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PALAVRA DO ARCEBISPO

Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Caros irmãos e irmãs,

A

cada ano, no domingo seguinte à Solenidade de Pentecostes, a Igreja
celebra o Mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério central da fé e da vida cristã. É o próprio mistério de Deus revelado
pelo Filho encarnado. O Catecismo ensina que “ao enviar, na plenitude dos tempos, seu Filho único e o Espírito de Amor, Deus revela seu segredo mais íntimo: Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor: Pai, Filho e
Espírito Santo, e destinou-nos a participar deste intercâmbio” (Catecismo da
Igreja Católica, 221).
Embora nenhum mistério ultrapasse o da natureza da Santíssima Trindade,
um Deus em três Pessoas divinas, do nosso ponto de vista, um mistério igualmente surpreendente é que nosso Deus, inﬁnito e insondável, nos ama além
dos nossos desejos mais profundos. Assim, somos chamados a abraçar a Bondade não criada, que é Deus mesmo. Nós fomos feitos para Ele, a tal ponto que
Santo Agostinho, impressionado com essa percepção, escreveu uma das linhas
mais belas da Antiguidade em suas Conﬁssões: Fizeste-nos para Ti, ó Senhor, e
nosso coração ﬁcará inquieto até descansar em Ti”.
“...a Solenidade da Santíssima Trindade está intimamente
ligada à Celebração do Corpus Christi”
Esse segredo mais profundo de Deus é o que Jesus nos deu a conhecer: “Já
não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos
chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai” (Jo 15,15).
Por isso, na contemplação do rosto de Cristo, sobretudo pendendo da cruz, é
que o apóstolo São João encontrou a possibilidade de penetrar profundamente
no mistério de Deus, a ponto de aﬁrmar: “Deus é amor” (1Jo 4,16). Nesse sentido, podemos dizer que a Solenidade da Santíssima Trindade está intimamente
ligada à Celebração do Corpus Christi.
A Eucaristia é o memorial do dom que Jesus Cristo faz de sua vida por toda a

humanidade. É, ao mesmo tempo, um sinal tangível do amor que Ele queria nos
deixar. No dom da Eucaristia, Cristo esconde-se atrás das aparências do pão para
nutrir toda a nossa vida e nos oferece Seu Sangue, escondido atrás das aparências
do vinho, derramado para a redenção de todos e de cada um de nós em particular. Em uma palavra: o Santíssimo Sacramento é Jesus, o revelador do Pai.
O papa João Paulo II afirmou:
Com efeito, na santíssima Eucaristia, está contido todo o tesouro
espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o
pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne viviﬁcada e viviﬁcadora pelo Espírito Santo. Por isso, o olhar da Igreja
volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no Sacramento
do Altar, onde descobre a plena manifestação do seu imenso amor
(Ecclesia de Eucharistia, 1).
Assim, ao adorar o Corpo de Cristo presente neste admirável Sacramento,
cada membro da Igreja pode entrar naquela comunhão com o seu Divino Redentor e, por meio dessa íntima e interpessoal relação, conhecer o mistério da
Santíssima Trindade e participar daquela comunhão a que Deus nos chama. Por
essas duas solenidades litúrgicas somos, portanto, chamados a entrar nesse mistério de comunhão de amor com o Pai, no Filho, pelo Espírito Santo.
Essa comunhão nos impulsiona, inevitavelmente, à procura de uma maior
comunhão entre nós, ﬁlhos do mesmo Pai, redimidos por Cristo e templos do
Espírito Santo. Tal comunhão funda-se na fé que atua através da caridade,
manifestada na responsabilidade e no cuidado mútuos, sobretudo, em tempos
difíceis como os que estamos vivendo.
Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento. Penetremos mais
profundamente na comunhão com a Trindade. Procuremos viver o amor fraterno com gestos concretos de cuidado mútuo. Esse poderia ser um resumo daquilo
que as solenidades que celebraremos nos convidam a viver.

Editorial
Esta edição começa com nosso
arcebispo, Dom Washington Cruz,
explicando a ligação entre as Solenidades da Santíssima Trindade e de
Corpus Christi que, neste ano, serão
celebradas com o povo de Deus em
casa, acompanhando pelos meios de
comunicação. Na matéria de capa, rememoramos o sentido da celebração
de Corpus Christi e indicamos oportunidades para ajudar os irmãos que
vivem em situação de vulnerabilidade. É o Corpo de Cristo que sofre no
irmão necessitado – Págs. 4 e 5.
O mês de junho chega rememorando tradições e devoções, alimentadas
pela religiosidade e alegria cristãs. É
o caso da Devoção ao Sagrado Cora-

ção de Jesus e das tradicionais festas
juninas, que ganharam a criativa versão drive-thru – Pág. 3. Sugerimos que
escolha um local tranquilo e reserve
uns minutos para ler a Catequese do
Papa, na qual Francisco continua nos
presenteando com suas reﬂexões sobre oração – Pág. 6. Conﬁra essas e
muitas outras informações.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Estejamos abertos ao Sagrado
Coração de Jesus

Foto: Rudger Remígio

Arquidiocese de Goiânia

N

este mês de junho, queremos refletir com você sobre
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, uma das mais
antigas da nossa Santa Igreja Católica. No início de cada
mês, o papa Francisco divulga para o mundo a sua intenção especial de oração, para que possamos rezar juntamente
com ele. Em junho, o Santo Padre pede nossa oração “para que
aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando-se
tocar pelo Coração de Jesus”.
Para entendermos um pouco mais sobre essa devoção, entrevistamos o padre Reginaldo Marinho, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Goiânia. Ele explicou cada uma das
12 promessas do Coração de Jesus, reveladas a Santa Margarida
Maria Alacoque. Nesta edição, elas serão somente citadas, mas
terão mais espaço nas próximas edições deste mês.
(Marcos Paulo Mota)

ra nos fala que o coração de Jesus foi
transpassado pela lança do soldado e
do coração saiu sangue e água.

1 – Como surgiu a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus?
Quando falamos sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
voltamo-nos para uma grande
santa da Igreja, Santa Margarida
Maria Alacoque, uma monja consagrada na Ordem da Visitação,
que foi fundada por São Francisco
de Sales e que tem um papel muito importante na história da Igreja, no que se refere à moral cristã
e ao amor a Cristo. Uma experiência mística de Santa Margarida,
por visões que se deram entre
1673 a 1675, deu início à devoção,
que foi se difundindo na França.
Uma leitura contemporânea da
devoção ao Coração de Jesus é a
apresentada por Santa Faustina: a
Divina Misericórdia.
A Igreja reconheceu o Dia do
Sagrado Coração de Jesus como
uma solenidade, em 1856, pela
orientação do papa Pio IX, com
uma data aﬁxada: é sempre celebrada na segunda sexta-feira após
a Solenidade de Corpus Christi.
Como essa solenidade sempre
acontece no mês de junho, a Igreja
reserva este mês para se recordar
do Coração de Jesus.
2 – Quais os princípios dessa
devoção?
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem como princípio o
amor de Deus por nós e tem como
ﬁm o emprego desse amor difundido e revelado, pelo próprio Jesus, à
Santa Margarida Maria Alacoque.
Assim, a devoção revela para nós
duas dimensões presentes na Paixão do Senhor: a Sagrada Escritu-
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3 – Qual o papel que a devoção
ao Coração de Jesus cumpre
em nossa Igreja?
Essa devoção cumpre um papel
pastoral, que tem um caráter universal, pois toda a Igreja é convidada a
se voltar ao amor empregado por
Jesus. Geralmente, nas sextas-feiras,
temos duas memórias importantíssimas para a Igreja: a primeira refere-se aos caminhos de Jesus pela
Via-Sacra e a segunda memória é
o Coração Misericordioso de Jesus.
Por isso, a Igreja reserva a primeira
sexta-feira de cada mês para fazer
alusão às “doze promessas do Sagrado Coração de Jesus”.
4 – Quais são as doze promessas
reveladas?
As doze promessas reveladas a
Santa Margarida Maria Alacoque
são as seguintes:

1ª Promessa: “A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se
achar exposta e venerada a imagem
de Meu Sagrado Coração”;

2ª Promessa: “Eu darei aos devo- tra porque ele tem um amor tão
tos de Meu Coração todas as graças grande por nós, que não cabe no
peito. O Coração de Jesus ﬁca à
necessárias a seu estado”;
mostra para que possamos ver
3ª Promessa: “Estabelecerei e con- quão grande é o seu amor a cada
servarei a paz em suas famílias”;
um de nós.
4ª Promessa: “Eu os consolarei em
6 – No dia da Solenidade do
todas as suas aﬂições”;
Sagrado Coração de Jesus é
5ª Promessa: “Serei refúgio seguro também celebrado o Dia
na vida e principalmente na hora Mundial de Oração pela
da morte”;
Santificação dos Sacerdotes.
6ª Promessa: “Lançarei bênçãos Pode falar sobre importância
abundantes sobre os seus trabalhos desse dia para a Igreja?
A Igreja está constantemente
e empreendimentos”;
em oração, por causa do fuso ho7ª Promessa: “Os pecadores encon- rário existente no mundo todo.
trarão, em meu Coração, fonte ines- Em todos os momentos do dia
gotável de misericórdias”;
alguém está fazendo algum tipo
de oração: um sacerdote cele8ª Promessa: “As almas tíbias tor- brando a Santa Missa, um ﬁel
nar-se-ão fervorosas pela prática recebendo o Sacramento da Condessa devoção”;
ﬁssão, um sacerdote distribuin9ª Promessa: “As almas fervorosas do comunhão a algum doente ou
subirão, em pouco tempo, a uma mesmo rezando o terço. A Igreja
reservou esse dia para a oração
alta perfeição”;
pela santiﬁcação do clero, para
10ª Promessa: “Darei aos sacerdo- que possa haver um respiro e
tes que praticarem especialmente um abastecimento da graça. Para
essa devoção o poder de tocar os co- termos consciência que nós, parações mais endurecidos”;
dres, não fazemos isso para nós,
11ª Promessa: “As pessoas que pro- mas para toda a comunidade e
pagarem esta devoção terão o seu para nos colocarmos como aquenome inscrito para sempre no Meu le que recebe de Deus o amor,
aquele que se permite ser amaCoração”;
do pelo Senhor. A Oração pelo
12ª Promessa: “A todos os que co- Clero consiste em rezar diante
munguem, nas primeiras sextas-fei- do Santíssimo Sacramento. Com
ras de nove meses consecutivos, da- isso, temos a certeza de que toda
rei a graça da perseverança ﬁnal e da a Igreja, o Povo de Deus, está resalvação eterna”.
zando para que o nosso ministério seja fecundo.
5 - Qual o simbolismo da imagem
Unindo-me em oração com o
que representa o Sagrado
papa Francisco, em sua intenção
Coração de Jesus?
de oração para junho, peço que
Quando olhamos a imagem, todos aqueles que sofrem sejam
vemos que ela é linda. Foi feita de tocados pelo Sagrado e Misericoracordo com a descrição de Santa dioso Coração de Jesus. Rogo para
Margarida Maria Alacoque e traz que o clero da nossa arquidiocese
uma simbologia também muito bo- e do mundo inteiro seja também
nita. O Coração de Jesus está à mos- contemplado com essa bênção.
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ELIANE BORGES

N

este ano, a celebração da Solenidade de Corpus Christi será
realizada nas paróquias da
nossa Arquidiocese. Nas
paróquias de Goiânia, deve
ser transferida para o domingo, dia 14, seguindo as

recomendações do decreto
governamental referente às
medidas preventivas diante
do atual quadro de pandemia. Já nas paróquias fora
de Goiânia, poderá ser celebrada na quinta-feira (dia
11) ou no domingo, a critério dos padres.

O QUE É CELEBRADO
Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o
português, signiﬁca “Corpo de Cristo”. A celebração de Corpus Christi faz parte do calendário litúrgico da Igreja e sua criação remonta ao século XIII. No dia
de Corpus Christi, celebra-se um dos princípios mais importantes do catolicismo: o Sacramento da Eucaristia. Esse sacramento é realizado como uma forma
de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O pão, que é consumido,
representa o Corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o Sangue de Cristo.
A celebração eucarística é uma referência à última ceia, realizada por Cristo
com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo de compartilhar o pão e o vinho em sua memória. Professamos a fé no mistério da
Eucaristia, quando ocorre a transubstanciação: os elementos (hóstia e vinho),
após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue
de Cristo. A comemoração de Corpus Christi ocorre 60 dias após a Páscoa, na
quinta-feira seguinte ao Domingo das Santíssima Trindade.
SACRAMENTO DA EUCARISTIA
Em sua homilia na celebração de Corpus Christi de 2019, o papa Francisco
pregou sobre o Sacramento da Eucaristia. Vale a pena recordar e meditar sobre
suas palavras:
“Diante da Eucaristia, de Jesus que se fez Pão, deste Pão humilde que
contém a totalidade da Igreja, aprendamos a bendizer o que temos, a louvar
a Deus, a abençoar e não a amaldiçoar o nosso passado, a dar boas palavras
aos outros.
O segundo verbo é dar. Ao “dizer”, segue-se o “dar”, como no caso de Abrão
que, abençoado por Melquisedec, “deu-lhe o dízimo de tudo” (Gn 14,20); como
no caso de Jesus que, depois de pronunciar a bênção, dava o pão para ser distribuído, desvendando assim o seu signiﬁcado mais belo: o pão não é apenas
produto de consumo, mas recurso de partilha. De fato, na narração da multiplicação dos pães, surpreendentemente nunca se fala de multiplicar. Na verdade, os verbos usados são “partir, dar, distribuir” (cf. Lc 9,16). Em suma, não
se destaca a multiplicação, mas a partilha. É importante: Jesus não realiza uma
magia, não transforma os cinco pães em cinco mil, para depois dizer: “Agora
distribuí-os”. Não. Jesus reza, abençoa aqueles cinco pães e começa a parti-los,
conﬁando no Pai. E não se esgotam mais aqueles cinco pães… Isso não é magia,
mas conﬁança em Deus e na sua providência.
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A orientação da Arquidiocese é de que não sejam
promovidas procissões com
agrupamento de pessoas
em ruas e outros locais. É
importante que a Igreja,
neste momento sensível da
vida da sociedade, ofereça,
de forma evangélica, um

precioso testemunho da importância dos cuidados com
a saúde (uso de máscara e
álcool em gel, higiene das
mãos e do rosto), observância das leis e orientações sanitárias, respeitando a proposta do distanciamento
preventivo.

No mundo, procura-se sempre aumentar os lucros, aumentar o volume de
negócios... Sim, mas com que ﬁnalidade? É o dar ou o ter? O partilhar ou o
acumular? A “economia” do Evangelho multiplica partilhando, alimenta distribuindo; não satisfaz a voracidade de poucos, mas dá vida ao mundo (cf. Jo
6,33). O verbo de Jesus não é ter, mas dar.
E a solicitação que Ele faz aos discípulos é categórica: “Dai-lhes vós de
comer” (Lc 9,13). Tentemos imaginar os raciocínios que terão feito os discípulos: “Não temos pão para nós, e devemos pensar nos outros? Por que
devemos dar-lhes de comer, se eles vieram para escutar o nosso Mestre? Se
não trouxeram comida, voltem para casa, ou então deem-nos dinheiro e nós
compraremos”. Não é que sejam errados estes raciocínios, mas não são os
de Jesus, que não ouve razões: dai-lhes vós mesmos de comer. Aquilo que
temos só produz fruto se o dermos (isto é o que nos quer dizer Jesus!); e não
importa se é pouco ou muito. O Senhor faz grandes coisas com o nosso pouquinho, como no caso dos cinco pães. Ele não realiza prodígios com ações
espetaculares, mas com coisas humildes, partindo com as mãos, dando, distribuindo, partilhando. A onipotência de Deus é humilde, feita apenas de
amor; e o amor faz grandes coisas com as coisas pequenas. Assim no-lo ensina a Eucaristia: n’Ela, está Deus encerrado num bocado de pão. Simples e essencial, pão partido e partilhado, a Eucaristia que recebemos transmite-nos
a mentalidade de Deus. E leva a darmo-nos, a nós mesmos, aos outros. É
antídoto contra aﬁrmações como “lamento, mas não me diz respeito”, “não
tenho tempo, não posso, não é da minha conta”.
Na nossa cidade faminta de amor e solicitude, que sofre de degradação
e abandono, perante tantos idosos sozinhos, famílias em diﬁculdade, jovens
que diﬁcilmente conseguem ganhar o pão e alimentar os seus sonhos, o Senhor diz-te: “Dá-lhes tu de comer”. E tu podes retorquir: “Tenho pouco, não
sou capaz”. Não é verdade! O teu pouco é tanto aos olhos de Jesus, se não o
guardares para ti, mas o colocares em jogo. E não estás sozinho: tens a Eucaristia, o Pão do caminho, o Pão de Jesus. Também nesta tarde, seremos alimentados pelo seu Corpo entregue. Se o recebermos com o coração, este Pão
irradiará em nós a força do amor: sentir-nos-emos abençoados e amados, e
teremos vontade de abençoar e amar, a começar daqui, da nossa cidade, das
estradas que vamos percorrer nesta tarde. O Senhor passa pelas nossas estradas para dizer bem de nós e para nos dar coragem. A nós, pede-nos também
para sermos bênção e dom.”
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“TOCANDO A CARNE SOFREDORA DE CRISTO NO POVO”

C

hegará a hora em que todos poderemos ir à missa e comungar quando quisermos. Poderemos entrar em comunhão
com a Santíssima Trindade, recebendo o Corpo e o Sangue de
Cristo no Sacramento da Eucaristia. Mas, no momento, somos
chamados a comungar nossa dignidade de filhos de Deus com irmãs
e irmãos descartados, desempregados, humilhados, submetidos a
condições sub-humanas de existência, em desespero, por não conseguirem prover o sustento de suas famílias. Para esses irmãos, a covid-19 diminuiu ainda mais suas expectativas e perspectivas de vida.
Esse contexto acirra desafios civilizatórios já gritantes, como a
fome, a corrupção e a violência, exigindo de nós, cristãos, um posicionamento urgente e coerente com a Doutrina Social da nossa Igreja,
que é fundamentada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
“...eu vim para que tenham vida, e a tenham
em abundância” (Jo 10,10).

A

A pandemia que estamos enfrentando fez crescer, ainda mais,
o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, que
não conseguem suprir suas necessidades básicas ou correm risco
de morrer por não conseguir atendimento médico adequado. Que
sejamos sinal da presença de Cristo vivo em nossos ambientes de
convivência, sendo misericordiosos, tornando-nos “referência em
humanidade, em valores e práticas cristãs”, como exorta-nos o
papa Francisco.
Os cristãos são instigados a viver na partilha, sem
excluir ninguém, sendo atrativos pelo testemunho:
“Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – até a humilhação e assume a
vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no
povo” (Papa Francisco, 2013, p. 22).

MÃOS MISERICORDIOSAS

seguir, exemplos de ações sociais programadas ou realizadas
na Arquidiocese de Goiânia. Elas podem servir de inspiração
para novas iniciativas em sua comunidade ou ser canais para
que sua ajuda solidária chegue para quem precisa.

MAIS DE UMA TONELADA DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS
A Pastoral da Criança e o Colégio Agostiniano ﬁnalizaram a campanha “Da minha casa para a sua”, reunindo 1,2 tonelada de alimentos e
101 kits de higiene. Tudo foi entregue, no último dia 3, às famílias cadastradas na Pastoral da Criança.

ADOTE UMA FAMÍLIA
A Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges está promovendo a campanha “Adote uma Família”, pedindo doação de uma cesta
básica mensalmente, para ajudar os irmãos necessitados. A paróquia assiste mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade, doando alimentos, roupas e medicamentos e está realizando essa campanha para
dar continuidade ao trabalho, que tem à frente os vicentinos. Tem interesse em adotar uma família? Entre em contato: (62) 98410-0165.

MUITOS PROCURAM A CATEDRAL PEDINDO CESTAS BÁSICAS
A Paróquia N. Sra. Auxiliadora / Catedral de Goiânia lançou uma
campanha, nesta semana, pela doação de cestas básicas, para atender os
pedidos de ajuda que estão chegando frequentemente. Vejam seu recado
do pároco, Pe. Carlos Gomes, aos paroquianos e às pessoas de boa vontade: “Neste tempo de pandemia, muitas famílias têm nos procurado
para pedir auxílio com cestas básicas, e nós temos atendido a esses pedidos graças às colaborações generosas que nos chegam. Se você puder
e sentir em seu coração o desejo de ajudar-nos com uma ou mais cestas
básicas, vamos encaminhá-las com muito carinho e amor aos irmãos que
precisam. Saiba como fazer a doação, ligando na Secretaria da Catedral
Metropolitana. Telefone: 3223- 4581. Deus abençoe vocês!”

VOCÊ PODE COLABORAR?
A Paróquia São Paulo Apóstolo também fez a entrega de 130 cestas
básicas e cobertores para famílias que precisam, no dia 27 de maio. Você
pode colaborar para que mais pessoas sejam atendidas. Entre em contato
com a secretaria paroquial, pelo telefone (62) 3251-0052.

VOCÊ É CONVIDADO...
A ajudar o irmão que sofre neste momento, fazendo sua doação
para uma das iniciativas citadas ou colaborando com as obras sociais
da paróquia em que participa. Aﬁnal, é na partilha do pão que nos reconhecemos irmãos em Cristo!
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 4

A oração dos justos
primogênito, ele vê Abel como um
rival, alguém que mina sua primazia. O mal aparece em seu coração
e Caim não pode dominá-lo. O mal
começa a entrar no coração: os pensamentos são sempre sobre olhar
mal para o outro, com suspeita. E
isso também acontece com o pensamento: “Essa é uma pessoa má,
ele vai me fazer mal”. E esse pensamento está entrando no coração…
E, assim, a história da primeira fraternidade termina com um assassinato. Hoje, estou pensando na fraternidade humana… Guerras em
todos os lugares.

Caros irmãos e irmãs!

Foto: Vatican Media

O

desígnio de Deus para a
humanidade é bom, mas
em nossa vida cotidiana
experimentamos a presença do mal: é uma experiência de
todos os dias. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis descrevem
a expansão progressiva do pecado
nas vivências humanas. Adão e Eva
(cf. Gn 3,3-7) duvidam das intenções benevolentes de Deus, pensando que estão lidando com uma
divindade invejosa, que impede
sua felicidade. Daí a rebelião: eles
não acreditam mais em um Criador
generoso, que deseja sua felicidade.
O coração deles, cedendo à tentação do maligno, é tomado por delírios de onipotência: “Se comermos
o fruto da árvore, nos tornaremos
como Deus” (cf. Gn 3,5). E essa é a
tentação, a ambição que entra no
coração. Mas a experiência segue
na direção oposta: seus olhos se
abrem e descobrem que estão nus
(Gn 3,7), sem nada. Não se esqueça
disso: o tentador é um mau pagador, ele paga mal.
O mal se torna ainda mais perturbador com a segunda geração
humana, é mais forte: é a história de Caim e Abel (cf. Gn 4,1-16).
Caim tem inveja de seu irmão: há
o verme da inveja; embora seja o

Na descendência de Caim, desenvolvem-se os trabalhos manuais
e as artes, mas também a violência
expressa pelo sinistro cântico de
Lamec, que soa como um hino de
vingança: “Eu matei um homem
porque me feriu, e um menino,
porque me machucou (…) Se Caim
é vingado sete vezes, Lamec o será
setenta e sete” (Gn 4,23-24). A vingança: “Você fez, pagará”. Mas isso
não diz o juiz, sou eu quem diz. E
eu me faço juiz da situação. E assim
o mal se espalha de modo rápido
e uniforme: “O Senhor viu que a
maldade dos homens era grande

na terra e que todo propósito íntimo de seu coração não era senão o
mal, sempre” (Gn 6,5) Os grandes
afrescos do dilúvio universal (Gn
6-7) e a torre de Babel (Gn 11) revelam a necessidade de um novo
começo, assim como de uma nova
criação, que terá seu cumprimento
em Jesus Cristo.
No entanto, nessas primeiras
páginas da Bíblia, está escrita outra história, menos aparente, muito
mais humilde e devota, o que representa o resgate da esperança. Mesmo que quase todos se comportem
de maneira brutal, fazendo do ódio
e da conquista o grande motor das
vivências humanas, há pessoas capazes de orar a Deus com sinceridade, capazes de escrever o destino do
homem de uma maneira diferente.
Abel oferece a Deus um sacrifício
de primícias. Após sua morte, Adão
e Eva tiveram um terceiro ﬁlho, Set,
de quem nasceu Enos (que signiﬁca
“mortal”), e se diz: “Naquele tempo
se começou a invocar o nome do Senhor” (Gn 4,26). Então Enoc aparece, uma pessoa que “caminha com
Deus” e que é sequestrada ao céu
(cf. Gn 5,22-24). E, ﬁnalmente, há a
história de Noé, um homem justo
que “caminhou com Deus” (Gn 6,9),
diante de quem Deus deixa seu propósito de eliminar a humanidade
(cf. Gn 6,7-8).

A oração semeia a vida
Lendo essas histórias, tem-se a
impressão de que a oração é tanto
o terreno seguro quanto o refúgio
do homem diante da onda do mal
que cresce no mundo. Na verdade,
também devemos orar para sermos
salvos de nós mesmos. É importante rezar: “Senhor, por favor, salve-me de mim mesmo, das minhas
ambições, das minhas paixões”. Os
orantes das primeiras páginas da
Bíblia são homens que trabalham
pela paz: na verdade, a oração,
quando é autêntica, liberta dos instintos de violência e é um olhar voltado para Deus, para que ele volte
a cuidar do coração do homem. No
Catecismo se lê: “Esta qualidade de
oração é vivida por uma multidão
de justos em todas as religiões”
(CIC, 2569). A oração cultiva canteiros de renascimento em lugares
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onde o ódio do homem foi capaz
de alargar o deserto. E a oração é
poderosa, porque atrai o poder de
Deus e o poder de Deus sempre dá
vida, sempre. Ele é o Deus da vida,
renasce e a faz renascer.
Eis o motivo pelo qual o senhorio
de Deus transita na corrente desses
homens e mulheres, muitas vezes
incompreendidos ou marginalizados no mundo. Mas o mundo vive
e cresce graças à força de Deus que
esses servos dele atraem com sua
oração. Eles são uma corrente que
não é barulhenta, que raramente
parece nas manchetes, mas é tão importante para restaurar a conﬁança
no mundo! Lembro-me da história
de um homem: um chefe de governo, importante, não deste tempo,
de tempos passados. Um ateu que
não tinha senso religioso em seu

coração, mas quando criança ouvia
sua avó orando e isso permaneceu
em seu coração. E em um momento
difícil de sua vida, essa lembrança
voltou ao seu coração e disse: “Mas
a minha avó rezava …”. Assim, ele
começou a orar com as fórmulas
de sua avó e lá encontrou Jesus. A
oração é uma corrente de vida, sempre: muitos homens e mulheres que
oram semeiam a vida. A oração semeia a vida, a pequena oração: é por
isso que é tão importante ensinar as
crianças a orar. Dói-me quando encontro crianças que não podem fazer
o sinal da cruz. Devemos ensiná-las
a fazer bem o sinal da cruz, porque
é a primeira oração. É importante
que as crianças aprendam a orar.
Porque, talvez, elas possam esquecer, seguir outro caminho; mas as
primeiras orações aprendidas quan-

do criança permanecem no coração,
porque são uma semente da vida, a
semente do diálogo com Deus.
O caminho de Deus na história
de Deus passou por elas: passou
por um “resto” da humanidade que
não estava em conformidade com a
lei do mais forte, mas pediu a Deus
para realizar seus milagres e, acima
de tudo, transformar nosso coração
de pedra no coração da carne (cf.
Ez 36,26). E isso ajuda a oração: porque a oração abre a porta para Deus,
transformando nosso coração muitas
vezes de pedra em um coração humano. E é preciso muita humanidade
e com a humanidade se reza bem.

Biblioteca do Palácio Apostólico
27 de maio de 2020
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VIDA CRISTÃ

PARÓQUIAS ADOTAM FESTANÇA
DRIVE-THRU
Foto: Internet

CNBB emite orientações
litúrgico-pastorais para retorno
às atividades presenciais

Foto: Rudger Remígio

Aos poucos, as autoridades políticas estaduais, observando as medidas
sanitárias, vão permitindo a abertura de atividades após um período mais
intenso de isolamento social como medida para contenção do avanço do
novo coronavírus. Entre as ações permitidas encontra-se a possibilidade do
retorno da realização de celebrações religiosas e missas.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou a todo o episcopado brasileiro, dia 31 de maio, um documento de oito páginas com as
“Orientações Litúrgico-Pastorais para o retorno às atividades presenciais”.
As orientações foram elaboradas pela Comissão Episcopal Pastoral para a
Liturgia da CNBB a partir de experiências de dioceses do Brasil e do exterior.
Cabe, contudo, ao bispo de cada Igreja Particular, à luz de cada realidade
local, orientar os fiéis neste retorno às atividades presenciais.
O documento sistematiza uma série de orientações gerais para organização e realização das missas e os cuidados que devem ser tomados antes,
durante e após cada celebração. Também apresenta orientações específicas, como o ritual para os batizados. Um cuidado necessário é a orientação
aos fiéis que apresentarem sintomas e que integram os grupos de risco
a ficarem em suas casas, onde as comunidades devem se organizar para
ministrar a comunhão.
Outra indicação também é que as comunidades fixem em cartazes as
observações relativas à higiene para evitar a disseminação do novo coronavírus. A utilização de máscaras, que poderão ser tiradas apenas no momento
da comunhão, será obrigatória. (Fonte: site CNBB)

Conheça a íntegra do documento:
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/sites/32/2020/06/
Orienta%C3%A7%C3%B5es-lit%C3%BArgico-pastorais-parao-retorno-%C3%A0s-atividades-presenciais.pdf
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Neste ano, em tempos que exigem
isolamento social, a nossa Igreja usa
a criatividade para manter viva na
memória a tradição das festas juninas promovidas pelas paróquias, sem
quebrar normas governamentais voltadas à prevenção do contágio pelo
coronavírus.
Numa dessas boas ideias, o clima
de festança e alegria será garantido
pelo sistema drive-thru, com as comidas típicas (pamonha, curau, canjica,
maçã do amor, entre outras), sendo
entregues nos carros. Cada paróquia
organiza a venda à sua maneira, garantindo que não haja aglomerações.
Um recurso que já está sendo anunciado é a venda das iguarias por sites.
No dia da festa e no horário marcado,
as pessoas vão buscar os produtos no
estacionamento da paróquia. Em muitos casos, serão até montadas as barraquinhas, com decoração e música a
caráter, para assegurar o clima característico da festa.
Havendo resultados ﬁnanceiros
positivos como fruto dessas “festas”,
eles serão usados para a manutenção
das paróquias e de suas obras sociais
permanentes, assim como nas ações
solidárias voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A interatividade com os paroquianos, para motivar a participação, está
sendo buscada principalmente pelas

redes sociais, contando com recurso
de vídeos-convite. Alguns desses vídeos são teatralizados, valorizando o
senso de humor, como os elaborados
pelas paróquias N. Sra. da Assunção
(St. Itatiaia) e São João Batista, de
Aparecida de Goiânia. Esta última
está estimulando os ﬁéis a postarem,
pelo Instagram, suas lembranças do
festejo em outros anos, para marcar
a festa do Padroeiro. A Paróquia São
Francisco de Assis já realizou até um
leilão virtual. Como não poderia faltar músicas nessas festanças, algumas
programações incluem lives. Conﬁra
a programação junina nas redes sociais da sua paróquia e participe!
NOVENAS
As novenas ou trezenas em louvor
a Santo Antônio, São João e São Pedro, santos festejados em junho por
todo o Brasil, também não vão deixar
de acontecer, mas os ﬁéis poderão
acompanhar somente pelas redes sociais da sua paróquia, exceto nos dias
em que são organizadas missas com a
presença do povo. Conheça as históricas e as tradições católicas que alimentam a devoção a cada um deles:
https://www.a12.com/jornalsantuario/
noticias/santo-antonio-sao-joaoe-sao-pedro-os-santos-juninos
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LEITURA ORANTE

Amor e salvação

‘‘Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas’’
ERICK MENESES SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

visão de Deus alcança toda criatura e nada pode fugir do seu
olhar compassivo. Assim, quando o Senhor viu seu povo sendo escravizado no Egito, não tardou em
enviar Moisés para libertá-lo, porque seu
coração foi tomado de compaixão e decidiu fazer dele seu povo e sua herança. Depois, quando tornou a se compadecer pela
situação do seu povo, foi a escravidão do
pecado que o fez intervir na história do
povo, enviando não um homem qualquer,
mas o seu próprio Filho Jesus Cristo para
resgatá-lo. A compaixão de Deus é a chave de leitura para entender esse resgate
do povo e também a missão para a qual
todo homem foi chamado. Por um lado,

Siga os passos para a leitura orante:
(Mt 9,36)

como descrito na primeira e na segunda
leitura, Deus olha para seu povo e age em
seu favor, não porque eles tenham méritos para convencê-lo, mas porque o seu
olhar é compassivo.
Nesse sentido, a ação salvíﬁca de Deus
é fruto do seu amor gratuito e as pessoas
são chamadas a anunciar esse amor. É, inclusive, para esse anúncio que Jesus escolhe e envia os doze apóstolos. Desse modo,
parece claro que são enviados para serem
extensão desse olhar compassivo de Cristo, para serem a atualização na história
do mandato divino que diz: “O Reino dos
Céus está próximo” (Mt 10,7). Cabe aos
homens, que também fazem parte do povo
de Deus, propagar o Evangelho e buscar,
acima de tudo, ter um olhar compassivo
como o de Jesus, pois sem esse olhar nenhuma missão é realmente fecunda.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Rs 17, 1-6; Sl 120; Mt 5,1,2. 3ª-f.: 1Rs 17, 7-6; Sl 4;18-22; Mt 5,13-16. 4ª-f.: 1Rs 18,20-39;
Sl 15(16); Mt 5,17-19. 5ª-f.: Ssmº Corpo e Sangue de Cristo – Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147(147B); lCor 10,16-17; Jo 6, 51-58.
6ª-f.: 1Rs 19,9a.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32. Sábado: 1Rs 19,19-21; Sl 15(16); Mt 5,33-37. Domingo: 11º Domingo do
Tempo Comum – Ex 19, 2-6a; Sl 99(100); Rm 5,6-11; Mt 9,36 – 10,8. (Escolha e envio em missão dos doze apóstolos).
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Texto para oração: Mt 9,36-10,8 (página 1358 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: vá para um lugar reservado
para fazer sua Leitura Orante. Faça piedosamente o
sinal da cruz e peça a iluminação do Divino Espírito
Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia, em voz alta, o texto
duas vezes, pelo menos;
3. Meditação: repita os trechos que mais chamaram a
atenção;
4. Oração: reze e agradeça ao Espírito Santo por lhe dar
a graça de ser ﬁlho de Deus e peça a coragem de assumir sua missão de anunciar Jesus com sua vida;
5. Ação: “A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz” (Hb 4,12).
Assuma o compromisso de viver como ﬁlho de Deus
e anuncie a maravilha da vida nova em Jesus pelo
Espírito Santo.
11° Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Ex 19,2-6a; Sl 99 (100), 2.3.5 (R/. 3c); Rm 5,611; Mt 9,36-10, 8 (Escolha e envio em missão dos doze
apóstolos).
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