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PALAVRA DO ARCEBISPO

VIDA
Um dom de Deus

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Queridos irmãos e irmãs,

Q

uando um casal de esposos
descobre que terá um ﬁlho, na
esmagadora maioria das vezes,
essa notícia, que pode acontecer
em estágios primordiais da gravidez, traz consigo uma grande alegria.
É o sonho de ser pai e mãe que se torna
concreto e, mesmo que não expresso deste
modo, é a concretização do sonho da vida
que se perpetua, que faz com que uma família, um povo, a humanidade continue a
existir. Desde o primeiro instante o ﬁlho é
acolhido e amado, na maioria das vezes lhe
é dado inclusive um nome. Pai e mãe acariciam a “barriga” e manifestam carinho
por aquela nova pessoa que, mesmo sem
ter forma anatômica semelhante à de um
adulto, é amado e respeitado na sua condição de um novo membro daquela família,
daquele povo, da humanidade. Tudo isso
indica a relação interpessoal que começa a
se estabelecer e, por conseguinte, a convicção de que uma nova pessoa humana passou a existir e deve ser amada e acolhida.
Algumas vezes, por razões diversas,
o processo de desenvolvimento daquele
novo ser humano é comprometido durante alguma de suas etapas, de tal modo que
em um ou mais aspectos, ele não se dá
como se esperava. A pergunta é: ele deveria, por esse motivo, deixar de ser amado,

acolhido, promovido, cuidado porque o
seu desenvolvimento não é completamente normal? Ou poderíamos perguntar de
outro modo: pai e mãe deveriam deixar
de ter uma relação interpessoal de amor
com aquele que acariciaram na “barriga”
e que continua ser aquele a quem eles deram o nome e que se alegraram com sua
chegada, porque o seu desenvolvimento
não é completamente normal? A resposta
é óbvia: ele continua a ser ele mesmo, isto
é, o João ou a Maria, e continua a ser uma
pessoa humana e, por isso, deveria continuar sendo destinatário do amor dos pais.
Quando os pais recebem um diagnóstico de um ﬁlho que nascerá com alguma
deﬁciência, estamos diante de uma situação difícil, desaﬁadora, exigente, mas que
requer dos pais um amor verdadeiramente de pais, ou seja, um amor que cuida,
protege, promove porque estão diante de
seu ﬁlho, de uma vida ainda mais necessitada de cuidado e proteção. As despesas com um ﬁlho que tem necessidades
especiais, a falta de estrutura ou o curto
período de vida da criança causam muito medo e insegurança certamente, mas
tudo deveria ser superado pela união da
família, pelo apoio, inclusive material e
monetário, dos familiares próximos, da
comunidade religiosa, do estado, tudo em
função de cuidar da vida inocente e especialmente necessitada de proteção.

A convicção que a Igreja Católica
tem de que, desde a concepção, estamos
diante de uma nova pessoa humana, se
apoia nas diversas ciências positivas –
tais como a genética, a embriologia, a fetologia e a genética embrionária – e nas
ciências humanas – tais como a ﬁlosoﬁa
e a antropologia. Como aﬁrma a genética
embrionária, do momento da fecundação em diante, guiado por leis que são
intrínsecas ao seu patrimônio genético
humano, o embrião humano passa a se
desenvolver autonomamente dentro do
útero materno. Ele não é mais parte do
corpo da mãe, mas é uma unidade unicelular individual e autônoma que, dentro
do ambiente uterino, se desenvolve passando por diversas etapas, sucessivas e
ininterruptas, de modo que cada uma absorve a anterior e prepara a posterior, até
que aquela nova vida, inicialmente unicelular, passa a ter várias células, que depois se organizam em tecidos, depois em
órgãos e, por ﬁm, em sistemas que pouco a pouco se deﬁnirão anatomicamente
como um corpo sempre mais parecido na
sua forma com o de um adulto. Entre o
embrião humano unicelular e o ser humano adulto, como aﬁrma a antropologia e a ﬁlosoﬁa, temos uma continuidade
ontológica e genética que nos obriga a dizer que, apesar de o embrião não ter um
corpo semelhante ao de um ser humano

adulto, nos seus diversos aspectos, é também um ser humano, em uma fase diferente do seu desenvolvimento, que goza
de todos os direitos dos demais, inclusive
de ter a sua vida promovida e protegida.
Isso signiﬁca que o bebê de 38 semanas,
prestes a nascer, foi um bebê de 23 semanas, de 12 semanas, um embrião de 4
semanas e de alguns poucos minutos ou
segundos de vida. É o mesmo ser humano, no nível ontológico e existencial, que
passa por diversas etapas. Se não respeitamos esse critério ontológico que deﬁne
a existência de uma nova vida, então degringolamos a reﬂexão, criando critérios
arbitrários, segundo a conveniência do
defensor, para aﬁrmar quando começa
uma nova vida humana.
Em meio a esta crise sanitária, devemos outra vez nos embater com uma
ação que quer garantir o direito de fazer
o aborto às mães cujos ﬁlhos são portadores do Zika vírus e que, eventualmente, poderiam nascer com microcefalia.
Diante disso, reaﬁrmo a posição da Igreja Católica contrária ao aborto, pois este
é um atentado direto e voluntário contra
a vida de um inocente. Uma lei que aprovasse tal ato seria falaz, não cumprindo
as verdadeiras exigências de uma verdadeira lei moral. Acolhamos em toda
e qualquer circunstâncias a vida como
dom de Deus.

Editorial
O Encontro Semanal traz a íntegra do terceiro comunicado da Arquidiocese de Goiânia em tempo
de pandemia do coronavírus (covid-19). No texto, Dom Washington Cruz pontua uma série de recomendações fundamentadas no Decreto n. 9653, de 19 de abril de 2020,
do Govenador do Estado de Goiás,
Ronaldo Caiado. O arcebispo cita
várias vezes a sua preocupação
com o “Grupo de Risco”, pedindo
às paróquias que sigam o máximo
possível as orientações sanitárias.
Ele determina ainda que a Santa Missa volte a ser celebrada nos

domingos nas paróquias que têm
condições de seguir as recomendações exigidas. Caso isso não seja
possível, ele pede que continuem
celebrando com transmissão pelos
meios de comunicação disponíveis.
Aproveite o nosso conteúdo.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Em defesa da Vida e contra o Aborto
Arquidiocese de Goiânia
repudia veementemente
a busca de soluções fáceis diante de problemas
que se apresentam na sociedade.
Os graves problemas que surgem
nos desaﬁam a sermos, como sociedade, mais humanos e solidários na busca de caminhos para
cuidar de pessoas com graves deﬁciências físicas e psíquicas desde o
ventre materno.
O impedimento da continuidade natural da vida humana presente no feto, em suas diferentes
etapas de formação, com deﬁciências, limites biológicos e psíquicos,
não pode ser legalmente justiﬁcado e nem mesmo tolerado. Assim,
repudiamos a ação proposta pela
Anadep (Associação Nacional dos
Defensores Públicos) junto ao STF,
ao mesmo tempo que questionamos sua legitimidade.
Enxergamos aqui um passo a
mais na construção de uma sociedade abortiva e fechada à vida
em todas as suas manifestações, a
disseminação da cultura de morte para seres humanos que não
preencham os requisitos estabelecidos por certos grupos de defensores de falsas políticas de saúde
pública (que escondem interesses
inconfessáveis) e de ideologias
eugenistas. Convidamos os Minis-

Arte: Ana Paula Mota

A

"Somos contra o aborto em qualquer circunstância"

tros do STF à reﬂexão neste tempo
em que vidas são ameaçadas pela
covid-19 e a olharem com compromisso para as vidas que são ameaçadas pela ESCOLHA DO ABORTO PROVOCADO em favorecimento de interesses de grupos ativistas de diferentes matizes. Conclamamos todos os ﬁéis e pessoas
de boa vontade a se posicionar
– de forma veemente – contrários
a essa cultura de morte que tenta
se impor na mente da sociedade e
dos legisladores.

É tempo de cuidar! É tempo de
entender a vida como dom e compromisso! As deﬁciências, limitações biológicas e psíquicas não
tornam um ser humano menos
pessoa!
Aos que desejarem manifestar-se e protestar, sempre de forma
respeitosa, mas decisiva, contra
a liberação do aborto em caso de
Zika vírus, aos membros da Suprema Corte, seguem seus e-mails
institucionais.

DESTINATÁRIOS
gabmtoffoli@stf.jus.br;
gabineteluizfux@stf.jus.br;
gabcob@stf.jus.br;
audienciagabmmam@stf.jus.br;
audienciasgilmarmendes@stf.jus.br;
gabinete.mrl@stf.jus.br;
gabcarmen@stf.jus.br;
convites-minrosaweber@stf.jus.br;
gabmlrb@stf.jus.br;
gabineteedsonfachin@stf.jus.br;
gabmoraes@stf.jus.br

A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana de
Goiânia, em atenção às determinações do último decreto do Estado de
Goiás e às orientações da Arquidiocese de Goiânia, publicadas nesta
terça-feira, dia 21 de abril, retornará parcialmente as celebrações presenciais da Santa Missa aos domingos, nos seguintes horários: 6h30, 9h,
12h, 15h, 18h e 21h. Como a quantidade de ﬁéis não pode ultrapassar
30% da capacidade da Catedral, é necessário agendar participação, ligando na secretaria paroquial ou por meio do WhatsApp, pelos números: 3223-4581 e (62) 98103-6983.
Só poderão participar das celebrações crianças acima de 12 anos e
adultos abaixo de 60 anos de idade. Pessoas em estado febril não poderão participar. É obrigatório o uso de máscaras.
O pároco, Pe. Carlos Gomes, agradece a compreensão e a colaboração
de todos, ressaltando que essas medidas reaﬁrmam o compromisso da
Igreja com a segurança e com a vida das pessoas. “Gostaríamos de acolher todos os ﬁéis, mas com a graça de Deus chegaremos lá, pois todos
são ﬁlhos queridos pela Igreja”, enfatiza.
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3º Comunicado

com orientações pastorais em tempo de pandemia
Fotos: Rudger Remígio

A

Arquidiocese de Goiânia, por meio do seu arcebispo Dom
Washington Cruz, divulgou novo comunicado com orientações pastorais para este tempo de pandemia no Brasil e
no mundo. A novidade do documento, o terceiro desde
que as autoridades sanitárias recomendaram distanciamento social, é
a liberação da “celebração da Santa Missa aos domingos em Goiânia
e também no sábado para outras cidades que permitem dois dias de
atividades religiosas na semana”. O documento ressalta:

“É recomendável que aconteça um
número maior de missas com presença
menor de fiéis em horários com
intervalos de 2 horas”

LEIA A ÍNTEGRA DO DOCUMENTO ASSINADO PELO
ARCEBISPO DOM WASHINGTON CRUZ
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosos (as), leigos (as),
Paz e Graça!
Em primeiro lugar, desejamos manifestar nosso reconhecimento e gratidão aos
membros de nossa Igreja Particular de Goiânia pela adesão às orientações já
enviadas por ocasião desta terrível pandemia do coronavírus, que nos obriga
e a toda a humanidade a vivermos a fé dentro dos limites que a responsabilidade pastoral e o compromisso com a sociedade, onde estamos inseridos, nos
exigem. São tempos difíceis, vemos nossos sacerdotes, diáconos, religiosos (as)
e lideranças laicas buscarem e encontrarem meios de manifestar e viver a fé,
bem como exercer o cuidado social com as pessoas em situação de fragilidade
ou risco social. A todos nossa gratidão e bênção.
Diante das novidades trazidas pelo Decreto do Poder Executivo do Estado de
Goiás, nos reunimos e, após reﬂetirmos sobre:
- nosso legítimo e inalienável dever de prover os ﬁéis de cuidado espiritual
e pastoral, necessário para que vivam, segundo a fé, o projeto de salvação de
Deus para suas vidas e tenham acesso aos sacramentos necessários para sua
cura espiritual;
- a realidade de nosso clero que, em grande parte pertence ao chamado “Grupo
de Risco”, e nossa responsabilidade de preservá-lo, sem que isso o impeça de
viver sua missão dentro das possibilidades concretas que possui;
- o grave momento que vive a humanidade diante do combate à pandemia da
covid-19, para a qual ainda não existe vacina eﬁcaz ou um tratamento que possa ser oferecido na mesma escala do contágio das pessoas, conduzindo a um
número expressivo de óbitos;
- nossa grave responsabilidade de, neste momento, entendermos o protagonismo necessário da ciência médica nas orientações sanitárias em vista de salvaguardar a saúde física de nossos ﬁéis, bem como prevenir o elevado número de
óbitos devido à fragilidade do sistema público brasileiro em atender a demanda gerada pela pandemia;

- tendo em vista o legítimo cuidado que nos cabe em alimentarmos espiritualmente os nossos ﬁéis e, ao mesmo tempo, preservá-los para que não venham
a adoecer e nem perecer por contágio da covid-19, estamos acolhendo as determinações do Decreto do Governo de Goiás e as determinações dos Decretos
Municipais consonantes ao do Estado nas exigências postas para as Celebrações das Santas Missas, do atendimento pessoal aos ﬁéis e do funcionamento
das secretarias paroquiais;
- o comprometimento fundamental e evangélico da Igreja com a promoção e
a defesa da vida humana em todas as circunstâncias, desde a concepção até
a morte natural, colocando-se contrária a toda realidade que possa impedir a
continuidade da vida em qualquer estágio que se encontre, por ações contrárias a ela ou marcadas pela imprudência e sua desvalorização;
- o Decreto n. 9.653, de 19 de abril de 2020, do Governador do Estado de Goiás;
Orientamos o que segue:
As Paróquias, que não puderem atender tais exigências, continuem celebrando
missas sine populo, conforme a orientação anterior. E que, dentro do possível,
respeitando a dignidade com que se deve conduzir a celebração eucarística,
cuidem os padres de transmitir a missa aos ﬁéis pelos meios de comunicação,
de forma a favorecer ao menos um tipo de participação que, não substituindo
nunca a presença física na celebração, ao menos possa contribuir para a ediﬁcação espiritual, a melhoria do ânimo e da esperança dos ﬁéis que a assistirem.
Os sacerdotes continuam obrigados a celebrar a Santa Eucaristia todos os dias,
na forma sine populo (sem a presença do povo), oferecendo-a pelo bem do povo
a eles conﬁado e também na intenção especial pelo ﬁm da pandemia.
Nas Paróquias que tenham condições de atender as exigências apresentadas
pelo decreto do Poder Executivo Estadual e decretos do Poder Executivo Municipal sejam celebradas, no dia de DOMINGO (Goiânia) e também no sábado (outras cidades que permitem dois dias de atividades religiosas na semana) as missas com a presença do povo, observando integralmente as referidas
exigências. É recomendável que aconteça um número maior de missas com
presença menor de ﬁéis em horários com intervalos de 2 horas.
Os sacerdotes que estão no designado “Grupo de Risco”, devido a idade ou
enfermidades, abstenham de colocar-se em risco desnecessário. Recomendamos que celebrem a Santa Missa com grupo restrito de pessoas, providenciem
a reserva eucarística e que ela seja distribuída dentro de celebrações da Palavra
de Deus, com a comunhão pelos Ministros da Palavra.
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Os sacerdotes empenhem-se, com ﬁdelidade a sua missão e seus compromissos sacerdotais, a dispor de meios possíveis e, dentro do cuidado exigido para
evitar a contaminação própria ou dos ﬁéis, ao atendimento personalizado e ao
cuidado espiritual e pastoral das almas a eles conﬁadas. Assim, possam oferecer algum tipo de atendimento personalizado para aconselhamento e conforto,
o Sacramento da Conﬁssão, a unção dos enfermos em casos mais graves, sempre tomando os cuidados exigidos de assepsia.
Caso, na Paróquia, todos os MESCES sejam considerados de “Grupo de Risco”,
o sacerdote nomeie, durante a celebração, algum ﬁel idôneo para a distribuição
da comunhão aos demais, naquela celebração.
Os encontros de catequese em grupos continuam suspensos até que se oriente
o contrário. Aconselhamos que as (os) catequistas procurem meios de continuar a formação doutrinal dos catequizandos pelos meios de comunicação de
que disporem (algumas paróquias já estão realizando encontros catequéticos
pela internet, orientando boas leituras etc.).
A preparação para a vida matrimonial, por meio de cursos, não é recomendável que aconteça. Talvez seja esta uma boa oportunidade para as paróquias
buscarem o caminho proposto pela Pastoral Familiar de uma nova metodologia
de acompanhamento personalizado de noivos por acolhimento (como algumas
paróquias já realizam com pequenos grupos de casais), tanto presencialmente como também por meios eletrônicos. Esses encontros podem ser realizados
semanalmente (de acordo com o decreto), no período de 1 hora dentro desta
nova metodologia.
Os procedimentos quanto às celebrações dos sacramentos do batismo e do
matrimônio seguem as orientações já anteriormente comunicadas aos padres
e secretarias.

Continua suspensa temporariamente a distribuição dos folhetos litúrgicos,
que permanecem à disposição dos ﬁéis, de forma on-line, no site da Arquidiocese de Goiânia.
As igrejas permaneçam abertas, limpas e arejadas para a adoração ao Santíssimo Sacramento e exercícios espirituais de forma particular (não em grupos), seguindo as orientações de prevenção: distância entre as pessoas, cuidados com a higiene etc. Recomendamos vivamente devoção e orações marianas,
tais como ladainhas, Santo Rosário, jaculatórias, seja pelos meios de comunicação, seja em família.
Continuam suspensas todas as formas de aglomeração de pessoas: reuniões
pastorais, retiros, festas e outros eventos religiosos.
Mantemos a recomendação de que todos os ﬁéis permaneçam, dentro do possível, resguardados em seus lares, evitando sair sem real necessidade e aproveitando este tempo para aprofundar na oração, na leitura da Bíblia, na meditação,
em rezar o Santo Rosário, no diálogo familiar sobre temas religiosos; assistir a
ﬁlmes de conteúdo religioso (como a vida dos santos) ou de exemplos ediﬁcantes (evitando aqueles que contêm doutrinas estranhas ao catolicismo), fomentando um tempo de catequese familiar, como uma pequena Igreja doméstica.
Os ﬁéis com mais de 60 anos e aqueles que têm doenças crônicas, cirurgias
recentes de grande e médio porte, com baixa imunidade, em tratamento de
quimioterapia, deverão ﬁcar em isolamento social, permanecendo em oração
em suas casas, continuam dispensados do cumprimento do preceito dominical neste período (cân.1246-1248 §2), bem como aqueles que, conscientemente,
percebam que possam colocar outros ﬁéis em risco de saúde por sua presença
numa celebração, podendo cumprir o preceito, assistindo com devoção e seriedade à Santa Missa, durante este tempo de quarentena.

EM RELAÇÃO AO DECRETO SUPRACITADO, ELENCAMOS AS EXIGÊNCIAS
PARA A REALIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NA MISSA:
1. O local da celebração seja totalmente higienizado, de acordo com as recomendações da vigilância sanitária, antes de cada celebração, de modo a evitar
qualquer contaminação deixada por alguma pessoa que tenha estado anteriormente no lugar. Cuide-se também que o local esteja bem arejado, com todas
as portas e janelas abertas durante a celebração, sem o uso de ventiladores ou
aparelhos de ar condicionado.

10. A comunhão seja recebida unicamente nas mãos, continua suspensa a comunhão sob as duas espécies;

2. Seja realizada, na entrada da igreja, a medição de temperatura de todos que
forem participar da celebração, mediante termômetro infravermelho sem contato, impedindo a participação daqueles que apresentarem quadro febril (esses
devem ser aconselhados a retornar para casa e colocar-se sob observação);

Lembramos aos padres e paroquianos que é nosso dever emanar orientações
pastorais em vista da realização das atividades necessárias neste tempo de
pandemia, mas que é de responsabilidade direta dos párocos e vigários fazer
com que elas sejam obedecidas, uma vez que eles se encontram nos locais
e nas circunstâncias em que as ações acontecem, responsabilizando-se, inclusive, pelo não cumprimento de alguma dessas orientações e pelas consequências oriundas desse descumprimento.

3. Não seja permitida a participação de pessoas consideradas do “Grupo de
Risco”, inclusive pessoas com idade superior a 60 anos e que prestam qualquer serviço voluntário ou exercem qualquer ministério na celebração litúrgica (MESCES, proclamadores da Palavra, cantores).
4. Não seja permitida a participação de pessoas sem máscara de proteção facial;
5. Caso haja aglomeração de pessoas para a entrada, sejam organizadas ﬁlas
com distanciamento de 2 metros entre os ﬁéis;
6. As Paróquias tenham disponíveis, nas igrejas onde acontecerão as celebrações, em quantidade suﬁciente, os produtos de higienização de mãos e calçados (álcool em gel 70% para a higienização das mãos antes da comunhão e de
solução de água sanitária de 1 % para a limpeza dos calçados);
7. A ocupação da igreja seja organizada de modo a não ultrapassar 30% de
sua capacidade normal (assentados), com distanciamento entre os ﬁéis de no
mínimo 2 metros;

11.Os sacerdotes e MESCES devem higienizar as mãos com álcool em gel 70%
antes da distribuição da Sagrada Comunhão aos ﬁéis, evitando tocar nos ﬁéis
durante esse momento.

Uma vez mais convocamos todos os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, no modelo de Cristo Jesus, a oferecer “orações e súplicas,
em clamor e lágrimas ...” (cf. Hb 5,7) Àquele que nos pode salvar da morte, mas
sempre com reverente submissão a sua Santa e Soberana Vontade. Acreditamos que Deus nos acompanha neste tempo de provação e desejamos servi-lo
com ﬁdelidade e esperança, nunca nos deixando abater, mas sempre redobrando as forças na certeza da palavra de nosso Divino Mestre e autor de nossa fé:
“No mundo, tereis aﬂições, mas tende coragem! Eu venci o mundo!” (Jo 16,33).
Imploramos as bênçãos de Deus sobre toda a Arquidiocese de Goiânia

Dom Washington Cruz, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

8. Não seja promovida qualquer atividade, durante a celebração, que leve os
ﬁéis a terem contato físico (abraços, cumprimentos);
9. As celebrações da Eucaristia ou da Palavra, com a distribuição da Santíssima
Eucaristia, sejam realizadas de modo sóbrio e segundo as orientações do Decreto art. 15 n. VIII, restringindo ao mínimo o número de cantores, MESCES,
Acólitos e outros que ocupem funções na liturgia;
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Foto: Vatican News

SANTA SÉ

50º Dia Mundial da Terra
Caros irmãos e irmãs!

H

oje comemoramos o 50º Dia
Mundial da Terra. É uma
oportunidade de renovar
nosso compromisso de amar
nossa casa comum e cuidar dela e dos
membros mais fracos de nossa família.
Como a trágica pandemia de coronavírus está nos mostrando, somente juntos
e ajudando os mais frágeis podemos superar os desaﬁos globais. A Carta Encíclica Laudato Si’ tem este subtítulo: “sobre os cuidados do lar comum”. Hoje
reﬂetiremos um pouco juntos sobre
essa responsabilidade que caracteriza
“nossa passagem nesta terra” (LS, 160).
Devemos crescer na consciência do cuidado do lar comum.
Somos feitos de matéria terrena, e
os frutos da terra sustentam nossas vidas. Mas, como o livro de Gênesis nos
lembra, não somos simplesmente “terrestres”: também carregamos em nós o
sopro vital que vem de Deus (cf. Gn 2,47). Portanto, vivemos na casa comum
como uma única família humana e na
biodiversidade com as outras criaturas
de Deus. Como imago Dei, imagem de
Deus, somos chamados a cuidar e respeitar todas as criaturas e nutrir amor e
compaixão por nossos irmãos e irmãs,
especialmente os mais fracos, imitando
o amor de Deus por nós, manifestado
em seu Filho Jesus, que se tornou homem para compartilhar conosco essa
situação e nos salvar.
Por causa do egoísmo, falhamos
em nossa responsabilidade como guardiões e administradores da terra. “Basta
olhar a realidade com sinceridade para
ver que há uma grande deterioração
em nossa casa comum” (LS, 61). Nós a
poluímos, depredamos, colocando em
risco nossas próprias vidas. Para isso,
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vários movimentos internacionais e locais foram formados para despertar as
consciências. Agradeço sinceramente
essas iniciativas e ainda será necessário
que nossos ﬁlhos saiam às ruas para nos
ensinar o que é óbvio, ou seja, não há
futuro para nós se destruirmos o ambiente que nos sustenta.
Falhamos em proteger a terra, nosso
jardim, em proteger os nossos irmãos.
Pecamos contra a terra, contra nosso
próximo e, ﬁnalmente, contra o Criador,
o bom Pai que provê a todos e quer que
vivamos juntos em comunhão e prosperidade. E como a Terra reage? Há um ditado espanhol que é muito claro nisso,
e diz o seguinte: “Deus perdoa sempre;
nós, homens, perdoamos algumas vezes
sim outras vezes não; a terra nunca perdoa”. A terra não perdoa: se a deterioramos, a resposta será muito ruim.

“Somos chamados a
redescobrir o senso do
sagrado respeito pela
Terra, porque não é
apenas nossa casa, mas
também a casa de Deus,
daí a consciência de estar
em uma terra sagrada!”
Como podemos restaurar um relacionamento harmonioso com a terra e
o resto da humanidade? Um relacionamento harmonioso… Tantas vezes perdemos a visão da harmonia: a harmonia
é obra do Espírito Santo. Também na

casa comum, na terra, em nosso relacionamento com as pessoas, com o próximo, com os mais pobres, como podemos
restaurar essa harmonia? Precisamos de
uma nova maneira de olhar para nossa
casa comum. Lembre-se: não é um depósito de recursos a serem explorados.
Para nós crentes, o mundo natural é
o “Evangelho da Criação”, que expressa
o poder criativo de Deus em plasmar a
vida humana e em fazer o mundo existir
junto com o que ele contém para sustentar a humanidade. O relato bíblico da
criação termina assim: “Deus viu o que
havia feito e eis que era uma coisa muito boa” (Gn 1,31). Quando vemos essas
tragédias naturais que são a resposta
da Terra aos nossos maus-tratos, penso:
“Se perguntar agora ao Senhor o que ele
pensa sobre isso, não acho que ele me
diga que é uma coisa muito boa”. Fomos
nós que arruinamos a obra do Senhor!
Ao celebrar hoje o Dia Mundial da
Terra, somos chamados a redescobrir
o senso do sagrado respeito pela Terra,
porque não é apenas nossa casa, mas
também a casa de Deus, daí a consciência de estar em uma terra sagrada!
Queridos irmãos e irmãs, “despertemos o sentido estético e contemplativo
que Deus colocou em nós” (Exortação
Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia, 56). A profecia da contemplação
é algo que aprendemos acima de tudo
com os povos originais, que nos ensinam que não podemos cuidar da Terra
se não a amamos e não a respeitamos.
Eles têm essa sabedoria de “bem viver”,
não no sentido de “boa vida”, não: mas
de viver em harmonia com a terra. Eles
chamam essa harmonia de “bem viver”.
Ao mesmo tempo, precisamos de
uma conversão ecológica que se expresse em ações concretas. Como uma
família única e interdependente, preci-

samos de um plano compartilhado para
afastar ameaças contra nossa casa comum. “A interdependência nos obriga a
pensar em um mundo, em um projeto
comum” (LS, 164). Estamos cientes da
importância de colaborar como comunidade internacional para a proteção
de nossa casa comum. Exorto aqueles
com autoridade a liderar o processo que
levará a duas importantes conferências
internacionais: COP15 sobre Biodiversidade em Kunming (China) e COP26 sobre Mudanças Climáticas em Glasgow
(Reino Unido). Essas duas reuniões são
importantíssimas.
Gostaria de encorajar a organização
de intervenções concentradas também
em nível nacional e local. É bom convergir de todas as condições sociais e também dar vida a um movimento popular
“de baixo”. O próprio Dia Mundial da
Terra, que comemoramos hoje, nasceu
assim. Cada um de nós pode dar sua
pequena contribuição: “Não devemos
pensar que esses esforços não mudarão o mundo. Tais ações espalham um
bem na sociedade que sempre produz
frutos além do que pode ser veriﬁcado,
porque causam nessa terra um bem que
sempre tende a se espalhar, às vezes de
forma invisível” (LS, 212).
Neste período pascoal de renovação,
procuremos amar e apreciar o magníﬁco presente da terra, nossa casa comum,
e cuidar de todos os membros da família humana. Como irmãos e irmãs que
somos, oremos juntos a nosso Pai celestial: “Enviai o vosso Espírito e renovai a
face da terra” (cf. Sl 104,30).

Biblioteca do Palácio Apostólico
22 de abril de 2020
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VIDA CRISTÃ

O DIZIMISTA

em tempos de pandemia
PE. ARPUIM AGUIAR DE ARAÚJO
Administrador paroquial da Paróquia Santa Luzia
Novo Horizonte

É

um fato indiscutível que,
em tempos de pandemia,
nossa rotina sofreu bastante
impacto em diversas áreas,
sendo uma delas a rotina dos ﬁéis
na Igreja. O uso das redes sociais pelos padres e ﬁéis leigos vem sendo
um bom aliado para evangelização,
contudo, está longe de ser o suﬁciente, por diversos motivos: elas
não alcançam todos os interessados
em acompanhar as programações
de suas paróquias, não abrangem
grande parte das situações da ação
evangelizadora e missionária da
Igreja, não permitem a convivência
entre ﬁéis. Vemos ainda que o uso
das redes sociais não integra totalmente a vida pastoral, como a recep-

ção dos sacramentos, a catequese e
também o dízimo.
Nesse último exemplo, a interação virtual entre a paróquia e o ﬁel
dizimista está cheia de “ruídos”,
como as diﬁculdades enfrentadas
por alguns para a realização de
transferências bancárias por aplicativos. Em outros casos, ﬁéis que não
estão no grupo de risco têm preferido agendar com a secretaria paroquial o melhor horário para fazer
sua devolução e até mesmo de um
irmão próximo. Há também aqueles
que preferem separar o dízimo do
mês, esperando para devolver quando a paróquia retornar sua programação de costume.
O orçamento familiar é outro fato
latente que está gerando grande impacto e sofrimento no lar. Por isso, é
importante revermos, com honestidade, os princípios que regem nossa
devolução do dízimo, pois a postura
do dizimista pode mudar diante das
diversidades tanto orçamentárias
quanto as da lida com os meios eletrônicos. Conforme o Documento
106 da CNBB, esses princípios são
expressos por meio de quatro dimensões: religiosa, missionária, caritativa e eclesial.

“Esse ato demonstra um caminho de maturidade
de fé e de um senso eclesial claro de pertença, a
ponto de proclamar: é nesta Igreja que crescemos,
pertencemos a ela e queremos colaborar”
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A dimensão religiosa nasce da espiritualidade das primícias (cf.
Gn 4,1-5); da certeza
de que Deus é o dono
de todos os bens; sinalizando ao coração do
homem um senso de
gratidão e reconhecimento temporal de que
primeiro amamos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, o primeiro
ato é o de devolver os primeiros
frutos do trabalho e não de fazermos como Caim que, mesmo sendo
uma bela oferta, devolveu no tempo dele o que lhe sobrara. Dar, antes de mais nada, a primeira parte
é sinal de dar tudo de si (cf. Gn 22;
Jo 3,16; Lc 23,46), em prol da missão
evangelizadora da Igreja.
A dimensão missionária tem por
objetivo instaurar o Reino de Deus.
Para isso, esse princípio abrange
toda a ação evangelizadora da Igreja, desde o primeiro anúncio do
Evangelho até o desenvolvimento
dessa Boa-Nova na vida de cada ﬁel,
como os diversos investimentos em
iniciativas para o anúncio da Palavra, recursos de comunicação social,
catequese, retiros, formações diversas, eventos para crianças, jovens,
casais e idosos tanto dentro ou fora
das instalações da Igreja.
A dimensão da caridade é o fruto
da dimensão missionária, sendo ela
o testemunho concreto daquilo que
recebemos da Igreja, ou seja, Deus
mesmo em nosso íntimo que nos
apresenta aqueles irmãos a serem
assistidos em suas necessidades bá-

DÍZIMO É PARTILHA
sicas e caridoso consolo. Deus está
junto de nós e age conosco diante
das obras de caridade que fazemos
direta ou indiretamente aos nossos
irmãos e Ele está em nossa consciência para nos ajudar a avaliar nossos
atos (cf. Ap 22,12).
A dimensão eclesial dá-nos o
senso de pertença eclesial, isto é,
compreendemos que formamos
uma só família e cuidamos de nós
e do nosso lar (Paróquia e Diocese).
Por isso, comprometemo-nos na manutenção do Templo, dos espaços
litúrgicos, dos livros e vasos sagrados, dos salários dos funcionários,
côngruas dos padres, da devolução
do dízimo paroquial para Cúria, das
despesas em geral.
A Igreja não obriga ninguém a
devolver integralmente a décima
parte (cf. 2Cor 9,7). Porém, esse ato
demonstra um caminho de maturidade de fé e de um senso eclesial
claro de pertença, a ponto de proclamar: é nesta Igreja que crescemos, pertencemos a ela e queremos
colaborar, de forma concreta, com
sua ação evangelizadora, com a ediﬁcação do Reino de Deus, que nos
concedeu a redenção e a vida eterna
por seu Filho Amado.
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LEITURA ORANTE

“Depois de ter feito sair todas as que lhe
pertencem, caminha à sua frente” (Jo 10,4)
WALISSON RODRIGUES FREITAS
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o decorrer do Tempo Pascal,
gradativamente iremos compreendendo melhor a dinâmica
do seguimento a Cristo, já que
na Quaresma ﬁzemos um caminho concreto de conversão. Nesse sentido, o Evangelho do próximo domingo trata da catequese do Bom Pastor, isto é, a aﬁrmação
de Cristo como “o Bom Pastor”.
Nesse Evangelho há muitos pontos
de reﬂexão, pois Jesus começa a declarar aquilo que o levaria à cruz: “Eu sou a
porta. Quem entrar por mim, será salvo”
(Jo 10,9). Sabemos que o zelo dos pastores para com as ovelhas é uma analogia
muito cara à Sagrada Escritura, visto que

assim como o pastor cuida de suas ovelhas, Jesus cuida de nós. Nós conhecemos
a voz de Jesus, ele conhece-nos e chama-nos pelo nome e leva-nos para fora. Ao
sairmos, Jesus, o pastor, caminha à nossa
frente. Contudo, Jesus não se declara somente como o Bom Pastor, mas também
como a porta das ovelhas (Jo 10,7), pela
qual entramos para sermos salvos, isto é,
para encontrar pastagens.
Neste tempo que vivemos, precisamos
nos lembrar que somos ovelhas dóceis,
obedientes, silenciosas e que cegamente
conﬁam na voz do pastor, pois sabemos
que o pastor dará a vida pela nossa salvação. O dever do pastor é guardar as
ovelhas de todo o mal. Jesus chama-nos
para fora, mas caminha à nossa frente.
Caminhemos com olhos ﬁxos em Jesus
(cf. Hb 12,2-3).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29. 3ª-f.: At 7,51-8,1a; Sl 30(31); Jo 6,30-35.
4ª-f.: At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40. 5ª-f.: At 8,26-40; Sl 65(65); Jo 6, 44-51. 6ª-f.: At 9,1-20; Sl 116(117);
Jo 6,52-59. Sábado: At 9,31-42; Sl 115(116); Jo 6,60-69. Domingo: 4º Domingo da Páscoa – At 2,14a.3641; Sl 22(23); lPd 2,20b-25; Jo 10,1-10.

SANTA

MISSA

EM

19h - SEG a SÁB
18h - DOM

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 10,1-10 (página 1481 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3. Meditação: a Palavra de Deus é viva e eﬁcaz, tem um
objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe que Deus fale com
suas palavras, apenas escute;
4. Contemplação: contemple a Trindade Santa que se revela para você;
5. Oração: a Palavra de Deus está com você agora, reze
com as frases que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os frutos
dessa oração;
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo mostrará as ações
concretas que você deve realizar depois de um intenso
momento de oração.
4º Domingo da Páscoa – Ano A. Liturgia da Palavra:
At 2,14a.36-41; Sl 22(23), 1-3a.3b-4.5.6 (R/. 1.2c); 1Pd
2,20b-25; Jo 10,1-10 (Bom Pastor).

FAMÍLIA

21h - SEG a SÁB
AO VIVO

AO VIVO
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