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PALAVRA DO ARCEBISPO

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Caros irmãos e irmãs,

E

ntre nós, católicos, maio é
mais conhecido como “Mês
de Maria”, um mês especíﬁco do ano em que devoções
especiais são realizadas em homenagem à Bem-aventurada Virgem
Maria. Existem muitos fatores diferentes que contribuíram para essa
associação.
Há evidências, já na Igreja primitiva, de uma grande festa da Virgem Maria celebrada no dia 15 de
maio de cada ano. Apesar disso, foi
somente no século XVIII que maio
recebeu uma associação especíﬁca
à Virgem Maria. Segundo a Enciclopédia Católica, a devoção de maio,
na sua forma atual, teve origem em
Roma. “O Pe. Latomia, do Colégio
Romano dos Jesuítas, para combater
a inﬁdelidade e a imoralidade entre
os estudantes, fez uma promessa
no ﬁnal do século XVIII de dedicar
o mês de maio a Maria. De Roma, a
prática se espalhou para as outras
faculdades jesuítas e daí para quase todas as Igrejas católicas do rito

latino.” Esse ato de dedicar um mês
inteiro a Maria não era uma nova
tradição, pois existia uma anterior
de dedicar 30 dias a Maria, chamada Tricesimum, também conhecida
como “Mês da Senhora”.
A partir de então, várias devoções particulares a Maria rapidamente espalharam-se durante o
mês de maio. Em 1945, o papa Pio
XII consolidou a dedicação de maio
como um mês mariano depois de estabelecer a festa de Nossa Senhora
Rainha, em 31 de maio, que, após o
Concílio Vaticano II, passou a ser celebrada no dia 22 de agosto.
Em meio à esta emergência sanitária, o papa Francisco nos presentou com uma bela carta para o mês
de maio.
O PAPA ESCREVEU:
Já está próximo o Mês de Maio, no
qual o povo de Deus manifesta, de
forma particularmente intensa, o
seu amor e devoção à Virgem Maria.
Neste mês, é tradição rezar o Terço
em casa, com a família; dimensão

Foto: Internet

Um mês dedicado à
Mãe de Deus
esta – a doméstica –, que as restrições da pandemia nos “forçaram” a
valorizar, inclusive do ponto de vista
espiritual. Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir
a beleza de rezar o Terço em casa, no
mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou
individualmente: decidi vós de acordo com as situações, valorizando ambas as possibilidades.
Seguindo o quanto nos pede o
Santo Padre, gostaria de propor
vivamente a todos os católicos que
rezem o terço juntos, em família.
Essa simples e singela oração dirigida a Nossa Senhora, na verdade, é uma escola que nos educa no
discipulado de Jesus e, por isso, no
caminho da santidade. Além disso, podemos associar à meditação
dos mistérios da vida de Jesus, por
meio do terço, outras orações marianas, como a Ladainha de Nossa
Senhora. O importante é que todos
nos unamos em torno da Mãe de Jesus, para com ela aprender a seguir
seu Filho e a ela recorrer diante das
necessidades de nossas famílias, de

nossa Igreja e de toda a humanidade. Faço votos de que a devoção de
rezar o terço em família, cultivada ao longo deste mês de maio, se
consolide como prática comum em
nossas casas. É feliz a família que
tem Maria como sua Mãe.

Editorial
O papa Francisco tem rezado incansavelmente neste tempo de pandemia para que as pessoas superem
este momento difícil. Ele também
tem contribuído para que vençamos
os desaﬁos e danos que o coronavírus tem causado na sociedade no
mundo inteiro. O momento é sombrio, milhares de vidas humanas
foram ceifadas. Neste domingo, porém, podemos ter mais um motivo
para acreditar que, com conﬁança no
Senhor, iremos superar tudo isso. Em
sua Mensagem para o 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o papa
Francisco exorta: “Coragem! Sou Eu!
Não temais!” (Mt 14,27). Embora a

mensagem seja vocacional, ela tem
muito a nos dizer sobre essa “tribulação” que vivemos, que pode ser superada com “gratidão”, “coragem” e
“louvor”, da mesma forma que, com
conﬁança, o consagrado também é
capaz de vencer as tempestades de
sua caminhada vocacional.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Folheto Litúrgico está disponível no site
O folheto litúrgico Comunhão e Participação, historicamente impresso para uso nas missas, está disponível somente no site da nossa
arquidiocese, podendo ser acessado pelos fiéis pelo celular, para que
possam acompanhar o rito da Celebração Eucarística. No atual contexto de pandemia, o folheto não está sendo impresso como medida de
prevenção ao contágio.
Acesse: https://www.arquidiocesedegoiania.org.br/liturgia
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Santa Casa usa plataforma

em campanha por doações
Arrecadação será destinada
a prevenção e atendimento
de pacientes com a covid-19

A

Santa Casa de Misericórdia de Goiânia acaba de
lançar uma campanha
para estimular doações à
instituição e a hospitais de referência
no atendimento de pessoas com suspeita de serem portadoras do coronavírus ou já diagnosticadas com a
doença que ele provoca, a covid-19.
A campanha está sendo feita em
parceria com a Trackmob, plataforma de soluções inteligentes de captação de doações, a mesma usada por
grandes ONGs, como Médicos Sem
Fronteiras, Unicef e Conectas. Acessando a página da Santa Casa na web
(https://santacasago.colabore.org),

pessoas físicas podem doar recursos diretamente ao hospital. Um
relatório semanal de prestação de
contas garantirá a transparência
desse processo.
O psicólogo Roberto Ribeiro de
Moura, responsável técnico pelo Setor de Psicologia da Santa Casa, que
está à frente do projeto de voluntariado do hospital, explica que o crescimento na demanda por atendimento, provocado pela pandemia, levou
à falta de Equipamento de Proteção
Individual (EPI), leitos, álcool em
gel, materiais de limpeza, ventiladores e cestas básicas para famílias de
pessoas em tratamento. “Para oferecer um atendimento humanizado a
quem está na UTI, a campanha de
doações busca recursos, ainda, para
adquirir tablets, que podem facilitar
a interação dos doentes com familiares”, disse Roberto.

Até o fechamento desta edição,
a Santa Casa não tinha casos conﬁrmados de covid-19, mas tem 20
leitos cadastrados para o caso de

precisar acolher pacientes, em função do esgotamento da capacidade
de atendimento nos hospitais de
referência.

Pastoral do Migrante consegue ajudar
venezuelanos e haitianos em Goiânia

VULNERABILIDADES
Grupos de imigrantes e refugiados que sofreram impacto ﬁnanceiro em
virtude da crise provocada pela covid-19, atendidos pela Pastoral Migrante:
– 64 famílias de haitianos no Bairro Expansul – Aparecida de Goiânia
– 10 famílias de haitianos no Setor Capuava – Goiânia
– 15 famílias de haitianos no Setor Leste Universitário – Goiânia
– 6 famílias de venezuelanos nos Setores Central e Guanabara – Goiânia
– 10 famílias de venezuelanos em Senador Canedo
– 3 grupos (115 indivíduos) de indígenas venezuelanos da
etnia Warao – Goiânia

FORAM DOADORES:
Movimento dos Focolares
Irmãs Agostinianas/colégio
Paróquia São Judas Tadeu – Freis João e Paulo
Grupo de comunidades cristãs
Igreja Ortodoxa
Ministério Público do Trabalho – Dr. Tiago Raniere
Campanha UFG solidária – Profa. Karlla Caetano
Servidores do Instituto Federal Goiano – Carol e Profa. Geísa
Doações de particulares, amigos da causa migrante
Foto: Pastoral do Migrante

A Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Goiânia tem realizado muitas ações solidárias nas últimas semanas, com ajuda da equipe de voluntários da Pastoral e do grupo inter-religioso de apoio aos imigrantes em
Goiás. “Este tempo de coronavírus tem exigido um trabalho intensivo de
captação de doações e distribuição de cestas básicas a famílias e grupos de
migrantes, imigrantes e refugiados residentes em Goiânia, Aparecida de
Goiânia e Senador Canedo”, explica Ir. Glória Dal Pozzo, coordenadora da
Pastoral do Migrante.

Nas duas últimas semanas, a Pastoral do Migrante prestou atendimento
a 15 novas famílias de venezuelanos e cubanos desempregados, entre elas
duas com bebês recém-nascidos e uma grávida de 8 meses. No dia 8 deste
mês, um novo grupo indígena Warao, com 18 pessoas, chegou na cidade de
Anápolis e solicitou ajuda com alimentos e moradia.
AGRADECIMENTOS
A Ir. Glória agradece aos doadores das cestas básicas. “Pela generosa
colaboração para ‘dar de comer a quem tem fome’, neste tempo de muita
necessidade, agradecemos imensamente e de coração. Deus os conforte e
alimente com sua graça e bênção”, disse ela.

EDICAO 311 - DIAGRAMADO.indd 3

Faça uma doação para que este trabalho
continue: (62) 98313-1927 e 4018-1606

30/04/2020 17:25:23

Maio de 2020

4

Arquidiocese de Goiânia
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CAPA

Não estamos sozinhos
nas tempestades
FÚLVIO COSTA

N

este domingo, a Igreja celebra o 57º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações. Todos os anos, para celebrar
a data, o Santo Padre divulga uma
mensagem especial. Desta vez, Francisco presenteia-nos com um rico
conteúdo, cujo título é “As palavras
da vocação”, que trazemos na página 6. Ele dedica a mensagem especialmente aos sacerdotes, lembrando
que, no dia 4 de agosto, será celebrado o 160º aniversário da morte do
Santo Cura d’Ars. Aos padres, ele diz
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no texto: “Carta aos sacerdotes, que
todos os dias, obedecendo ao chamado que o Senhor lhes dirigiu, gastam
a vida a serviço do Povo de Deus”.
A dimensão vocacional é cercada de altos e baixos e, em sua mensagem, o papa traz como pano de
fundo justamente o texto evangélico que nos conta a experiência que
sobreveio a Jesus e a Pedro durante
uma noite de tempestade no lago de
Tiberíades (cf. Mt 14,22-33). Quatro
palavras-chave estão muito presentes no texto: tribulação, gratidão, co-

ragem e louvor – por meio das quais
o papa agradece aos sacerdotes e
apoia o seu ministério.
Na Arquidiocese de Goiânia, a
mensagem do papa Francisco foi
acolhida e ajudou na elaboração de
material disponibilizado para todas
as paróquias rezarem pelas vocações.
Para falar sobre momento atual de
pandemia que estamos vivendo, que
também afeta a dimensão vocacional na linha das tempestades citadas
pelo papa, o Jornal Encontro Semanal
entrevistou padre Rodrigo Lacer-

da, coordenador arquidiocesano da
Pastoral Vocacional, que comenta
também sobre Igreja doméstica, sobre a profundidade da mensagem do
Santo Padre e direciona paróquias e
comunidades a como continuar os
trabalhos de animação vocacional.

As ofertas feitas nas missas deste
domingo, dia 3 de maio, serão
destinadas ao Seminário Menor São
João Paulo II e à Pastoral Vocacional.
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Entrevista
Padre Rodrigo Lacerda
Coordenador arquidiocesano
da Pastoral Vocacional

1 – Estamos vivendo um momento atípico e inédito na história da Igreja
e da humanidade. É um período que precisamos ter muita fé e seguir
a Cristo com mais convicção. Qual é a mensagem da Pastoral Vocacional Arquidiocesana, sobretudo para aqueles que sentem o chamado de
Deus para segui-lo na vida consagrada?
Eu acredito que o caminho de fé verdadeiro não é um percurso retilíneo, mas um itinerário com curvas e retas, altos e baixos, chuvas e
calmarias que exigem da nossa vida respostas distintas em coerência
com nosso caminho pessoal. Estamos, de fato, vivendo um momento
diferente deste percurso, um momento que também é inédito por sua
universalidade, já que temos notícias de pessoas no mundo todo afetadas por alguma consequência da pandemia. Numa situação como essa,
um texto que tem me acompanhado é o número 9 da Carta Encíclica
Lumen Fidei: “a fé ‘vê’ à medida que caminha, que entra no espaço aberto
pela Palavra de Deus”. Penso que essa frase sintetiza bem o que estamos
vivendo: não sabemos o que vem após essa subida, esse momento árido
da caminhada. Mas sabemos quem nos ilumina e acompanha: Cristo. O
Senhor nos acompanha nesta caminhada, como no caminho de Emaús,
escuta nossas tribulações e incertezas. Precisamos continuar a ter a Palavra de Deus diante dos olhos, para compreender que Cristo está conosco
e, a partir disso, discernir as decisões que devemos tomar. E não ﬁcar
presos apenas a tribulações e problemas que podem parecer insolúveis.
Um dos aspectos essenciais da vocação é que ela me interpela agora. E o
incentivo que faço a todos é de não deixar passar as oportunidades, que
este tempo está nos dando, de rever nossos conceitos, nossa hierarquia
de valores, de desmascarar a “ilusão de onipotência” que tantas vezes
nos cegava e que, agora, pode dar lugar a uma conﬁança mais sincera e
concreta em Deus.
2 – O momento de pandemia tem exigido criatividade por parte de todos nós para continuar seguindo a Cristo. Como podemos crescer como
vocacionados do Pai, sobretudo na Igreja doméstica?
Primeiro, tendo conﬁança na misericórdia do Senhor, que caminha
conosco também agora e entendendo que precisamos de sua companhia para atravessar os momentos obscuros da vida. Segundo, sabendo
que nossa conversão não será automática, simplesmente porque estamos passando por esses problemas. O mundo já passou por muitos momentos difíceis e a história mostrou-nos que a humanidade não muda
simplesmente em decorrência de um momento ruim. É preciso assumir
a vida cristã, reﬂetir, rezar em família, não desperdiçar o tempo com
coisas que não nos ediﬁcarão. Um dos aspectos do discernimento vocacional é confrontar a fé com a vida, com a história. Então, acredito que o
meio eﬁcaz é ter coragem de confrontar com uma convicção de fé todas
as crises que estamos passando e valorizar ainda mais elementos essenciais da nossa fé. Poderíamos não ter posse da real importância dessas
realidades essenciais (como a participação dominical na Santa Missa,
por exemplo), mas agora podemos ter uma nova visão pela experiência
dolorosa de sua falta.
3 – Em sua mensagem para este Dia Mundial de Oração pelas Vocações,
o papa Francisco foi profético em falar de tempestades, tribulações, mas
também de coragem, gratidão e louvor. A vocação também nos confronta com essas situações e momentos. Como devemos lidar com as adversidades a partir da vocação a que Deus nos chama?
Seguindo o itinerário da mensagem do papa, que se baseia no relato de Jesus, que anda sobre as águas durante uma tempestade no
lago de Tiberíades (Mt 14,22-33), acredito que a tribulação primeiro
é enfrentada a partir da convicção de que não estamos sozinhos. O
papa lembrou isso com a palavra “gratidão”. Não estamos neste caminho de santidade, de comunhão com o Senhor por nossas próprias
forças, nem apenas com nossos recursos. As adversidades que enfrentamos e que sempre vamos enfrentar são consequência da resposta a
um chamado divino. Esse chamado surge de um olhar amoroso do
Senhor que vem ao nosso encontro antes de qualquer iniciativa nossa.
E lembrarmo-nos disso é essencial para que não foquemos nas tempestades que tantas vezes parecem querer virar nosso barco. A partir
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dessa convicção é que cada um de nós podemos escutar o clamor de
Jesus a termos “coragem”. Somente acreditando no amor do Senhor
da Vida e da história, teremos coragem de sair de nossos barcos atribulados e nos aventurarmos a tentar caminhar sobre as águas, como
Pedro fez na passagem que citei. Toda vocação exige esse esforço de
enfrentar os próprios medos e se, como Pedro, focarmos no vento e
nas ondas que nos cercam, a paralisia é capaz de nos fazer afundar.
Fazer essa experiência de conﬁança em meio às tribulações é essencial
para que o “louvor” seja possível. Um louvor que nasça da consciência
das maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas, um louvor que seja
cantado com nosso testemunho e que se inspire no louvor que Maria
elevou com sua entrega total a Deus. Portanto, as tribulações devem
ser enfrentadas a partir das três palavras que o papa propõe: gratidão,
coragem e louvor.
4 – Como a Pastoral Vocacional orienta as paróquias e comunidades
a continuar seus trabalhos de animação vocacional neste período de
pandemia?
Nas paróquias e comunidades podemos pensar em três desdobramentos da animação vocacional. O primeiro é a oração. Se as pessoas
se lembrarem de colocar, em suas orações pessoais, a intenção pelas
vocações, isso já uma é grande ajuda para a criação de uma cultura
vocacional. Segundo, a formação é algo importante, e isso vai acontecer de modo diverso em cada paróquia. Na medida em que os grupos
de catequese e de jovens continuam a se encontrar, a reﬂetir sobre a
vocação, que as pessoas compreendem melhor a vida cristã e se comprometem a buscar a santidade no caminho que Deus lhe mostrar, isso
também é uma concretização da animação vocacional em cada comunidade. Por ﬁm, o que nós denominamos de “chamado direto”. Para
algumas pessoas, é necessário que alguém dê um conselho, faça uma
pergunta, proponha uma reﬂexão, para que ela abra os olhos para um
caminho vocacional que talvez ainda não tenha pensado ou tenha coragem. Isso acontece especialmente para as vocações de especial consagração e pode continuar a acontecer a partir da iniciativa pessoal daqueles que estão atentos e têm uma sensibilidade para ajudar o irmão,
a irmã a encontrar a própria vocação.
A partir disso, falo em nível arquidiocesano. A Pastoral Vocacional
está com os encontros presenciais suspensos, por enquanto. Mas reforçamos outros meios de encontros e conversas. Para aqueles que já faziam
encontros vocacionais, estamos realizando conversas pessoais, uso dos
meios virtuais para as reﬂexões, videochamadas etc. Ou seja, estamos
tentando manter o contato satisfatório com aqueles que já faziam um
caminho de discernimento conosco. Além disso, a internet tem possibilitado que novas pessoas continuem a nos encontrar pelas redes sociais,
aplicativos de conversas e, depois desse primeiro contato, estamos combinando o meio possível de acompanhamento.
5 – A Pastoral Vocacional Arquidiocesana produziu alguns materiais
para este 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O senhor poderia
falar um pouco sobre cada um?
O Dia Mundial de Oração pelas Vocações é um convite para que
todos coloquem as vocações na intenção de suas orações particulares.
Todos os anos, nós produzimos um material impresso que é enviado
às paróquias para que se possa rezar, fazendo uma adoração comunitária ao Santíssimo Sacramento. Neste ano, isso não vai ser possível, por
não podermos usar material impresso e também por causa do problema
de aglomerações. Por isso, nós disponibilizamos o arquivo deste material em PDF, que já estava pronto, caso alguma paróquia queira fazer a
transmissão da adoração, tomando as devidas precauções. Para adaptar a essa nova realidade, nós elaboramos um segundo material, para
ser rezado em família, inspirado na mensagem do papa Francisco e que
também foi disponibilizado em PDF. Os dois arquivos foram enviados
para os párocos e estão também disponíveis nas nossas redes sociais (Facebook e Instagram: @vocacionalgyn). Além disso, vamos fazer, às 17h
deste domingo, a transmissão da oração do seminário Santa Cruz, pelo
Instagram da Pastoral Vocacional, para quem quiser nos acompanhar e
rezar conosco.
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SANTA SÉ

“As palavras da
vocação”
Queridos irmãos e irmãs!

E

m 4 de agosto do ano passado,
no 160º aniversário da morte do
Santo Cura d’Ars, quis dedicar
uma Carta aos sacerdotes, que
todos os dias, obedecendo à chamada
que o Senhor lhes dirigiu, gastam a vida
ao serviço do Povo de Deus.
Então escolhi quatro palavras-chave
– tribulação, gratidão, coragem e louvor –
para agradecer aos sacerdotes e apoiar
o seu ministério. Acho que, neste 57º
Dia Mundial de Oração pelas Vocações,
poderiam retomar aquelas palavras e
dirigi-las a todo o Povo de Deus, tendo
como pano de fundo o texto evangélico que nos conta a experiência singular
que sobreveio a Jesus e a Pedro durante
uma noite de tempestade no lago de Tiberíades (cf. Mt 14,22-33).
Depois da multiplicação dos pães,
que entusiasmou a multidão, Jesus
manda os discípulos subir para o barco
e seguir à sua frente para a outra margem, enquanto ele despedia o povo. A
imagem dessa travessia do lago sugere
de algum modo a viagem da nossa existência. De fato, o barco da nossa vida
avança lentamente, sempre preocupado com a procura de um local afortunado de atracagem, pronto a desaﬁar os
riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro
a orientação que o coloque ﬁnalmente
na rota certa.
Assim acontece também no coração
dos discípulos que, chamados a seguir
o Mestre de Nazaré, têm de se decidir a
passar à outra margem, optando corajosamente por abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Senhor.
Mas, na aventura dessa travessia
não fácil, o Evangelho diz-nos que não
estamos sozinhos.
Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. Navegar pela rota certa
não é uma tarefa conﬁada só aos nossos esforços, nem depende apenas dos
percursos que escolhemos fazer. A rea-
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lização de nós mesmos e dos nossos
projetos de vida não é o resultado matemático do que decidimos dentro do
nosso “eu” isolado; pelo contrário, trata-se, antes de mais nada, da resposta a
uma chamada que nos chega do Alto. É
o Senhor que nos indica a margem para
onde ir e, ainda antes disso, dá-nos a
coragem de subir para o barco; e ele,
ao mesmo tempo que nos chama, faz-se também nosso timoneiro para nos
acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da indecisão
e tornar-nos capazes até de caminhar
sobre as águas tumultuosas.

mados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de vida
– como o matrimônio, o sacerdócio
ordenado, a vida consagrada – muitas
vezes a primeira reação é constituída
pelo “fantasma da incredulidade”: não
é possível que essa vocação seja para
mim; trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que
o Senhor pede isso?
O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida – como casar-se ou
consagrar-se de forma especial ao seu
serviço – exige coragem. Ele conhece os
interrogativos, as dúvidas e as diﬁcul-

Coragem, não tenhais medo! Jesus
está ao nosso lado
Toda a vocação nasce daquele olhar
amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro, talvez mesmo quando o
nosso barco estava à mercê da tempestade. “Mais do que uma escolha nossa,
a vocação é resposta a uma chamada
gratuita do Senhor” (Carta aos Presbíteros, 4/08/2019); por isso conseguiremos
descobri-la e abraçá-la, quando o nosso coração se abrir à gratidão e souber
reconhecer a passagem de Deus pela
nossa vida.
Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus caminhando sobre as
águas, começam por pensar que se trata de um fantasma e assustam-se. Mas
Jesus imediatamente os tranquiliza com
uma palavra que deve acompanhar
sempre a nossa vida e o nosso caminho
vocacional: “Coragem! Sou Eu! Não temais!” (Mt 14,27). Esta é precisamente
a segunda palavra que gostaria de vos
deixar: coragem.
Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a
estrada que o Senhor traça para nós
são os fantasmas que pululam nos
nossos corações. Quando somos cha-

dades que agitam o barco do nosso coração e, por isso, nos tranquiliza: “Não
tenhas medo! Eu estou contigo”. A fé na
presença dele que vem ao nosso encontro e nos acompanha mesmo quando
o mar está revolto, liberta-nos daquela
acedia que podemos deﬁnir uma “tristeza adocicada” (Carta aos Presbíteros,
4/08/2019), isto é, aquele desânimo interior que nos bloqueia impedindo-nos de
saborear a beleza da vocação.
Na Carta aos Presbíteros, falei também da tribulação, que aqui gostaria de
especiﬁcar concretamente como fadiga.
Toda a vocação requer empenho. O Senhor chama-nos, porque nos quer tornar, como Pedro, capazes de “caminhar
sobre as águas”, isto é, pegar na nossa
vida para a colocar ao serviço do Evangelho, nas formas concretas que ele nos
indica cada dia e, de modo especial,
nas diferentes formas de vocação laical,
presbiteral e de vida consagrada.
Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que
nos esperam – na vida matrimonial ou
no ministério sacerdotal – ou das adversidades que surgirão, bem depressa

desviaremos o olhar de Jesus e, como
Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo
contrário a fé permite-nos, apesar das
nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades.
Pois ele estende-nos a mão, quando,
por cansaço ou medo, corremos o risco
de afundar e dá-nos o ardor necessário
para viver a nossa vocação com alegria
e entusiasmo.
Por ﬁm, quando Jesus sobe para o
barco, cessa o vento e aplacam-se as
ondas. É uma bela imagem daquilo que
o Senhor realiza na nossa vida e nos
tumultos da história, especialmente
quando estamos a braços com a tempestade: Ele ordena aos ventos contrários que se calem, e então as forças do
mal, do medo, da resignação deixam de
ter poder sobre nós.
Na vocação especíﬁca que somos
chamados a viver, esses ventos podem
debilitar-nos. Penso em quantos assumem funções importantes na sociedade civil, nos esposos, que intencionalmente me apraz deﬁnir “os corajosos”,
e de modo especial penso nas pessoas
que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa fadiga, as
solidões que às vezes tornam pesado
o coração, o risco da monotonia que
pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e
da precariedade dos nossos tempos, o
medo do futuro. Coragem, não tenhais
medo! Jesus está ao nosso lado e, se o
reconhecermos como único Senhor da
nossa vida, Ele estende-nos a mão e
agarra-nos para nos salvar.
E então a nossa vida, mesmo no
meio das ondas, abre-se ao louvor. Essa
é a última palavra da vocação, e pretende ser também o convite a cultivar
a atitude interior de Maria Santíssima:
agradecida pelo olhar que Deus pousou
sobre ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a
vocação, ela fez da sua vida um cântico
eterno de louvor ao Senhor.
Caríssimos, especialmente neste Dia
de Oração pelas Vocações, mas também
na ação pastoral ordinária das nossas
comunidades, desejo que a Igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no coração de
todos os ﬁéis, para que cada um possa
descobrir com gratidão a chamada que
Deus lhe dirige, encontrar a coragem de
dizer “sim”, vencer a fadiga com a fé em
Cristo e ﬁnalmente, como um cântico
de louvor, oferecer a própria vida por
Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe
e interceda por nós.
Mensagem do papa Francisco para o
57º Dia Mundial de Oração pelas
Vocações (3 de maio de 2020)

Roma, São João de Latrão,
8 de março de 2020.
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RITA MACHADO
Advogada e vice-presidente da Unijuc - Goiânia

O

rganização fundada na década de 1970, nos Estados
Unidos, quando houve a
liberação do aborto pela
Suprema Corte, Roe versus Wade.
Como a Igreja Católica se opunha
ao aborto, membros pró-aborto fundaram a organização CFFC (Catholics For a Free Choice – Católicas pelo
Direito de Decidir), alegando ser a
voz da “legítima dissidência católica”. Hoje, ramiﬁcadas em vários
países, inclusive no Brasil.
Querem subverter a Igreja e seus
ensinamentos. Promovem o aborto, semeiam discórdia, dissidência
entre os ﬁéis, contracepção, esterilização, lesbianismo, homossexualismo e feminismo radical, com a estratégia: “desunir para subjugar”.
Opõem-se veementemente tanto
aos ensinamentos da Igreja Católica quanto ao aborto, contracepção
e ética sexual. Sustentam que os ensinamentos: sexo e reprodução não

são infalíveis, não exigem obediência; aborto é escolha moral, a mulher decide: “para que melhore sua
própria integridade e saúde”. Valorizam o feto como humano, mas
ele não excede o valor do bem-estar da mulher, consideram aborto
ato sagrado. Aﬁrmam: “Não somos
a favor do aborto, queremos que
as consciências individuais sejam
respeitadas. É direito e dever do
católico seguir a sua própria consciência, mesmo em conﬂito com os
ensinamentos da Igreja”.
A Conferência Nacional dos Bispos Católicos dos Estados Unidos
(USCCB), em 1993, aﬁrmou: não
são organização católica, embora
tragam o título. “Muitas pessoas
podem ser levadas a crer que esta
organização é genuinamente católica. Mas não é. Não possui nenhuma
ligação, quer formal ou informal,
com a Igreja Católica e infringem as
normas de Direito Eclesial.”
Para a Conferência Nacional dos
Bispos Católicos e Santa Sé: não é
uma organização católica, não fala
pela Igreja Católica, promovem posições contrárias ao magistério da
Igreja. O apoio à destruição violenta de seres humanos inocentes
na fase intrauterina é rejeição à
unidade com a Igreja, posição que
contradiz de maneira deliberada

“Essa submissão religiosa da vontade
e da razão deve ser mostrada de modo
especial à autoridade genuína do
Romano Pontífice”
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Católicas Pelo Direito de Decidir (CDD)

os ensinamentos essenciais da fé
católica. Não merecem nenhum
reconhecimento ou apoio como organização católica. Reconhecemos
a vida desde a concepção. O aborto intencional como meio ou ﬁm é
uma prática criminosa (GS 27,3),
gravemente contrária à lei moral.
O papa Paulo VI aﬁrmou que “esse
ensinamento não se modiﬁcou e é
inalterável”.
A submissão aos ensinamentos
da Igreja, por parte do ﬁel, não se
estende apenas aos ensinamentos
infalíveis: “Essa submissão religiosa da vontade e da razão deve ser
mostrada de modo especial à autoridade genuína do Romano Pontíﬁce,
mesmo quando ele não está falando
ex cathedra”. Nos ensinamentos do
Magistério: “O argumento que apela para a obrigação de seguir a própria consciência não pode legitimar
a dissidência”.

Na ética sexual, existem princípios e normas que a Igreja já transmitiu sem hesitações e de modo
algum relaciona suas origens a um
certo tipo de cultura, e sim a um
conhecimento da lei divina e da
natureza humana. Não são considerados ultrapassados ou duvidosos sob o pretexto do surgimento
de uma nova situação cultural. Por
João Paulo II: “chegam a inﬂuenciar católicos praticantes, que talvez não estejam conscientes da incompatibilidade de tais ideias com
a fé da Igreja”.
Não há direito de decidir sobre
questões de fé e de moral, a decisão
vem de Deus, que fala pela lei natural e pela Revelação escrita e oral.
As pretensões da CDD constituem embuste, é uma organização
que vai contra a família e a mulher
e que se faz “passar” por católica e
defensora dos direitos da mulher.
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“Eu sou o caminho,
a verdade e a vida” (Jo 14,6)

N

Todos nós temos que ter em mente
que só a adesão a Cristo nos manterá
unidos. Durante o tempo da Páscoa, nós
reaprendemos o seguimento de nosso
Senhor Jesus Cristo, e a Igreja Católica
prepara-nos o caminho, como Jesus preparou os seus discípulos, mesmo com a
dúvida de Tomé: “Senhor, não sabemos
para onde vai. Como podemos saber o
caminho?” (Jo 14,5). Jesus mostra-se
como o verdadeiro caminho. Neste tempo de pandemia que tem assustado a
humanidade, nós precisamos chegar a
Jesus, que é a verdade e a vida, sendo ele
mesmo o caminho que conduzirá todo o
povo de Deus à comunhão com o Pai.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,11-18. 3ª-f.: At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-30.
4ª-f.: At 12,24–13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50. 5ª-f.: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20. 6ª-f.: At 13,26-33;
Sl 2; Jo 14,1-6. Sábado: At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14. Domingo: 5º Domingo da Páscoa – At 6,1-7;
Sl 32(33); lPd 2,4-9; Jo 14,1-12 (Caminho para o Pai).
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Texto para a oração: Jo 14,1-12 (página 1488 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

o Evangelho do próximo
domingo, veremos que Jesus começa a se despedir de
seus discípulos e os convida
a participar de uma realidade nova, a
vida eterna, para a qual ele introduz a
humanidade, por meio de sua morte. E
todos nós, cristãos, somos convidados a
participar dessa realidade nova, de reconhecê-lo, pois em Jesus são manifestadas
todas as obras do Pai. Em Cristo participamos de sua vitória, uma vez que sua
promessa é consoladora (vamos estar
com ele na casa do Pai), lá há muitas moradas. Jesus vai para a casa do Pai, preparar um lugar, mas a missão continua
com o auxílio do Espírito Santo.

Siga os passos para a leitura orante:

2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e
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: Deus é o Rei do universo, 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 (como
ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de
Deus, visitar um doente etc.) e que isso seja resultado
de sua oração.
5º Domingo da Páscoa – Ano A. Liturgia da Palavra: At 6,
1-7; Sl 32 (33),1-2.4-5.18-19 (R/. 22); 1Pd 2,4-9; Jo 14,1-12
(Caminho para o Pai).
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