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PALAVRA DO ARCEBISPO

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Queridos irmãos e irmãs,

D

epois da celebração do
Tríduo Pascal, a Igreja
dá início a um novo tempo litúrgico, o tempo da
Páscoa, que começa com a Vigília
da Páscoa, na noite santa, e termina após 50 dias com a celebração da
Solenidade de Pentecostes. Durante
este tempo de alegria, a Igreja nos
convida a celebrar, de modo mais
vivo, o mistério de Cristo, expresso
de diversos modo.
1. O TEMPO DO RESSUSCITADO
O mistério do tempo da Páscoa
tem suas raízes na presença especial
do Senhor ressuscitado em meio aos
apóstolos. De fato, lemos no livro
dos Atos dos Apóstolos: “Depois
de sua paixão, Jesus mostrou-se
vivo a eles com numerosas provas.
Apareceu-lhes, por um período de
quarenta dias, falando do Reino de
Deus” (At 1,3). É essa presença singular do Ressuscitado que a Igreja
celebra, atualizando-a no tempo
da Páscoa, presença que enche de

alegria o coração dos discípulos. O mos verdadeiramente no trabalho
Círio pascal que brilha diante da as- de nossa redenção.
sembleia litúrgica expressa simbolicamente a luz do Ressuscitado que 4. TEMPO DE ALEGRIA E ALELUIA
ilumina sua Igreja.
O encontro com o Ressuscitado
traz consigo a experiência da ver2. TEMPO DO ESPÍRITO SANTO
dadeira alegria. Assim como os disNos dias da Páscoa, o Espírito cípulos “se alegraram em ver o SeSanto, dado pelo Senhor ressus- nhor”, a Igreja na época da Páscoa
citado, exerce uma crescente obra se regozija no encontro místico-sade manifestação e santiﬁcação até cramental com o Senhor ressuscitaseu pleno derramamento no dia do. A razão da alegria pascal advém
de Pentecostes. O livro guia deste da fé na ressurreição do Senhor e
tempo litúrgico, segundo a tradi- de sua presença contínua entre nós,
ção antiga, é o livro dos Atos dos mas também do fato de que, pelos
Apóstolos, no qual o protagonista é sacramentos da Páscoa, elevamos
o Espírito Santo que forma e guia a com ele uma vida nova e imortal.
Igreja nascente.
A alegria da Páscoa que permeia
toda a época da Páscoa é manifes3. TEMPO DA EUCARISTIA
tada pelo canto de Aleluia, o canto
O tempo da Páscoa é também o da Igreja em comemoração. Nunca,
tempo eucarístico por excelência. De como neste período, esse canto é tão
fato, é sobretudo na Eucaristia que o frequente e solene.
Senhor ressuscitado se faz presente
Exorto todos os irmãos, mesmo
e trabalha em sua Igreja. A celebra- em meio a esta emergência sanitáção eucarística, portanto, torna viva ria que, por hora, nos impossibilita
e atual a misteriosa ação do Ressus- da participação da Santa Missa na
citado, para que nos tornemos con- Igreja, a não cedermos à tentação
temporâneos com ele e nos envolva- da desesperança, por um único mo-

Foto: Fúlvio Costa

O Senhor ressurgiu
realmente, aleluia!

tivo: Cristo ressuscitou. Por isso,
cantemos sempre e com alegria o
“Aleluia” Pascal.

Editorial
Em suas homilias da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa, nosso
arcebispo Dom Washington Cruz
trouxe-nos a alegria do Ressuscitado. Pediu-nos ânimo para continuar a nossa caminhada pastoral
neste tempo de pandemia e disse
que esta é uma Páscoa para guardarmos na memória e contarmos
às gerações futuras. O momento
de distanciamento social deve nos
trazer algo de positivo, sobretudo
para a vida social e cristã. Aﬁnal,
se a normalidade da vida nos foi
tirada por conta deste “inimigo
invisível”, como bem disse Dom

Washington, “precisamos sair da
sepultura como Lázaro, para voltarmos à vida que tínhamos, pois
nós somos testemunhas da Ressurreição e ele está vivo conosco, na
terra até ao ﬁm dos tempos, escondido na Eucaristia.”
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

No próximo dia 22, às 15h30, a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) dará continuidade à iniciativa de unir todo o Brasil em oração,
às quartas-feiras, no mesmo horário,
pela superação da pandemia covid-19,
em comunhão com o papa Francisco,
no compromisso de intensiﬁcar as orações neste período. Os bispos de cada
regional da CNBB estão rezando o
Terço da Esperança e da Solidariedade
com os ﬁéis, transmitido pelas TVs de
inspiração católica do país, emissoras
de rádio e pelas páginas da Conferência no Facebook e no Youtube.
Rezam o terço com os brasileiros, na próxima quarta-feira, do Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno

Foto: Danilo Eduardo / AFIPE

Rezemos o terço com todo o Brasil,
pela superação da pandemia
(Trindade), representantes do Regional Centro-Oeste da CNBB: o arcebispo Dom Washington Cruz e os
bispos auxiliares da Arquidiocese de
Goiânia, Dom Levi Bonatto e Dom
Moacir Silva Arantes, e o bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco
de Campos. Soma-se a eles a Ir. Claudete Mendes, superiora das Irmãs da
Copiosa Redenção, em Trindade, que
estarão unidas em oração durante o
terço. Rezemos juntos!

ACOMPANHE
www.facebook.com/cnbbnacional
www.youtube.com/cnbbnacional

Dom Dilmo, Dom Washington, Dom Moacir, Dom Levi e Ir. Claudete
rezam o terço com os brasileiros na quarta-feira, às 15h30

Juristas católicos lançam revista
A União dos Juristas Católicos
de Goiânia (Unijuc) lançou uma revista eletrônica com acesso gratuito, no último dia 14, que oferece as
opções de download em PDF ou somente leitura on-line. A publicação
será bimestral, de caráter acadêmico-cientíﬁco, com artigos, ensaios e
análises jurídicas.
Segundo o diretor e editor, Emanuel de Oliveira Costa Junior, o objetivo principal da publicação é divulgar os valores e a doutrina da Igreja
no ambiente jurídico, estimulando o
leigo ao trabalho de evangelização
do mundo com as ferramentas que

tem. O arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, fez a apresentação dessa edição número 1, manifestando-se sobre a importância das
associações de juristas dentro das
diversas dioceses e arquidioceses.
A Unijuc é uma associação privada
de Direito Canônico e também reconhecida pelo Direito Civil brasileiro.
Essa primeira edição da Revista
Eletrônica da Unijuc traz estudos
sobre a inviolabilidade do direito à vida, conforme a ADI 5581 em
tramitação no STF; a liberdade de
expressão e a fé no seio social; a liberdade religiosa e o múnus de en-

sinar da Igreja; o direito natural à
propriedade que a Igreja possui e as
relações de direito eclesiástico, ou
seja, as relações Estado-Igreja, entre
outros temas.
Além de ser acessível a todos, a
revista dará oportunidade para que
autores publiquem seus artigos, que
devem ser submetidos ao Conselho
Editorial. Em breve, a Unijuc terá
um site, onde hospedará esta e as
futuras edições.
ACESSO GRATUITO
encurtador.com.br/vAHSW
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Foto: Pascom - Santa Teresinha

A Paróquia Santa Teresinha do
Menino Jesus, em Aparecida de
Goiânia, intensiﬁcou a arrecadação
de alimentos neste período de quarentena, por meio de campanhas na
internet, com o objetivo de ajudar
a alimentar as centenas de famílias
necessitadas que batem à sua porta. Uma van com a identiﬁcação da
paróquia está indo até empresas e
casas buscar doações feitas. Paralelo
a esse trabalho, muitos paroquianos
e empresários estão confeccionando
50 marmitex ao dia, em média, e entregando para os moradores próximos à paróquia. No último domingo, dia da Ressurreição do Senhor,
organizaram um almoço solidário,
com mais de 1.200 marmitex confeccionadas e distribuídas. Contato
para doações: (62) 3584-3843.

No âmbito da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição e Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, já é referência o Centro de Assistência Social
de Campinas – Casc. Por meio de diversos projetos, voltados a diferentes
faixas etárias, o centro objetiva contribuir para melhorar a qualidade de
vida das famílias de baixa renda e de
pessoas em situação de rua. Neste
ano, foram distribuídas 420 cestas
básicas. Em função do contexto gerado pela disseminação da covid-19,
a expectativa de atendimento para
abril é de 250 cestas. Contato para
doações: (62) 3533-5310 – ramal 3
cascpsocorro@gmail.com.
Foto: Pascom - Matriz de Campinas

A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana de
Goiânia colaborou para que a Páscoa de muitos irmãos, que passam
por extrema necessidade, fosse mais
feliz. Com a participação de muitos
paroquianos, foram adquiridas 500
refeições. Os alimentos foram distribuídos em diversos bairros de Goiânia e no lixão que ﬁca próximo à
Casa de Prisão Provisória, de Aparecida de Goiânia. Tudo isso graças a
pessoas de boa vontade que se sensibilizaram com o pedido feito nas redes sociais pelo pároco da Catedral,
padre Carlos Gomes, que agradece
imensamente a todos que colaboraram. Após essa iniciativa, a paróquia
ganhou ainda 100 cestas básicas, que
serão distribuídas para famílias carentes nos próximos dias. Contato
para doações: (62) 98103-6983.

A Paróquia Jesus de Nazaré, do
Setor Urias Magalhães, por meio
do Grupo Ágape de Casais, está em
campanha para arrecadar doações
de alimentos, produtos de higiene
pessoal e de limpeza, com o propósito de montar cestas básicas para
ajudar os irmãos da comunidade em
situação de vulnerabilidade, devido
aos efeitos da pandemia do coronavírus. A iniciativa teve início como
gesto concreto da Quaresma, durante a Semana Santa, e já na primeira
semana possibilitou a montagem
80 cestas básicas, parte delas distribuídas pelo Grupo dos Vicentinos
que atuam na paróquia, onde são
responsáveis pela parte social. Para
doações, entre em contato com a Secretaria da Paróquia: (62) 3210-1578.
Foto: Pascom - Jesus de Nazaré

Foto: Pascom - Catedral

Paróquias canalizam recursos para ajudar população
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Fotos: Fúlvio Costa

MENSAGEM DE DOM WASHINGTON CRUZ

Uma Páscoa para guardarmos
na memória e contarmos às gerações futuras

FÚLVIO COSTA

A

quarentena teve início, no
estado de Goiás, no meio
da Quaresma. Fomos pegos todos de surpresa,
obrigados ao distanciamento social
e ao afastamento da nossa vida pastoral. Embora estejamos vivendo
um tempo pascal totalmente atípico
do que estamos acostumados, nosso
arcebispo nos dá ânimo, pois Cristo
Ressuscitou. “A Páscoa está aí com
toda a sua força, em tantos sinais vi-

EDICAO 309 - DIAGRAMADO.indd 4

tais de vitória sobre o egoísmo, sobre o mal e sobre a morte”, aﬁrmou
ele, no Domingo de Páscoa.
Dom Washington Cruz presidiu
as celebrações da Semana Santa na
Catedral Metropolitana de Goiânia
sem a presença do povo (sine populo)
com transmissão ao vivo pela PUC
TV e pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Concelebraram
os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes;

o pároco da Catedral, padre Carlos
Gomes; e o vigário, padre Cristiano
Faria dos Santos.
Nesta matéria de capa, trazemos
o conteúdo das homilias do Dom
Washington Cruz, na Vigília Pascal,
celebrada no dia 11 de abril, e no Domingo de Páscoa, celebrado no dia
seguinte, na Catedral Metropolitana
de Goiânia. Na semana que passou,
vivemos os primeiros oito dias do
Tempo Pascal que constituem a Oi-

tava de Páscoa e que são celebrados
como solenidades do Senhor. O Tempo Pascal, que começou no Domingo
da Ressurreição e o viveremos até o
Domingo de Pentecostes, em 31 de
maio, caracteriza-se pela celebração
da vitória de Cristo sobre a morte. Ele
forma uma unidade e a Igreja deseja
celebrá-lo como um único e prolongado dia de festa, pois é “o dia que
o Senhor fez para nós, exultemos e
alegremo-nos nele” (Sl 118 [117], 24).
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MENSAGEM DE DOM WASHINGTON CRUZ

Ele não está aqui. Ressuscitou!

O caminho para a Páscoa, tínhamo-lo programado, passo a passo,
semana após outra. Mas, de repente, um vírus microscópico, um inimigo invisível instalou-se, como
um terremoto, na nossa programação e obrigou-nos a mudar a rota,
a transformar uma quarentena forçada numa quaresma reforçada. E,

assim, chegamos todos, cristãos e
não cristãos, sociedade e comunidade, a esta Páscoa, com uma vida
renovada. A covid-19 preparou-nos para uma Páscoa co’vida-20,
uma Páscoa de 20 valores, uma
Páscoa em cheio, porque plena da
força invencível da Ressurreição
do Senhor!

Igreja doméstica

Esta não é, portanto, uma Páscoa
para ser esquecida. É uma Páscoa
que faz memória viva e autêntica da
primeira, na manhã do primeiro dia.
É uma Páscoa para guardarmos na
memória e contarmos às gerações
futuras, como foi realmente possível todos aqui renascermos. Contemos e cantemos como foi possível,
perante a vastidão de um vírus tão
maﬁoso, tão perigoso e tão fatal, termos aprendido a lição do essencial,
termos assumido com humildade a
nossa vulnerabilidade, termos reinventado a nossa vida social, termos
descoberto que ninguém se salva
sozinho, termos dado uma oportunidade à paz.

O vírus fez-nos voltar à casa e
à família. Estamos aprendendo ou
reaprendendo a fazer da família a
Igreja doméstica, para hoje celebrarmos a Páscoa que Jesus mandou os
discípulos preparar: “é em tua casa
que eu quero celebrar esta Páscoa”
(Mt 26,18).

Fo
to

Para guardar na memória

:P
as

co
m

Esse foi o anúncio dos anjos às
mulheres que, bem de madrugada,
foram ao túmulo de Jesus, levando
os perfumes que haviam preparado. É essa a grande notícia que nós
ouvimos cada ano na noite santa de
Páscoa, este ano segundo o evangelista São João.

Páscoa no contexto do c�onavírus

Sentido da Páscoa
Cristo passou através da morte
para uma nova existência, deﬁnitiva, e vive para sempre. Esse foi o
motivo que nos reuniu aqui ou em
sua casa, nesta noite, e enche os nossos corações de alegria, pela presença do Senhor Ressuscitado no meio
de nós. Ainda que não o vejamos.
Se os judeus se alegram ao celebrar
a Páscoa, de sua libertação de escravidão e de sua passagem para a
nova vida na terra prometida, nós,
os cristãos, nunca nos cansamos de
celebrar que no meio da escuridão
da noite, Cristo Jesus foi libertado
da morte, cheio do Espírito de Deus,
o Espírito da Vida.

Ressurreição com Cristo
Não nos contentemos, irmãos,
nesta Páscoa, em sair da sepultura, como Lázaro, para voltarmos à
vida que tínhamos. Não. Deixemos
que a força da Ressurreição, capaz
de remover para sempre a pedra
do sepulcro, nos despoje dos velhos
hábitos de exploração da natureza,
de desprezo dos outros, de obcecada procura do efêmero e, assim, nos
faça renascer para uma vida cada
vez mais humana, mais familiar,
mais justa e mais solidária, quer dizer, mais pascal.

Tempo Pascal

O Tempo Pascal, que agora começa, é tempo para anunciar Cristo
ressuscitado. Aqueles primeiros discípulos iam repetindo a cada amigo
que encontravam a grande novidade
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que lhes enchia os corações: “Cristo
ressuscitou! Aleluia, aleluia!” Nunca mais cessou esse anúncio jubiloso. Nós somos testemunhas da Ressurreição de Cristo. Cristo vive! Temos de fortalecer a nossa fé na sua
ressurreição. Ele está vivo conosco,
na terra até ao ﬁm dos tempos, escondido na Eucaristia. “Cristo é o
mesmo ontem, hoje e sempre” (Hb
13,8). Deixemo-nos contagiar por
esta alegria, irmãos. Participemos
com toda a Igreja desta festa de Páscoa, que começa agora e que perdurará por sete semanas até o dia de
Pentecostes. A Páscoa de Jesus quer
ser também nossa Páscoa. Feliz e
Santa Páscoa! Cristo conceda aos
nossos corações a sua paz e nos abra
às maravilhas da sua graça! Amém!

Sinais vitais da Páscoa do Senh�
A Páscoa não engana. Mesmo sem os sinais habituais de festa, como a missa dominical com o
povo, a Páscoa está aí com toda a
sua força, em tantos sinais vitais de
vitória sobre o egoísmo, sobre o mal
e sobre a morte. Assim, vemos que a
Ressurreição de Jesus não é algo do

passado; contém uma força de vida
que penetra o nosso mundo. Onde
parece que tudo morre, voltam a
aparecer os rebentos da esperança.
O poder da Ressurreição de Jesus é
uma força sem igual! Jesus não ressuscitou em vão.

Passagem das trevas à luz
A Páscoa de Cristo ensina-nos o
caminho da passagem das trevas à
luz, da tristeza à alegria, do conﬂito
ao amor, do pecado à santidade. É
o caminho da conversão que Jesus
Cristo pregou na sua vida histórica
e que fomos convidados a viver ao
longo da Quaresma. Para fazermos
essa passagem precisamos, primeiramente, de reconhecer as nossas
faltas para, depois, nos levantarmos,
pedir perdão e começar o caminho
novo com a força do Espírito Santo.
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Urbi et Orbi – Páscoa 2020
Foto: Vatican News

Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!

H

oje ecoa em todo o mundo
o anúncio da Igreja: “Jesus
Cristo ressuscitou”; “ressuscitou verdadeiramente”!
Como uma nova chama, acendeu-se esta Boa-Nova na noite: a noite de
um mundo já na luta com desaﬁos
epocais e agora oprimido pela pandemia, que coloca em dura prova a
nossa grande família humana. Nesta
noite, ressoou a voz da Igreja: “Cristo, minha esperança, ressuscitou!”
(Sequência da Páscoa).
É um “contágio” diferente, que se
transmite de coração a coração, porque todo o coração humano aguarda
essa Boa-Nova. É o contágio da esperança: “Cristo, minha esperança, ressuscitou!” Não se trata de uma fórmula mágica, que se desvanecem os problemas. Não! A ressurreição de Cristo
não é isso. Mas é a vitória do amor
sobre a raiz do mal, uma vitória que
não “salta” por cima do sofrimento e
da morte, mas os atravessa abrindo
uma estrada no abismo, transformando o mal em bem: marca exclusiva do
poder de Deus.
O Ressuscitado é o Cruciﬁcado; e
não outra pessoa. Indeléveis no seu
corpo glorioso, traz as chagas: feridas
que se tornaram frestas de esperança.
Para Ele, voltamos o nosso olhar para
que sare as feridas da humanidade
atribulada.
Hoje penso sobretudo em quantos foram atingidos diretamente pelo
coronavírus: os doentes, os que morreram e os familiares que choram a
partida dos seus queridos e por vezes sem conseguir sequer dizer-lhes
o último adeus.
O Senhor da vida acolha junto de
si, no seu Reino, os falecidos e dê conforto e esperança a quem ainda está
na prova, especialmente aos idosos e
às pessoas sem ninguém. Não deixe
faltar a sua consolação e os auxílios
necessários a quem se encontra em
condições de particular vulnerabilidade, como aqueles que trabalham nas
casas de cura ou vivem nos quartéis e
nas prisões.
Para muitos, é uma Páscoa de solidão, vivida entre lutos e tantos incômodos que a pandemia está causando, desde os sofrimentos físicos até
aos problemas econômicos.
Esta epidemia não nos privou apenas dos afetos, mas também da possibilidade de recorrer pessoalmente à
consolação que brota dos Sacramentos, especialmente da Eucaristia e
da Reconciliação. Em muitos países,
não foi possível aceder a eles, mas o
Senhor não nos deixou sozinhos! Per-
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manecendo unidos na oração, temos a
certeza de que Ele colocou sobre nós a
sua mão (cf. Sl 139 (138),5), repetindo
a cada um com veemência: Não tenhas medo! “Ressuscitei e estou contigo para sempre” (cf. Missal Romano).
Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos e enfermeiros,
que por todo o lado oferecem um testemunho de solicitude e amor ao próximo até ao extremo das forças e, por
vezes, até ao sacrifício da própria saúde. Para eles, bem como para quantos
trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários
à convivência civil, para as forças da
ordem e os militares que em muitos
países contribuíram para aliviar as
diﬁculdades e tribulações da população, vai a nossa saudação afetuosa
juntamente com a nossa gratidão.
Nestas semanas, alterou-se improvisamente a vida de milhões de
pessoas. Para muitos, ﬁcar em casa
foi uma ocasião para reﬂetir, parar os
ritmos frenéticos da vida, permanecer
com os próprios familiares e desfrutar
da sua companhia. Mas, para muitos
outros, é também um momento de
preocupação pelo futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se
corre o risco de perder e pelas outras
consequências que acarreta a atual
crise. Encorajo todas as pessoas que
detêm responsabilidades políticas a
trabalhar ativamente em prol do bem
comum dos cidadãos, fornecendo
os meios e instrumentos necessários
para permitir a todos que levem uma
vida digna e favorecer – logo que as
circunstâncias o permitam – a retomada das atividades diárias habituais.
Este não é tempo para a indiferença,
porque o mundo inteiro está sofrendo
e deve sentir-se unido ao enfrentar a
pandemia. Jesus ressuscitado dê esperança a todos os pobres, a quantos
vivem nas periferias, aos refugiados e
aos sem abrigo. Não sejam deixados
sozinhos esses irmãos e irmãs mais

frágeis, que povoam as cidades e as
periferias de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar os bens
de primeira necessidade, mais difíceis
de encontrar agora que muitas atividades estão encerradas, bem como os
medicamentos e sobretudo a possibilidade de uma assistência sanitária adequada. Em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas
também as sanções internacionais que
impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades
do momento atual, reduzindo – se não
mesmo perdoando – a dívida que pesa
sobre os orçamentos dos mais pobres.
Este não é tempo para egoísmos,
pois o desaﬁo que enfrentamos nos
une a todos e não faz distinção de pessoas. Entre as muitas áreas do mundo afetadas pelo coronavírus, penso
de modo especial na Europa. Depois
da II Guerra Mundial, esse continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe
permitiu superar as rivalidades do
passado. É muito urgente, sobretudo
nas circunstâncias presentes, que tais
rivalidades não retomem vigor; antes,
pelo contrário, todos se reconheçam
como parte de uma única família e se
apoiem mutuamente. Hoje, à sua frente, a União Europeia tem um desaﬁo
epocal, de que dependerá não apenas
o futuro dela, mas também o do mundo inteiro. Não se perca essa ocasião
para dar nova prova de solidariedade,
inclusive recorrendo a soluções inovadoras. Como alternativa, resta apenas
o egoísmo dos interesses particulares
e a tentação dum regresso ao passado,
com o risco de colocar a dura prova a
convivência pacíﬁca e o progresso das
próximas gerações.
Este não é tempo para divisões.
Cristo, nossa paz, ilumine a quantos
têm responsabilidades nos conﬂitos,
para que tenham a coragem de ade-

rir ao apelo a um cessar-fogo global e
imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para continuar
fabricando e comercializando armas,
gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao contrário, seja
o tempo em que ﬁnalmente se encerrem a longa guerra que ensanguentou
a amada Síria, o conﬂito no Iêmen e as
tensões no Iraque, bem como no Líbano. Seja este o tempo em que retomem
o diálogo israelitas e palestinenses
para encontrar uma solução estável
e duradoura que permita a ambos os
povos viverem em paz. Cessem os sofrimentos da população que vive nas
regiões orientais da Ucrânia. Acabem
os ataques terroristas perpetrados
contra tantas pessoas inocentes em
vários países da África.
Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos enfrentando não nos faça esquecer muitas
outras emergências que acarretam
sofrimentos a tantas pessoas. Que o
Senhor da vida se mostre próximo
das populações da Ásia e da África
que estão atravessando graves crises humanitárias, como na Região
de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das
inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca
e carestia. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles
crianças, que vivem em condições
insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a
Turquia. E não quero esquecer a ilha
de Lesbos. Faça com que na Venezuela se chegue a soluções concretas
e imediatas, destinadas a permitir a
ajuda internacional à população que
sofre por causa da grave conjuntura
política, socioeconômica e sanitária.
Verdadeiramente palavras como
indiferença, egoísmo, divisão, esquecimento não são as que queremos ouvir neste tempo. Mais, queremos bani-las de todos os tempos! Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo e a morte, isto é, quando
não deixamos o Senhor Jesus vencer
no nosso coração e na nossa vida. Ele,
que já derrotou a morte abrindo-nos
a senda da salvação eterna, dissipe as
trevas da nossa pobre humanidade
e introduza-nos no seu dia glorioso,
que não conhece ocaso.
Com essas reﬂexões, gostaria de
vos desejar a todos uma Páscoa feliz.

Basílica Vaticana
12 de abril de 2020
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VIDA CRISTÃ

Parceria entre escola e família
DENISE MARIA DE JESUS
Pedagoga e psicopedagoga
Contato: denise.psicop@gmail.com

E

stamos vivendo um momento de fortes mudanças
em nossa rotina familiar. O
impacto da pandemia afetou diretamente a relação
das famílias em diversos campos.
Podemos dizer que um dos âmbitos
que mais tem desaﬁado a família é
o acompanhamento das atividades
escolares. De repente, a sala de casa
se transformou em sala de aula. E a
preocupação dos pais, entre outras,
é: como organizar o tempo da escola em casa? Como ajudar meu ﬁlho
com um conteúdo que eu nem me
lembro mais? E os pequenos da educação infantil, como realizar atividades de forma lúdica? Eu não sou
professor! Eu não sei ensinar! Calma,
tudo vai passar. A escola, neste momento, também está se reinventando.
E ela não espera que os pais realizem
tudo o que o professor faria em sala

de aula. Aﬁnal, a escola é um espaço
onde a aprendizagem não acontece
só na realização das atividades, mas
passa por muitos outros caminhos.
Diante dessa realidade, é preciso
que família e escola sejam parceiras.
Essa parceria nunca foi tão necessária
como agora. É necessário haver colaboração em vista do crescimento dos
alunos. Crescimento que é de interesse de ambas as partes. Por isso, é importante o diálogo claro e respeitoso.
Mas o que a família pode fazer para
que as atividades enviadas pela escola sejam proveitosas e contribuam
com o aprendizado? Para contribuir
com a continuidade do desenvolvimento de crianças e adolescentes, é
preciso que se construa uma organização de estudo. É importante que os
alunos não percam o hábito de realizar as atividades, mesmo estando
longe da escola.
Para contribuir com essa organização, observe algumas sugestões.
Estabeleça horários para dormir,
acordar e realizar as atividades; mantenha o horário de estudo no período
em que costuma ir à escola; organize
um espaço, local da casa longe de distrações; prepare-se antes de iniciar,
veja quais atividades irá realizar e
certiﬁque-se de que tem em mãos os
materiais necessários; siga as orienta-

Tudo vai voltar ao normal. Talvez demore
mais alguns dias, mas logo você poderá
contar novamente com a escola
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em tempos de pandemia

ções da escola. Caso tenha um grande volume de atividade, organize o
tempo entre realização dos exercícios
e tempo de descanso. Mas não deixe
de cumprir a meta do dia.
Outras iniciativas também podem
contribuir, pois o desenvolvimento
e aprendizado acontece quando realizamos ações que promovem mudanças internas e externas. Por isso, é
importante dedicar um tempo do dia
para relaxar, fazer algo que goste e
dê prazer; ajudar nas tarefas domésticas fará bem para toda a família;
evite que a criança ﬁque um tempo
prolongado diante de TV, celular ou
jogos eletrônicos.
Para os pais, em especial: procure
acompanhar seus ﬁlhos, ajudando-os
na realização das tarefas e cumprindo
as metas diárias. Caso não compreenda o conteúdo passado pelo professor, procure orientação junto à escola
e, se possível, estude junto com seu

ﬁlho. Evite as chamadas de atenção,
pois isso cansa você e ele também.
Procure promover um diálogo aberto
sobre as diﬁculdades do momento,
deixe claro que você também precisa
de ajuda e cuidado. Aproveite estes
dias para promover momentos de
convivência familiar pois, quando
tudo voltar ao normal, talvez o seu
tempo com seus ﬁlhos seja reduzido.
E, sim, tudo vai voltar ao normal.
Talvez demore mais alguns dias, mas
logo você poderá contar novamente
com a escola como sempre contou. Talvez os resultados do aprendizado dos
conteúdos curriculares vão precisar
de revisão junto aos professores, mas
com certeza você estará mais próximo
do aprendizado de seu ﬁlho. Estará
mais consciente da importância da sua
participação ativa em sua vida estudantil. É certo também que a conﬁança
e a parceria entre família e escola estarão alicerçadas em bases sólidas.
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LEITURA ORANTE

“Permanece conosco, cai a
tarde e o dia já declina” (Lc 24,29)
SAULO RIBEIRO (DIÁCONO)

Texto para oração: Lc 24, 13-35 (página 1462– 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

E

Siga os passos para a leitura orante:

stamos vivendo um tempo difícil. Passamos por momentos que
exigem de nós bastante esforço
para viver a fé, tanto na dimensão afetiva quanto econômica. O Evangelho do 3º Domingo da Páscoa nos
convida a entrar na dinâmica da formação dos discípulos de Emaús. Depois da
cruciﬁcação e morte de Jesus, os discípulos não conseguiram ter fé e esperança,
ou seja, não conseguiram transcender
da dimensão do horror terreno de ver
o Senhor cruciﬁcado e morto e muito
menos compreender as Escrituras, que
já anunciavam o sofrimento pelo qual
o Messias passaria. “Insensatos e lentos
de coração para crer em tudo o que os
profetas anunciaram! Não era preciso
que Cristo sofresse tudo isso e entrasse
para sua glória?” (Lc 24,25-26).
Jesus é a nossa esperança verdadeira,

que transcende toda dor e sofrimento.
Um cristão, mesmo diante da dor, não
pode se desesperar. Lógico que ninguém é suﬁcientemente forte para não
sentir nada diante de uma situação extrema. Devemos entender que Cristo
sofreu muito por amor a nós e que, somente olhando para o seu sofrimento, o
nosso sofrimento adquire uma dimensão redentora. Somos, então, fortalecidos por Cristo. A nossa vida é fugaz,
querendo ou não, de uma forma ou de
outra, o sofrimento um dia baterá à nossa porta, se já não está batendo. É Cristo
quem dá verdadeiro sentido para entender e viver com serenidade, mesmo
diante do sofrimento. Por isso, como os
discípulos de Emaús, devemos pedir a
Deus, mais do que tirar a dor e o sofrimento: “Permanece conosco, cai a tarde
e o dia já declina” (Lc 24,29).

SANTA

MISSA
19h
Acompanhe pelas redes da
Catedral Metropolitana de Goiânia

catedralgo

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.
3º Domingo da Páscoa – Ano A. Liturgia da Palavra: At 2,14.
22-33; Sl 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R/.11ab); 1Pd 1,17-21;
Lc 24, 13-35 (Emaús).

SANTO
21h
Acompanhe pelo Facebook da
Catedral Metropolitana de Goiânia
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