semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota / Foto: Inglesia.info

Edição 312ª - 10 de maio de 2020

pág.

5

PALAVRA DO ARCEBISPO

FIQUE POR DENTRO

VIDA CRISTÃ

Mensagem às mães
fala sobre fé, força
e esperança

Festa em louvor a
Nossa Sra. Auxiliadora
começa nesta semana

“Ela permanece como
auxílio poderoso contra
os embustes do mal”
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Obrigado,
mãe querida

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Queridos irmãos e irmãs,

O

Dia das Mães é comemorado em todo o mundo e,
em alguns países, chega a
ser um feriado nacional.
Na nossa tradição católica, a Igreja
comemora uma espécie de dia das
mães desde os primeiros séculos, o
quarto domingo da Quaresma. Tradicionalmente, um dia para se voltar à paróquia natal e deixar lá uma
oferta. Por isso, esse dia ﬁcou conhecido como “Domingo da Mãe”, que
naturalmente evoluiu como um dia
para também honrar a própria mãe.
No Brasil, o dia das mães é celebrado no segundo domingo de
maio e certamente é um momento
para agradecer a todas as mães por
seu amor, apoio e por, simplesmente, serem nossas mães. O mês de
maio é dedicado a Nossa Senhora,
como expliquei no número passado
de nosso jornal, por isso a recorrência do dia das mães neste mês nos
leva, naturalmente, a associarmos
as nossas queridas mães a Maria,
nossa Mãe Celeste.

Em meio a esta emergência sanitária, muitas mães estão sofrendo
a perda de seus ﬁlhos ou de outro
ente querido. Tal situação, atroz
para o coração materno, pode, porém, encontrar consolo se olharmos
para Nossa Senhora. Aos pés da
cruz, seu coração se partiu por Jesus, mas ela aceitou a vontade de
Deus não apenas para seu Filho,
mas para si mesma (Jo 19,25-27).
Mesmo vendo Cristo ser cruciﬁcado, Maria ﬁcou de pé, sustentada
pela fé na ressurreição e na esperança do cumprimento da promessa de
Jesus: ressuscitarei ao terceiro dia.
Estamos celebrando o Tempo
Pascal, quando a Igreja nos convida
a cantar incessantemente o Aleluia,
jubilosos pela ressurreição de Jesus,
que é a garantia da nossa. Em Cristo
ressuscitado, temos a certeza de que
nada pode nos separar do amor de
Deus e que a morte não põe ﬁm à
existência humana. Por isso, o cristão enfrenta, de modo diferente, a
experiência da morte: sem negar a
dor da separação, ele coloca seus
olhos no prêmio eterno, sustentado

pela mesma fé que Maria teve ao
ver Jesus morrer.
Gostaria de convidar todas as
mães, especialmente aquelas que experimentaram a perda de seus ﬁlhos
ou de alguém querido, a contemplar Jesus e Nossa Senhora. O olhar
voltado à Mãe e ao seu Filho é fonte de uma renovada esperança que
sustenta o coração de quem perdeu
alguém que ama. Tal contemplação
é, ao mesmo tempo, o manancial de
uma profunda convicção de que não
estamos sós e que, no doloroso ca-

minho de nossas vidas, Deus nunca
nos abandona e a presença de Nossa Senhora é um sinal desse amor
imensurável do Senhor.
Que Nossa Senhora Auxiliadora
interceda junto ao Pai Eterno por todas as mães de nossa Arquidiocese
e do mundo inteiro, para que sejam
fortalecidas na fé e na esperança, e encontrem em Cristo a força para continuarem seu caminho até a eternidade
feliz, com Deus e Nossa Senhora.
Feliz Dia das Mães!

Editorial
Nesta edição, nosso arcebispo dirige mensagem de esperança às mães,
pelo seu dia, roga a Maria que interceda por elas, especialmente pelas que
perderam seus ﬁlhos na atual pandemia (Pág. 2). Na Pág. 3, veja o perﬁl de
novo curso de pós-graduação da PUC
Goiás, que formará especialistas em
Doutrina Social da Igreja. Na mesma
página, informações sobre a campanha da Vila São Cottolengo por gestos
concretos de solidariedade.
Conﬁra a programação da Festa em
louvor à padroeira da nossa arquidiocese e de Goiânia, que será desenvolvida na Paróquia N. Sra. Auxiliadora —
Catedral Metropolitana (Pág. 4).
Dois artigos, assinados pelos padres

Sílvio Zurawski e Reginaldo Marinho,
são oferecidos como presentes às mães
e a todos os nossos leitores. Eles destacam as virtudes e o papel de Maria na
obra da nossa salvação (Págs. 5 e 7).
Contamos com você para que os
conteúdos dessa publicação alcancem
mais pessoas. Compartilhe!
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

PUC e Arquidiocese abrem
especialização em Doutrina Social da Igreja

Fruto de parceria entre a
Arquidiocese de Goiânia e
a Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC Goiás),
será oferecido o curso de
Pós-Graduação Lato Sensu
em Doutrina Social da Igreja
(especialização), que receberá
inscrições pelo site: pucgoias
edu.br/especializacao

E

ssa especialização é aberta a
portadores de curso superior
que almejam se capacitar,
ainda mais, para a atuação
eclesial, acadêmica e social. Tem início previsto para agosto deste ano e
será oferecida em 360 horas, por 12
meses, com 15% de aulas a distância
(EAD) e 85% de aulas presenciais,
com acesso remoto (em tempo real),
pela plataforma Microsoft Teams,
duas vezes ao mês.
O coordenador do curso é Pe.
David Pereira de Jesus, que ressalta a relevância dessa pós-graduação para a formação de lideranças

que atuam nas paróquias, pastorais,
obras sociais, escolas e movimentos
da nossa Igreja, como padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e leigos.
O QUE É DOUTRINA SOCIAL
Segundo o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, transformar
a realidade social com a força do
Evangelho, testemunhada por mulheres e homens ﬁéis a Jesus Cristo,
sempre foi um desaﬁo e, no início do
terceiro milênio da Era Cristã, ainda
o é. Cabe, então, aos organismos da
Igreja Católica serem portadores de
uma mensagem de amor para com a
humanidade que, de alguma forma,
vá ao encontro dos desaﬁos sociais
dos irmãos mais oprimidos. Nesse
sentido, aparece dentro da Igreja a
Doutrina Social que, sendo muito
rica em seu ensinamento, é capaz de
ajudar a humanidade no seu crescimento social.
OBJETIVO
O objetivo geral da Pós-Graduação em Doutrina Social da Igreja
é “Capacitar os proﬁssionais das

Ciências Sociais Aplicadas, egressos do curso de Teologia e membros
da sociedade acadêmica e civil para
que possam entender e interpretar
os dados relevantes às questões so-

ciais a partir de um estudo teórico-crítico do corpus doutrinal do ensinamento social católico, sempre em
uma interação cientíﬁca e ética com
a sociedade hodierna”.

INFORMAÇÕES
PUC Goiás / Pós-Graduação Lato Sensu
pos@pucgoias.edu.br
(62) 3946-1901

Arquidiocese de Goiânia
Pe. David de Jesus
(62) 99175 -9622

Vila São Cottolengo sofre 80% de queda
nas doações e lança campanha
A Vila São Cottolengo, em Trindade (GO), lançou a campanha: “Mude
hábitos, pratique solidariedade”, que objetiva incentivar a população a
doar recursos para a instituição, principalmente neste momento em que
as diﬁculdades estão cada vez mais aparentes, em virtude das consequências da disseminação do novo coronavírus.
Sob o slogan “Medidas simples previnem doenças, gestos concretos transformam vidas”, a campanha mostra que, a partir de mudanças
simples de hábitos, é possível desde prevenir doenças, como a atual covid-19, até transformar a vida de pessoas que dependem, unicamente,
da ajuda e solidariedade dos outros, como é o caso dos pacientes da Vila
São Cottolengo.
“A Vila, mais do que nunca, precisa da solidariedade das pessoas”,
como aﬁrma o seu diretor-presidente, Pe. Marco Aurélio Martins da Silva. Ele explica que, com a suspensão das visitas aos internos por tempo
indeterminado, a instituição registrou uma queda de quase 80% no volume das doações diárias. Principalmente aos ﬁnais de semana, caravanas de vários lugares do país, trazendo mantimentos. Além disso, houve
grande queda também nas doações feitas mensalmente, via boleto, por
meio do Projeto Amigo do Bem.
Padre Marco Aurélio ressalta que a Vila São Cottolengo é uma instituição muito complexa, do ponto de vista da sua abrangência e modo
de funcionamento, por isso várias são as demandas. Além de alimentos
e medicamentos, que não podem faltar diariamente para os internos, é
preciso suprir outras necessidades, como roupas, calçados e, neste momento, equipamentos de proteção individual e álcool em gel.
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Celebrações da Novena de N. Sra. Auxiliadora
“Maria, Mãe e Auxiliadora dos
Cristãos em todos os momentos”.
Esse é o tema da Novena em Louvor a Nossa Senhora Auxiliadora
– padroeira da nossa Arquidiocese
e também de Goiânia –, que terá
início no dia 14 de maio, com celebração, na Catedral Metropolitana,
presidida pelo pároco, Pe. Carlos
Gomes, às 19h.
Neste ano, em função do contexto de pandemia, a novena será toda
sine populo, ou seja, sem a presença
do povo de Deus, com exceção do
domingo, dia 17, (às 19h), que terá
a participação dos ﬁéis, seguindo as
orientações do arcebispo e do decreto do governo do Estado de Goiás.
Nos demais dias, a novena será
presidida pelos bispos auxiliares,

Dom Levi Bonatto e Dom Moacir
Silva Arantes, e por padres convidados, que atuam na Arquidiocese.
Dom Moacir presidirá no dia 21,
penúltimo dia da novena, que se
encerrará no dia 22 de maio, com a
Santa Missa presidida por Dom Levi
Bonatto. Sempre às 19 horas.
No dia 23 de maio, às 17h30, em
que será celebrada a Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora, a Santa Missa
será presidida por Dom Washington
Cruz, em intenção especial por todo
o povo de Deus presente na Arquidiocese de Goiânia.
Você é nosso convidado especial
para acompanhar a transmissão de
toda a novena, ao vivo, pelas redes
sociais da Catedral Metropolitana.
As redes oﬁciais da Arquidiocese

Foto: Rudger Remígio

serão transmitidas pelas redes sociais

vão transmitir o tríduo da novena,
nos dias 20, 21 e 22, assim como a missa de encerramento, no dia 23. A PUC

TV também transmitirá a celebração
da Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 23, às 17h30, ao vivo.

Diante das muitas condições
exigidas, algumas paróquias
permanecem celebrando só com
transmissão pelas redes sociais

D

epois de 40 dias celebrando sine populo (sem o povo),
devido à pandemia do coronavírus, as paróquias da
Arquidiocese de Goiânia puderam
voltar a realizar celebrações eucarísticas, no dia 26 de abril. O governo do
Estado de Goiás publicou novo decreto, no dia 19 de abril (Dec. n. 9.653),
autorizando que as igrejas voltassem
a ter a participação do povo nas celebrações, desde que sigam orientações
de distanciamento entre os ﬁéis, acolhimento de somente 30% da capacidade das igrejas (para que não haja
aglomerações), medição de temperatura das pessoas na entrada, higienização dos espaços após cada missa,
entre outras.
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Nosso arcebispo Dom Washington Cruz publicou comunicado, em
seguida, com orientações detalhadas
aos padres e ﬁéis, para que as missas pudessem voltar a ser celebradas
sem que representem risco à saúde da
população. Mesmo com a liberação,
pessoas com mais de 60 anos (grupo
de risco) e crianças com menos de 12
anos devem continuar assistindo às
celebrações pelas redes sociais.
As paróquias que conseguiram se
organizar para cumprir essas orientações puderam voltar a celebrar missas presenciais imediatamente. Outras preferiram continuar celebrando
sine populo e transmitindo ao vivo pelas redes sociais, prática que já existia, mas que foi muitíssimo ampliada
no atual contexto de proliferação da
covid-19.
Para viabilizar o controle do número de participantes, está sendo feito
agendamento por telefone, WhatsApp e até pela internet. Conﬁra o método adotado por sua paróquia.

Fotos: Pascom

Missas voltam a ser celebradas com o povo
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CAPA

C

omo presente às mães
leitoras do Jornal Encontro Semanal – que
será também usufruído por todos os leitores –, trazemos nesta edição, coincidente com o Dia da Mães, reﬂexões
do Me. Pe. Sílvio R. Zurawski
sobre as virtudes de Maria, modelo de mãe e cristã que indica o caminho para termos uma

PE. SÍLVIO ZURAWSKI

“Apresentamos Maria...
na qual o Verbo encarnado
fez morada”
Estamos no mês de maio, Mês
dedicado a Maria e, especiﬁcamente neste segundo domingo,
Dia das Mães. Tempo de Páscoa,
de ressurreição, porém em nossas vidas as portas ainda estão
fechadas, as pessoas assustadas e
incapazes de acolher plenamente,
neste momento, o dom da Páscoa,
já que também estamos em tempos de pandemia do coronavírus
(covid-19). Para reaﬁrmar a grandeza do Mistério Pascal de Cristo
na história do mundo, da vida da
Igreja e dos ﬁéis, apresentaremos
Maria, Habitação da Santíssima
Trindade, na qual o Verbo encarnado fez morada, a Bem-aventurada, a escolhida. E, para nós e para
todas as mães, modelo de Virtudes, particularmente das Virtudes
Teologais: Fé, Esperança e Caridade, que podem encher os corações
de alegria. Nós não somos órfãos,
temos uma Mãe! Nossa Senhora, a
Mãe da Igreja e nossa Mãe. E nos
unimos àquelas mães que hoje
fazem a experiência do martírio
maternal, nas palavras do papa
Francisco (Audiência Geral de 7 de
janeiro de 2015).
“...sede da sabedoria, na qual
a sabedoria eterna edificou
sua morada”
Uma pessoa virtuosa evita
sempre fazer o mal, busca cons-
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vida digna, santa e feliz, rumo à
Casa do Pai.
Administrador da Paróquia
Cristo Redentor (Vila Redenção
– Goiânia), padre Sílvio é professor de Teologia na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC) e no Instituto de Filosoﬁa e Teologia de Goiás (IFITEG).
Por intermédio de sua fé e de seu
conhecimento, deixemos a Mãe

de Deus tocar o nosso coração.
Recebamos dela o amor maternal de que tanto necessitamos,
neste tempo de pandemia e de
tantas outras ameaças à vida.
Acolhamos as palavras do
sacerdote, a seguir, como uma
oportunidade para conhecer
um pouco mais sobre nossa
mãe, Maria Santíssima, modelo
de Fé, Esperança e Caridade.

tantemente fazer o bem. As Virtudes Teologais, fé, esperança e
caridade, formam um caminho,
que tem como meta o ﬁm último
do ser humano: felicidade plena,
salvação, contemplação e vivência
das realidades eternas, celestiais.
Contemplamos Maria como sede
da sabedoria, na qual a sabedoria
eterna ediﬁcou sua morada. A Virgem Sábia, que escolheu a melhor
parte e que nos ensina a trilhar os
caminhos das virtudes, pois soube
responder com presteza à ação e à
presença da Graça de Deus.
Maria, como modelo de Virtudes, é apresentada em diversos
escritos na Igreja: Catecismo, Manuais de Teologia e Moral, em diversos documentos do Magistério
Ordinário e Extraordinário, também em obras de devoção e piedade que instigam a Consagração
a Jesus Cristo, por meio de Maria,
Mãe de Deus e da Igreja. Optamos aqui por três documentos
dos papas Francisco e Bento XVI.
Neles, Maria torna-se modelo de
Fé, Mãe da Esperança e exemplo
de Caridade.
Na Carta Encíclica Lumen Fidei
(A Luz da Fé – 29/06/2013), o Sumo
Pontíﬁce Francisco apresenta aos
católicos a luz da fé, que ilumina
toda a existência humana (LF,4).
A fé nasce do e com o encontro do
Deus vivo. Maria é a terra boa, segundo nosso papa, tem um coração bom e virtuoso, que soube ouvir e conservar a Palavra de Deus.

co, a prece a Maria, Mãe da Igreja
e Mãe de nossa Fé, especialmente
neste tempo de pandemia: Abri o
nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz de Deus e sua
luz .... Ajudai-nos a conﬁar-nos
plenamente a Ele, a crer no seu
amor, sobretudo nos momentos
de tribulação e cruz, quando a
nossa fé é chamada a amadurecer... semeai em nossa fé a alegria
do Ressuscitado! (LF, 60).

“Ela acolheu a Palavra no seu
coração e em todo seu ser”
A Mãe do Senhor é ícone perfeito da Fé, como se diz na Sagradas
Escrituras: Feliz aquela que acreditou. Em Maria tem plena realização a história de fé do Povo de
Israel. Na plenitude dos tempos,
as promessas de Deus voltaram-se
para a humanidade, representada
na jovem de Nazaré. Ela acolheu a
Palavra no seu coração e em todo
seu ser, para que nela a Palavra
se tornasse carne e nascesse como
Luz para a humanidade, Jesus de
Nazaré (LF, 58).
Repitamos, com o papa Francis-

“No meio dos Discípulos, no
meio da Igreja, ainda hoje
Maria é a Mãe da Esperança”
Por sua vez, o papa Bento
XVI declara, na Carta Encíclica
Spe Salvi (Salvos na Esperança –
30/11/2007), Maria Estrela da Esperança. O papa emérito compara
a vida humana a uma viagem no
mar, enevoada e tempestuosa, na
qual se buscam astros para indicar a rota a seguir. Luzes de Esperança! Cristo é o sol, luz por excelência, e Maria, uma luz vizinha a
ele! Orientação segura para nossa
travessia (SS, 49).
Nela, a Esperança tornou-se
realidade; e mesmo quando a espada de dor trespassou seu coração, aos pés da Cruz, ela ouviu
novamente a Palavra: não temas,
Maria! Na Fé de Maria, inclusive
a escuridão do Sábado Santo, era
certeza de esperança. A alegria da
Ressureição a encheu de contentamento e mais uma vez ﬁcou plena do Espírito Santo, animando
os discípulos do Filho a também
aguardar o Dom do Alto, o Paráclito, manifestado em Pentecostes. No meio dos Discípulos, no
meio da Igreja, ainda hoje Maria
é a Mãe da Esperança. Estrela do
Mar, brilhai sobre nós e guiai-nos
em nosso caminho (SS, 50).
“...espelho de toda Santidade,
sempre empenhada na
Caridade”
Também o papa emérito Bento
XVI ajuda-nos a olharmos Maria,
Mãe do Senhor, espelho de toda
Santidade, sempre empenhada
na Caridade. Na Carta Encíclica

Deus Caritas Est (Deus é Amor –
25/12/2005), junto com os outros
santos, Maria é apresentada como
aquela que praticou de forma
exemplar a caridade. O serviço de
Caridade à prima Isabel, mostra-nos que Maria encontrou Deus
na oração e no serviço ao próximo.
Ela tornou-se grande e engrandecida, porque amou a Deus sobre
todas coisas e ao próximo com a
si mesma! Cumpriu de forma decidida o mandamento do amor.
Como nas bodas de Caná, quando
Maria, com muita delicadeza, percebeu que faltava vinho, que nós
também com a mesma delicadeza
e presteza enxerguemos, sintamos
compaixão e cuidemos daqueles que estão às nossas portas ou
à beira dos caminhos, e saibamos
testemunhar, como Maria, a Misericórdia do Pai.
Encerramos com a Oração de
Bento XVI, que está no ﬁnal da
Deus Caritas Est, intercedendo a
Maria, especialmente pelas mães,
aquelas que estão junto de nós,
e por aquelas que estão junto de
Deus, velando por nós!

Maria, Mãe de Deus,
Vós destes ao mundo a luz
verdadeira, Jesus, vosso Filho
Filho de Deus.
Entregastes-Vos
completamente ao
chamamento de Deus e
assim Vos tornastes fonte da
bondade que brota d'Ele.
Mostrai-nos Jesus.
Guiai-nos para Ele.
Ensinai-nos a conhecê-Lo e
a amá-Lo, para podermos
também nós tornar-nos
capazes de verdadeiro amor
e de ser fontes de água viva
no meio de um mundo
sequioso.
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14 de maio,

Foto: Internet

dia de rezar juntos pela humanidade

“Convidamos todas as pessoas, em
todo o mundo, a dirigir-se a Deus,
rezando, suplicando, jejuando,
praticando obras de misericórdia,
pedindo o fim da pandemia”

O

Alto Comitê para a Fraternidade Humana divulgou
uma mensagem, no último
dia 2, intitulada “Rezar
pela humanidade”, em que convida
os líderes religiosos e pessoas de todo
o mundo a recorrer a Deus a uma só
voz, na quinta-feira, 14 de maio, rezando, fazendo jejum e praticando
obras de misericórdia, pedindo o ﬁm
da pandemia e por um mundo mais
humano e mais fraterno”.
O papa Francisco acolheu essa iniciativa do Alto Comitê para a Fraternidade Humana e, no dia 3 de maio,
afirmou:
“E como a oração é um valor universal, acolhi a proposta do Alto Comitê para a Fraternidade Humana,
para que, no próximo 14 de maio, os
crentes de todas as religiões se unam
espiritualmente em um dia de oração e jejum e obras de caridade, para
implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia de coronavírus. Recordem-se, 14 de maio,
todos os crentes unidos, crentes de
diversas tradições, para rezar, jejuar
e praticar obras de caridade.”
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A mensagem dirigida a todos os
“nossos irmãos que acreditam em
Deus criador e aos nossos irmãos em
humanidade onde quer que estejam”,
diz o seguinte:
“Nosso mundo enfrenta hoje um
grave perigo que ameaça a vida de
milhões de pessoas em todo o planeta, a saber, a rápida disseminação
do coronavírus (covid-19). Enquanto
conﬁrmamos a importância do papel
dos médicos e da pesquisa cientíﬁca
no combate a essa epidemia, não esqueçamos de nos dirigir a Deus Criador nesta grave crise. Nós, portanto,
convidamos todas as pessoas, em
todo o mundo, a dirigir-se a Deus,
rezando, suplicando, jejuando, praticando obras de misericórdia, cada
pessoa, em todas as partes do mundo, segundo sua religião, fé ou doutrina, para que ele elimine essa epidemia, nos salve desta aﬂição, ajude
os cientistas a encontrar um remédio
que a derrote e para que ele liberte o
mundo das consequências sanitárias,
econômicas e humanitárias da propagação desse contágio grave.
O Alto Comitê propõe, de acordo
com os objetivos do Documento sobre a Fraternidade Humana, ﬁxar 14
de maio, como um dia de oração, jejum e invocação para a humanidade,
e convida todos os líderes religiosos
e pessoas de todo o mundo a responder a este convite humanitário e
recorrer a Deus a uma só voz, para
que preserve a humanidade, a ajude
a superar a pandemia, restitua a ela a

segurança, a estabilidade, a saúde e a
prosperidade, e torne nosso mundo,
eliminada esta pandemia, mais humano e mais fraterno”.
INTEGRANTES
O Comitê foi criado em agosto de
2019, com o objetivo de implementar
o Documento sobre a Fraternidade
Humana assinado pelo papa Francisco e pelo Grão Imame de Al-Azhar,
em 4 de fevereiro de 2019, na capital
dos Emirados Árabes Unidos.
O Comitê é formado pelo cardeal
e presidente do Pontifício Conselho
para o Diálogo Inter-religioso, Dom
Miguel Ángel Ayuso Guixot; pelo

presidente da Universidade de Al-Azhar, prof. Mohamed Hussein Mahrasawi; pelo secretário pessoal do
papa Francisco, Dom Yoannis Lahzi
Gaid; pelo conselheiro do Grão Imame, o juiz Mohamed Mahmoud Abdel Salam; pelo presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu
Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak; pelo secretário-geral do Conselho
Muçulmano dos Idosos, Sultan Faisal
Al Rumaithi; e pelo escritor e representante da mídia árabe, Yasser Hareb Al Muhairi. O rabino Bruce Lustig
foi incluído como membro do Comitê
em setembro.
(Fonte: Vatican News)

Esta é uma das orações sugeridas pelo papa
Francisco para depois do terço, no mês de maio
Ó MARIA,
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal
de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, que permanecestes, junto da cruz,
associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé.
Vós, Salvação do Povo Romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza
de que no-lo providenciareis para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar a alegria e a festa depois desta provação.
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e
a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre Si as nossas
enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da cruz,
à alegria da ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas
súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.
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Foto: Internet

MARIA, MÃE DE DEUS E DA IGREJA
PE. REGINALDO FRAGOSO MARINHO, SDB
Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus

D

esde as mais distantes tradições do Cristianismo,
Maria sempre teve um
lugar especial no coração
da comunidade cristã. No Evangelho de Mateus e de Lucas, vemos
Maria ser citada como aquela que é
a Virgem que conceberia o Filho de
Deus. Maria, desse modo, conforme Lucas nos salienta com riqueza
de detalhes, ao aceitar ser a mãe do
Salvador, como criatura e ﬁlha, torna-se a Mãe do Criador. A segunda
parte da oração da Ave-Maria cita-a, com o devido respeito a ela e ao
Senhor, como Santa Mãe de Deus.
Dá a Maria a honraria de ser intercessora quando proclama: rogai por
nós, pecadores. Ao mesmo tempo
que nos resgata em nossa natureza
de pecadores, somos levados ao céu
por sua intercessão.

Ao falar de Maria como aquela
escolhida para ser mãe do Salvador,
vemos que sua maternidade gesta
não somente o biológico de Jesus,
mas forma nele o caráter e os afetos que permitem sua manifestação

“Ao ter seu coração traspassado pela espada
de dor, mantém sua fidelidade ao Senhor,
tornando-se o elo de ligação dos momentos
centrais da vida de seu Filho com aqueles
que observavam e o seguiam”
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amorosa traduzida numa linguagem humana e fraterna. Nossa Senhora colabora na obra da Salvação
como aquela auxiliadora em todas
as adversidades e consolo para os
aﬂitos. O auxílio de Maria é, de fato
para nós, cristãos, um acalento que
nos aponta para o sagrado.
A discrição de Maria, no contexto da vida e obra de Jesus, faz-nos
reﬂetir como seu papel maternal e
educador tem como meta a santiﬁcação do povo e a entrega total na
Divina Providência. De acordo com
as Sagradas Escrituras, uma virgem
conceberia e nos daria um menino
que se chamaria Emanuel e signiﬁca: Deus está conosco. A graça que
repousa sobre Maria é tão genuína
que não tem a menor preocupação

em se colocar diante do povo como
aquela que é o centro das atenções,
como vemos em nossa sociedade
midiática, mas, antes, ela escolhe a
discrição e o acompanhamento das
palavras de seu Filho amado.
Ao ter seu coração traspassado
pela espada de dor, mantém sua
ﬁdelidade ao Senhor, tornando-se
o elo de ligação dos momentos centrais da vida de seu Filho com aqueles que observavam e o seguiam.
Ela está na concepção e primeiros
anos de vida, na educação, na Via-Sacra, na Paixão, no Pentecostes.
Agora, no tempo de grande graça,
quando o Evangelho é difundido
pela face da terra, ela permanece
como auxílio poderoso contra todos
os embustes do mal.
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LEITURA ORANTE

“Se me amais, guardareis os
meus mandamentos” (Jo 14,15)
MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

J

esus é claro neste trecho do Evangelho de João. A nossa forma de
mostrar o nosso amor por ele é
guardando tudo aquilo que ele
mesmo nos ensinou. Por isso,
também nós devemos, nos dias atuais,
guardar os mandamentos ensinados
por Jesus. Para isso, temos de seguir os
pilares da Igreja, o Magistério por meio
dos nossos pastores, a Tradição que a
Igreja traz por mais de dois mil anos
e a Sagrada Escritura. Mas para amar
é preciso conhecer. Você compreende
essas três dimensões que fazem parte
da nossa fé? Caso a resposta seja negativa, convido-o a usar este tempo de

isolamento social que estamos vivendo
para buscar entender.
Jesus ainda deixa claro que quem
guardar seus mandamentos não ﬁcará só: “Ele pedirá ao Pai e será enviado o Espírito Santo” (Jo 14,16). Assim,
para obtermos o auxílio do Espírito
Santo, nós precisamos ser exemplos
de Jesus na sociedade. Para tanto, não
são necessários dons extraordinários
ou eloquência na fala, mas é necessário demonstrar tudo isso na vivência
quotidiana.
Devemos mostrar que somos cristãos, isto é, somos de Cristo também
no nosso agir.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 14,5-18; Sl 113b(115); Jo 14,21-26. 3ª-f.: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a.
4ª-f.: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8. 5ª-f.: At 15,7-21; Sl 112(113); Jo 15,9-11. 6ª-f.: At 15,22-31; Sl 56(57);
Jo 15,12-17. Sábado: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21. Domingo: 6º Domingo da Páscoa – At 8,5-8.14-17;
Sl 65(66); lPd 3,15-18; Jo 14,15-21.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 14,15-21 (página 1488 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho, desligando o celular e tudo que possa retirar sua
atenção deste momento. Crie um ambiente orante e
faça sua oração inicial.
2. Leitura: leia com calma, em voz baixa, e depois em
silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia
várias vezes, sempre com bastante atenção.
3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase que pareça falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias
vezes, sem se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração, como um alimento saboroso em
sua boca.
4. Oração: não é hora de reﬂetir. Agora, é hora de elevar ao coração de Deus aquilo que a palavra meditada
trouxe em seu coração. Fale com Deus.
5. Contemplação: permaneça em Deus e mantenha seus
olhos ﬁxos em sua Palavra.
6º Domingo da Páscoa – Ano A. Liturgia da Palavra:
At 8,5-8.14-17; Sl 65 (66),1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R/. 1-2a);
1Pd 3,15-18; Jo 14,15-21 (O Espírito da verdade).
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