, com as pessoas fechada em casa, obedecendo às autoridades,
para se defender de um perigo invisível. Passar a Quaresma em isolamento social pode ser propício
ao cristão para o convívio familiar
e avivar momentos de fé e oração.
Tempo de mudança de hábitos para
preservar a saúde física e também
fortalecer a espiritual.
Os protagonistas do lar cristão
são os pais. Deus capacita os pais
para a missão de evangelizar a prole. É o quarto Mandamento da Lei
de Deus “honrar pai e mãe”. Em seu
inﬁnito amor, “Deus quis que, depois de Si, honrássemos os nossos
pais, a quem devemos a vida e que
nos transmitiram o conhecimento
de Deus. Temos obrigação de honrar
e respeitar todos aqueles que Deus,
para nosso bem, revestiu da sua autoridade” (CIC, 2197). É importante
ressaltar que esse é um dever, uma
lei, não é opcional para o batizado,
por mais estranho que possa pare-

cer a este mundo permeado de valores deturpados e conceitos regidos
pelo egoísmo.
Pela família, Deus quer ensinar
e salvar seu povo, determinando
aos ﬁlhos honrar os pais, obedecer
a eles e a todos aqueles revestidos
de autoridade. Assim, estabelece
o princípio da hierarquia que rege
todas as sociedades organizadas,
tendo início pela família, a menor
e mais importante sociedade, por
ser a base formadora de todas. Por
isso, dá aos pais a autoridade e o
direito e dever de educar, missão
que se estende por toda a vida; formar seres humanos íntegros que,
em sociedade, irão testemunhar os
verdadeiros valores no exercício de
sua atividade proﬁssional.
Acrescenta ao mandamento uma
promessa: honrar pai e mãe para que
sejas feliz e tenha longa vida sobre a
terra (cf. Dt 5,16). É algo que todos
buscam – ser feliz e viver muito; o
motivo de não cumprir o dever ﬁlial
de respeito, gratidão e obediência
pode ser entendido pela desestruturação da família ou omissão dos pais
em assumir a missão conﬁada por
Deus para prover as necessidades
físicas e espirituais dos ﬁlhos e ainda a forte inﬂuência social, um secularismo que invade os lares cristãos
com novas e infundadas ideologias,
tudo com o objetivo de desvalorizar
e destruir a família, o que resultará
no caos social. “Ninguém pode pen-

“Tempo de lembrar que nossa meta de
vida é o céu e que o Pai Eterno nos
escolheu em Cristo”
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HONRAR PAI E MÃE

sar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada
no matrimônio seja algo que beneﬁcia a sociedade. Antes pelo contrário, prejudica o amadurecimento
das pessoas, o cultivo dos valores
comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das aldeias”
(Exortação Ap. Amoris Laetitia, 52).
Os pais (e avós) transmitem a
fé, que é o suporte espiritual, principalmente em situações extremas.
Mas “não se começa a ser cristão
por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas por ter um encontro
de fé, uma vivência profunda e pessoal com a pessoa de Jesus Cristo
que dá um novo horizonte à vida,
e com ele uma orientação decisiva”
nos ensina o Documento de Aparecida. Então, o lar deve ser o berço
da oração, onde os ﬁlhos conhecem
o amor de Deus, aprendem o Rosário e as primeiras orações; deve ser
o laboratório onde se experimenta o amor. Deve haver tempo para

cada coisa em família, inclusive, e
principalmente, para Deus.
O momento de quarentena, em
decorrência da pandemia, é oportuno para a convivência familiar sem o
uso excessivo da TV e smartphones,
mesmo que a autoridade dos pais
seja necessária. Tempo de obediência e disciplina, duas características
dos santos e – curiosamente – dos
homens de sucesso. Tempo de lembrar que nossa meta de vida é o céu
e que o Pai Eterno nos escolheu em
Cristo “antes da criação do mundo
para sermos santos e irrepreensíveis
diante de seus olhos” (Ef 1,5), e que a
vida proﬁssional é parte do processo de santidade, não seu ﬁm último.
A família é a melhor escola de fé
e valores humanos e cívicos; o futuro que se sonha depende de cada família viver o cotidiano, o “ordinário
de forma extraordinária” com Deus
em tudo e ver tudo em Deus. Aﬁnal,
“o futuro da humanidade passa pela
família” (São João Paulo II).
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LEITURA ORANTE

Anunciar o Senhor da vida

Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Jo 20,1-9 (páginas 1495 – Bíblia das
Edições CNBB)

ERICK MENESES SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

a ressurreição, Cristo não só
vence a morte, mas conﬁrma a
Igreja na sua missão de testemunhar a vida. Tal como Maria Madalena apressou-se para avisar os
apóstolos sobre o túmulo vazio, hoje a
Igreja percorre todas as nações do mundo,
anunciando o triunfo da vida sobre a morte. Além disso, a todos nós, que ouvimos
esse anúncio e que, portanto, conhecemos
aquele que é a verdadeira vida, o caminho
e a verdade, cabe a responsabilidade de
anunciar. Não basta olhar as faixas enroladas dentro do túmulo escavado na rocha, é preciso assumir postura semelhante
à de Pedro, que proclama aos judeus o senhorio de Cristo.
Pedro, depois de reaﬁrmar a divindade de Jesus como juiz dos vivos e dos
mortos, proclama que todos podem tomar
parte das graças obtidas pelo mistério pascal de Jesus, porque todo aquele que crê,
aﬁrma o apóstolo, recebe, em seu nome, o
perdão dos pecados. Esse também é o tom

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,
tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3. Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você,
procure repetir frases ou palavras que mais chamaram
sua atenção.

assumido por Paulo na segunda leitura.
Se é verdade que, com o apóstolo, entendemos que todo aquele que está em Cristo
pode tomar parte do seu triunfo, também
é verdade que, antes desse momento chegar, deﬁnidamente devemos nos esforçar
para buscar e – buscando – anunciar as
coisas do alto. Toda experiência genuinamente pascal lança o homem nessa busca, nessa participação e nesse anúncio. E,
assim, a missão da Igreja continua. Nela,
cada homem deve fazer a experiência pessoal com Cristo ressuscitado para, depois,
anunciá-lo como a verdadeira vida.

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 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 (ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
Domingo da Páscoa na Ressureição do Senhor – Ano A.
Liturgia da Palavra: At 10, 34a.37-43; Sl 117 (118), 1-2.16ab17.22-23 (R/. 24); Cl 3,1-4 ou 1Cor 5,6b-8; Jo 20,1-9 ou nas
Missas Vespertinas: Lc 24,13-35.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Está disponível, nas paróquias, o livreto litúrgico da Semana Santa. Com o material, as famílias podem acompanhar com proveito as
celebrações nos meios de comunicação, pois ele contém a diversidade e riqueza de orientações e normas desta semana especial. A
edição em PDF também pode ser baixada no site da Arquidiocese
de Goiânia neste link https://www.arquidiocesedegoiania.org.br/liturgia/subsidios-liturgicos/livretos
Uma abençoada Semana Santa a todos!
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