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SÃO PEDRO

SÃO PAULO

Celebramos, neste dia 28 de junho, os pilares da Igreja Católica, por meio dos
apóstolos Pedro e Paulo, e também o Dia do Papa, sucessor de Pedro,
a quem Cristo confiou a sua Igreja
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ARQUIDIOCESE

SANTA SÉ

VIDA CRISTÃ

Padres visitam hospitais
levando conforto às
vítimas da pandemia

Lançado documento para
comemorar aniversário da
Encíclica Laudato Si’

Em artigo, membro da
Unijuc explica o que é
o Direito Canônico
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PALAVRA DO ARCEBISPO

SÃO PEDRO E
SÃO PAULO,
ROGAI POR NÓS!
Queridos irmãos e irmãs,

N

o mês de junho, a Igreja celebra a festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Pedro,
chamado Simão, era pescador da Galileia e ao ser apresentado ao
Senhor Jesus por seu irmão André, recebeu de Cristo o nome Cefas, que signiﬁca “Rocha”, porque ele se tornaria a
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
rocha sobre a qual Cristo ediﬁcaria sua
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Igreja. Pedro foi um seguidor ousado
do Senhor e prometeu ansiosamente
sua ﬁdelidade até a morte. Em sua ousadia, ele também cometeu
muitos erros. No entanto, apesar de suas fraquezas humanas, Pedro foi escolhido para pastorear o rebanho de Deus. Os Atos dos
Apóstolos ilustram seu papel como cabeça visível da Igreja após
a Ressurreição e Ascensão de Cristo.
Pedro liderou os apóstolos como o primeiro papa e assegurou que os discípulos mantivessem a verdadeira fé em Cristo.
Passou seus últimos anos em Roma onde foi martirizado, provavelmente no ano de 64, e cruciﬁcado de cabeça para baixo. Ele foi
enterrado na colina do Vaticano, onde hoje está a Basílica de São
Pedro, que é construída sobre sua tumba.
São Paulo foi o apóstolo dos gentios. Suas cartas estão incluídas nos escritos do Novo Testamento e, através delas, aprendemos muito sobre sua vida e a fé da Igreja primitiva. Paulo era
um fariseu que, inicialmente, perseguia a Igreja. Sua conversão
ocorreu quando ele estava a caminho de Damasco, quando ouviu uma voz dizendo: “‘Saul, Saul, por que me persegues?’ Saulo perguntou: ‘Quem és tu, Senhor?’. A voz respondeu: ‘Eu sou
Jesus, a quem estás perseguindo’” (At 9,4-5). Em Damasco, três
dias depois, foi batizado e passou o restante de sua vida pregando o Evangelho incansavelmente no mundo conhecido naquele
tempo. Por ﬁm, Paulo foi preso e levado para Roma, onde foi
decapitado no ano 67, sendo enterrado no local onde hoje está a
Basílica de São Paulo Fora dos Muros.
Já no ano 258, há evidências de uma longa tradição de celebrar os dois santos no mesmo dia. Juntos, os dois santos são os
fundadores da Sé de Roma, por meio de sua pregação, ministério
e martírio lá. Em um sermão no ano 395, Santo Agostinho falou
desses dois grandes Santos: “Os dois apóstolos compartilham o
mesmo dia da festa, pois esses dois eram um; e mesmo sofrendo
em dias diferentes, eles eram como um. Pedro foi o primeiro e
Paulo o seguiu. E assim comemoramos este dia santiﬁcado para
nós pelo sangue dos apóstolos. Vamos abraçar o que eles acreditavam, sua vida, seus trabalhos, seus sofrimentos, suas pregações e sua conﬁssão de fé”.
Gostaria de renovar o convite feito por Santo Agostinho. Em
tempos exigentes como os nossos, devemos viver e aprofundar
ainda mais a fé que recebemos dos apóstolos e que nos conduz
a Cristo e à união com ele. Somente assim poderemos continuar
sendo como eles, sal e luz no mundo.

Editorial
Neste domingo somos convidados a rezar pela unidade da nossa
Igreja. Celebrando os apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja primitiva, rezamos pelo papa Francisco,
que é sucessor de Pedro, que foi o
primeiro papa e a quem Cristo conﬁou sua Igreja. Ao todo, já são 266
pontíﬁces que tivemos, cada um, ao
seu modo, sempre conduzindo o rebanho da Igreja Católica à unidade
e à comunhão. Na matéria de capa,
trazemos conteúdo sobre os apóstolos, o signiﬁcado deles para a nossa
Igreja, a partir de sua conversão e
sua missão. Reﬂetimos também sobre o pontiﬁcado do papa Francis-

co, que já está em seu sétimo ano, na
busca pela unidade, mas também
do diálogo com as religiões, e com
os países do mundo inteiro, fazendo o Evangelho do Senhor chegar a
todos os povos, como assim o ﬁzeram também os apóstolos que celebramos hoje.
Rezemos pelo papa e boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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ARQUIDIOCESE
leva conforto e esperança a
pacientes da covid-19

Foto: PASCOM - São Paulo Apóstolo

da rede particular. Visando diminuir o risco de contágio, um só padre visita cada hospital, concedendo a bênção aos enfermos de forma
coletiva (chegando até a entrada de
enfermarias e UTIs), assim como às
equipes médicas, de enfermagem e
administração. O agendamento dessas visitas está sendo realizado pela
Cúria Metropolitana, em sintonia
com as unidades de saúde.

Foto: Rudger Remígio

S

acerdotes da Arquidiocese de
Goiânia estão visitando unidades hospitalares na capital e entorno, levando conforto e esperança
aos pacientes católicos, especialmente aos que estão em tratamento
da covid-19, sempre observando os
cuidados sanitários exigidos pelo
hospital.
Além de visitar hospitais públicos, os sacerdotes vão também aos

Nesta semana, Pe. Diêmersom abençoou pacientes e profissionais da saúde do Hospital das Clínicas

Na última quarta-feira, dia 24, o Pe. Diêmersom Bento de Araújo
visitou o Hospital das Clínicas (UFG). Pedimos seu
relato sobre a experiência:

Bênção do Santíssimo em hospital da rede particular, na semana passada, com Pe. Geovani dos Santos

“Este momento de visita, de modo especial junto aos pacientes com a covid-19, foi um tempo para levar conforto e consolo a cada um deles, mesmo à
distância, sem nenhum contato e sem ao menos ouvir suas vozes. Mas o olhar
deles transpareceu alegria, um certo alívio em poder receber, mesmo de longe,
uma oração e bênção.
Com outros pacientes que não estão com a covid-19, tivemos um breve
momento de oração e bênção, e alguns deles ﬁcaram muito emocionados. Rezamos também com os funcionários do Hospital, pedindo a Deus um tempo
de graças para vida, família e proﬁssão de cada um deles. Mesmo em meio ao
sofrimento e ao medo de muitos, Deus continua aliviando as nossas almas.
Portanto, essa visita foi um modo de Cristo fazer-se presente no meio daqueles que, muitas vezes, se encontram sem forças e sem esperança diante
das doenças. Para mim, foi uma experiência como a do Bom Samaritano, que
vai ao encontro das dores e dos sofrimentos do próximo. Visitar os hospitais
é um modo de a Igreja fazer-se presente na vida dos ﬁéis enfermos. A maioria
das pessoas, entre pacientes, acompanhantes e toda a equipe proﬁssional do
Hospital, manifestaram, de alguma forma, que se sentiram auxiliadas pelas
orações e bênçãos.”

Pastoral discute prevenção e os prejuízos da dependência
Com a temática “Sobriedade,
compromisso de amor” e o lema:
“Amai-vos, também, uns aos outros” (Jo 13,34), a Pastoral da Sobriedade, organismo vinculado à
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), celebrou de 19 a 26
de junho, a Semana Nacional sobre
Drogas.
Nesse período, instituições que
trabalham com a prevenção ao uso
do álcool e outras drogas realizam
diversas atividades e campanhas
com o intuito de diminuir os riscos
e prejuízos que o uso abusivo dessas
substâncias possa oferecer ao indivíduo e à sociedade.
Por causa da realidade do isolamento social, a Pastoral da Sobriedade tem feito encontros virtuais para
continuar dando apoio aos que enfrentam esse desaﬁo do vício, além
de emitir uma nota que traz reﬂexões
sobre a prevenção e os males que a
dependência química pode causar.
No texto, a pastoral faz alguns
questionamentos como: Qual seria
o papel da nossa Igreja diante desse
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cenário, no qual o Brasil faz parte?
O que de fato estamos contribuindo
para chegar antes da dependência
ser instalada em nossas famílias?
Como diminuir o quadro de vulnerabilidade presente na nossa comunidade, cidade, Arquidiocese?

A nota chama a atenção ainda
para a urgência da atuação no trabalho de prevenção ao uso abusivo
de álcool e outras drogas nas comunidades, fortalecendo os fatores de
proteção para, assim, diminuir os
fatores de risco do consumo.

“A Pastoral da Sobriedade, organismo da CNBB, com mais de 1.400
grupos de autoajuda no Brasil tem
sido uma das respostas concretas na
prevenção e recuperação, com uma
ação missionária junto às famílias que
sofrem decorrente do uso de álcool e
outras drogas”, destaca o documento.
Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC) mostram que, globalmente, aproximadamente 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos ocasionados pelo uso de drogas
e necessitam de tratamento.
O padre Paulo Roberto Barbosa
Costa, assistente eclesiástico da Pastoral da Sobriedade na Arquidiocese de Goiânia, disse que a pastoral
deve continuar ﬁrme em ajudar nossos irmãos que enfrentam essa diﬁculdade. “A Pastoral da Sobriedade
deve continuar com nosso trabalho
de assistência, atendendo as conﬁssões, fazendo o aconselhamento espiritual e celebrando a Santa Missa
nos locais onde esses irmãos estão
em recuperação.” (Marcos Paulo Mota)
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FÚLVIO COSTA

N

este domingo, 28 de junho, a Igreja celebra os
apóstolos São Pedro e São
Paulo, considerados as
colunas mestras da Igreja. Por isso,
a eles é dedicada uma celebração
especial. No Martirológio Romano, a festa desses dois gigantes da
fé é anunciada desta maneira: “Solenidade de São Pedro e São Paulo,
Apóstolos. Simão, ﬁlho de Jonas e
irmão de André, foi o primeiro entre os discípulos a confessar que Jesus era Cristo, Filho de Deus vivo,

por quem foi chamado Pedro. Paulo, o Apóstolo dos gentios, pregou
Cristo cruciﬁcado aos Judeus e aos
Gregos. Ambos, na fé e no amor de
Jesus Cristo, anunciaram o Evangelho na cidade de Roma e morreram
mártires no tempo do imperador
Nero: Pedro, segundo a tradição,
foi cruciﬁcado de cabeça para baixo
e sepultado no Vaticano, junto à Via
Triunfal; Paulo morreu ao ﬁo da espada e foi sepultado junto à Via Ostiense. O triunfo dos dois Apóstolos é celebrado neste dia com igual

honra e veneração em todo o orbe
da terra”.
É nesta celebração solene também que toda a Igreja faz memória
da eleição de São Pedro por Cristo:
“Tu és Pedro e sobre esta pedra ediﬁcarei a minha Igreja” (Mt 16,18).
Pedro tornou-se, portanto, com a investidura de Jesus, o sinal visível da
comunhão, da unidade da Igreja, na
fé e na caridade. A partir dele e com
os seus sucessores, a Igreja caminha
com o pastor do rebanho.
A Solenidade de Pedro e Paulo é

mais antiga que a própria celebração do Natal do Senhor. Teve início a partir do século IV, quando se
celebrava três missas neste dia em
Roma, devido à sua importância: na
Basílica de São Pedro, no Vaticano,
era celebrada a primeira; na Basílica
de São Paulo Fora dos Muros era rezada a segunda; e a última, onde as
relíquias dos dois apóstolos foram
escondidas por muito tempo, nas
catacumbas de São Sebastião. Segundo a tradição, isso se deu devido
à profanação nos tempos difíceis.

Entre tantas referências aos apóstolos Pedro e Paulo, Santo Agostinho
explicou, em seus sermões, qual é o
signiﬁcado deste dia para a fé cristã.
“Hoje é para nós dia sagrado, porque
nele celebramos o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo… Na realidade,
os dois eram como um só; embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho”,
explicou o santo (354-430). No Brasil,
a solenidade é celebrada no dia 29 de
junho, mas é transferida para o domingo anterior ou seguinte, caso essa
data caia em dia de semana.
Para a Igreja, Pedro e Paulo são colu-

nas mestras porque deram a vida pelo
Evangelho. Cada um à sua maneira. Se
o primeiro foi escolhido para conduzir
a Igreja de Cristo, o segundo teve uma
conversão singular ao ouvir as palavras do Senhor: “Saul, Saul, por que me
persegues?” (At 9,4). Os Atos dos Apóstolos descrevem a conversão de Paulo,
que era Saulo e antes de conhecer a Jesus “só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor” (At 9,1).
Na estrada de Damasco, ouvindo a voz
que vinha do céu, Saulo se deu conta
de que não somente perseguia os discípulos, mas o Pai também. “Então trêmulo e atônito, disse ele: ‘Senhor, que

queres que eu faça?’ Respondeu-lhe o
Senhor: ‘Levanta-te, entra na cidade. Aí
te será dito o que deves fazer’” (At 9,6).
O livro continua a narração da missão
de Paulo após sua conversão: “Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas
sinagogas que Jesus é o Filho de Deus”
(At 9,20). Dessa conversão radical surgiu o grande apóstolo dos gentios e de
perseguidor passou a ser perseguido e
tornou-se o maior missionário de todos
os tempos. Pregou a Palavra de Deus
em várias regiões: Turquia, Grécia, Macedônia, Roma e Espanha.

Não se sabe ao certo quando ocorreu o martírio dos dois apóstolos. Fala-se que foi no mesmo dia, na data
em que são celebrados hoje. Mas
também que deve ter acontecido em
dia e anos diferentes. A morte de Pedro pode ter ocorrido em 64. Nesse
ano aconteceu o incêndio em Roma
e milhares de cristãos foram cruciﬁcados. Já Paulo deve ter morrido em
67. O certo é que os dois foram martirizados em Roma, durante a perseguição de Nero. Pedro foi cruciﬁcado
de cabeça para baixo, na colina Vaticana, e São Paulo foi decapitado nas
chamadas Três Fontes.

Porque São Pedro foi o primeiro
papa, esta é também uma data especial para homenagear o sucessor dos
apóstolos, o papa Francisco. Há sete
anos ele exerce o seu pontiﬁcado sempre em observância às virtudes da fé,
da esperança e da caridade. Sobre esta
última, por exemplo, vemos na prática o que tem feito o papa Francisco
pelos mais pobres. Iniciativas simples
do seu pontíﬁce nos fazem reﬂetir sobre a nossa própria fé e nosso amor ao
próximo. O que dizer dos banheiros,
chuveiros quentes e lavanderias que
ele construiu para cuidar dos moradores de rua de Roma?

Na pessoa de Francisco, os migrantes e refugiados também foram abraçados pelo papa, que a todo momento demonstra preocupação com essas
pessoas. É importante destacar também seus encontros mundiais com líderes dos movimentos populares, que
reﬂetem sua preocupação em acolher
os pobres que vivem ao relento. “Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem-terra, nenhum trabalhador
sem direitos, nenhuma pessoa sem
dignidade que o trabalho dá”, disse ele
em 2014, no primeiro encontro mundial de Movimentos Populares.
No mesmo ano em que foi eleito
papa, Francisco explicou por que escolheu esse nome para o seu pontiﬁcado, em encontro com os jornalistas.
Segundo ele, quando a contagem dos
votos no último Conclave já passava
de 2/3 e os cardeais já sabiam que ele
seria o novo papa, o arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Cláudio
Hummes, que esteve ao seu lado durante todo o evento, abraçou-o, beijou-o e lhe disse: “Não se esqueça dos

pobres”. Daí, Jorge Bergoglio pensou
em São Francisco de Assis e escolheu
o nome desse santo por ser ele considerado “o homem da pobreza, da paz,
que ama e guarda a criação”, conforme palavras do próprio Francisco, o
266º papa da Igreja Católica.
Francisco é o primeiro pontíﬁce
latino-americano de origem. Seu ministério é caracterizado pelos estudiosos como sinodal e comunional. A
cultura do encontro, do cuidado e da
misericórdia estão bastante presentes
em seu ministério. Como Pai e Pastor,
tem expressado com ações seu cuidado compassivo, indo ao encontro daqueles que mais sofrem. A partir dos
seus ensinamentos, por meio de exortações, encíclicas e audiências, ele tem
nos direcionado a viver o Deus misericórdia. A obra evangelizadora, portanto, não está distante das estruturas
da Igreja. Uma está inserido na outra,
proporcionando acolhida, proteção,
promoção integral da pessoa humana,
integrados a uma comunidade que
cura e salva.

Curiosidade
São Pedro e São Paulo são os
santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico,
depois da Virgem Maria e de
São João Batista. Além da tradição do dia 29 de junho, que
neste ano é celebrado no dia
28, no dia 25 de janeiro celebramos a conversão de São Paulo;
no dia 22 de fevereiro, celebramos a festa da cátedra de São
Pedro; no dia 18 de novembro,
é celebrada a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo.
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Na solenidade de São Pedro
e São Paulo, a Igreja em todo o
mundo realiza a chamada coleta
do Óbolo de São Pedro. Trata-se
de uma pequena oferta em sua
dimensão, mas imensa em seu
espírito e perspectiva. O Óbolo
é justamente o presente dos ﬁéis
em todo o mundo ao Santo Padre. Historicamente, o Óbolo foi
estabelecido no século VII com
a conversão dos anglo-saxões, e
a coleta tem relação direta com
a festa do apóstolo Pedro. Neste
ano, a coleta, que seria realizada
neste dia 28 de junho, foi transferida para o dia 4 de outubro, festa
de São Francisco de Assis. O comunicado oﬁcial foi feito pelo diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Matteo Bruni, que justiﬁcou a
transferência devido à pandemia
do coronavírus. Os valores coletados com o Óbolo, nas comunidades e paróquias, são enviados

todos os anos para a Arquidiocese
de Goiânia e cabe a ela mandar os
valores arrecadados para a Santa Sé.
Com essa coleta, o papa faz caridade
no mundo inteiro, sobretudo onde
mais precisa, onde mais acontecem
calamidades, como erupção de vulcões, terremotos, deslizamentos,
guerras, fome.
Nosso arcebispo Dom Washington Cruz, em Palavra publicada
na edição 200 deste jornal, deﬁniu
assim o pontiﬁcado de Francisco.
“Desde que assumiu seu pontiﬁcado, o papa Francisco tem sido ﬁel
mensageiro da luz de Cristo para o
mundo. Preocupado com os grandes problemas que aﬂigem a humanidade e causam conﬂitos entre
pessoas e nações, ele é incansável
na pregação pela busca de soluções
por meio de diálogo fraternal e do
exercício da tolerância diante das
diferenças étnicas, culturais, econômicas e religiosas, entre outras.

“Desde que assumiu seu pontificado, o
papa Francisco tem sido fiel mensageiro
da luz de Cristo para o mundo”

Com a pandemia do coronavírus
em todo o mundo, o papa Francisco
também tem demonstrado sua proximidade e recordado que em meio
a tanta dor, tanto sofrimento, os gestos de solidariedade têm sido sinais
de esperança para todos os povos.
Em audiência no último dia 20 de
junho, ele se dirigiu a todos que têm
trabalhado incansavelmente pelo
ﬁm da pandemia. “Não esqueçam
que, com o trabalho de todos vocês,
médicos, paramédicos, voluntários, sacerdotes, religiosos e leigos
que ﬁzeram isso, começaram um
milagre”, disse. E acrescentou que
Deus vai ajudar para “que termine
bem esse milagre que vocês começaram”. Ele recebeu em audiência,
naquele dia, uma grande delegação
do norte da Itália.

Ele também recordou, na Solenidade de Pentecostes, o sofrimento
que vem passando a Amazônia com
a pandemia e rezou pelos povos indígenas. “Hoje, festa de Pentecostes, invoquemos o Espírito Santo
para que dê luz e força à Igreja e à
sociedade na Amazônia, duramente provada pela pandemia.” Muitos
são os contagiados e os mortos, lamentou o pontíﬁce, inclusive entre
os povos indígenas, particularmente vulneráveis. “Por intercessão de
Maria, Mãe da Amazônia, rezo pelos mais pobres e indefesos daquela querida região, mas também por

5

Para levar a mensagem de Amor
e Paz do nosso Mestre, ele viaja
pelo mundo praticamente sem descanso, indo ao encontro dos ﬁéis
e conversando com os dirigentes
das nações, buscando sensibilizá-los para a superação da guerra,
que traz prejuízos irreparáveis à
humanidade. No mesmo intuito,
o papa motiva reﬂexões usando as
redes sociais; publica documentos
para formação dos membros da

sua Igreja; dirige-se aos homens
e às mulheres de boa vontade,
de todas as crenças do mundo;
convoca-nos à oração conjunta,
para citar somente algumas das
suas iniciativas que visam à promoção de uma Cultura da Paz.
O Sumo Pontíﬁce nos convida a
pensar e agir como Jesus nos ensinou. Quantas lições podemos
tirar dos seus atos de humildade
e simplicidade!”.

aqueles de todo o mundo, e faço
apelo para que não falte a ninguém
assistência de saúde.” O papa fez
um acréscimo, não previsto no texto
inicial, aﬁrmando que é preciso cuidar das pessoas e não economizar
para salvar a economia: “Cuidar das
pessoas, que são mais importantes
do que a economia. Nós, pessoas,
somos o templo do Espírito Santo; a
economia, não.”
O papa Francisco, por tudo o que
tem nos ensinado e praticado em
sete anos de pontiﬁcado, sonha com
uma Casa Comum, aquela lembrada
por ele mesmo em sua Carta Encícli-

ca Laudato Si’. “O urgente desaﬁo de
proteger a nossa casa comum inclui
a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral,
pois sabemos que as coisas podem
mudar” (LS, 13). A civilização da
partilha, da dádiva e da conﬁança é
sonhada pelo papa, que nos dá esperança de abandonar pandemias e
ídolos que corroem a beleza da vida
e nos tira a liberdade de ﬁlhos de
Deus, guardiões da Terra. Rezemos
pelo nosso papa e louvemos a Deus
pela sua vida e busca incansável
pela paz entre os povos.

“Cuidar das pessoas,
que são mais
importantes do
que a economia.
Nós, pessoas,
somos o templo do
Espírito Santo; a
economia, não”
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Em documento sobre a casa comum,

Na Sala de Imprensa
Vaticana, no dia 18 de
junho, a apresentação do
Documento “A caminho para
o cuidado da casa comum”,
divulgado por ocasião
do quinto aniversário
da Encíclica Laudato Si’
e elaborado pela Mesa
Interdicasterial da Santa
Sé sobre ecologia integral.
O encontro contou com a
presença de seis oradores,
incluindo Dom Paul Richard
Gallagher, secretário para as
Relações com os Estados.

É

a pandemia da covid-19 e a questão do que nós podemos fazer,
traçando os caminhos sobre os
quais Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os
Estados da Secretaria de Estado, ilustra o
documento “A caminho para o cuidado
da casa comum”, que, esclarece, não é um
duplicado da Laudato Si’, mas pretende
relançar a riqueza do seu conteúdo cuja
relevância emerge também à luz da crise
criada pelo coronavírus, que apela a decisões que não podem ser adiadas. A apresentação foi introduzida por Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa Vaticana.
Mas o Documento propõe também
oferecer uma orientação para a leitura
da Encíclica com elementos operacionais, minimizando os riscos de mal-entendidos e promovendo a colaboração
entre os Dicastérios e as instituições católicas. Resultado do trabalho colegial
de muitos Dicastérios do Vaticano, mas
também de muitas Conferências Episcopais, este texto abarca situações que vão
da economia doméstica até as implicações para a comunidade internacional.
CONTRASTAR O “BURACO DE OZONO”
“Tenho o prazer de informar – disse
Dom Gallagher –, da próxima adesão da
Santa Sé à emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal sobre as substâncias que
empobrecem a camada de ozono, um
instrumento destinado a combater tanto o problema do chamado ‘buraco do
ozono’ como o fenômeno das alterações
climáticas. Um instrumento que vai na
direção desejada pelo Santo Padre.” O
desaﬁo proposto é minucioso, o que exi-
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os elementos operacionais para enfrentar os desafios

ge um diálogo sobre o bem comum que
também pode reforçar a cooperação multilateral, necessária, mas não suﬁciente
para dar uma resposta adequada ao desaﬁo que nos apresenta o nosso tempo.
OS DISCURSOS NO VATICANO
No centro do discurso de Dom Fernando Vérgez Alzaga, secretário-geral
do Governatorato do Estado da Cidade
do Vaticano, estiveram as muitas boas
práticas postas em ato pelo Governatorato, que vão desde os painéis fotovoltaicos no telhado da Sala Paulo VI até à
nova iluminação da Praça de São Pedro
e da colunata de Bernini, com uma economia de energia de até 80%, ao projeto
“Jardins Bio” nos jardins do Vaticano e
aos carros elétricos e híbridos, até à remodelação da central térmica do Estado
e a reorganização do sistema de coleta
do lixo. “A reorganização do sistema de
coleta de lixo urbano – explica – permitiu uma diferenciação de 59% em 2019,
melhorando em 12 pontos o resultado
obtido no ano anterior. A remodelação
do Centro de coleta do Estado permitiu
uma clara melhoria também no que diz
respeito aos lixos especiais, não perigosos e perigosos, conseguindo diferenciar 99% dos lixos geridos”. Estão também em curso muitos outros projetos.
O DESAFIO AMBIENTAL E EDUCATIVO
Dom Angelo Vincenzo Zani, secretário da Congregação para a Educação
Católica (dos Institutos de Estudos),
recorda que o Documento Interdicasterial faz parte do ensinamento social da
Igreja, fazendo referência à Constituição Apostólica Ex corde Ecclesiae sobre
as Universidades, na qual se recomenda
desenvolver cada vez mais o ensino da

doutrina social da Igreja nas universidades católicas: existem 1.865 universidades católicas presentes em todos os
continentes. Entre os elementos importantes destacados, Dom Zani assinala a
ligação com o evento sobre o Pacto Global de Educação, que foi adiado e será
realizado como um verdadeiro evento
em 2021, antes de, em outubro próximo,
se realizar uma etapa telemática. No
documento, existem então cinco ﬁchas
didáticas com várias sugestões. Ferramentas importantes para o mundo da
escola amadurecer, através da educação à cidadania ecológica, a responsabilidade para com o ambiente e, assim,
entregar às gerações futuras um mundo melhor. É, pois, necessário recordar
que a crise não é apenas ambiental, mas
antropológica e que devemos ter uma
perspectiva holística da fragmentação
do conhecimento. A dimensão transcendente para uma verdadeira mudança é, pois, central. Citadas, então, várias
experiências de universidades católicas
no mundo, no sentido de uma ecologia
integral. Mas também, em nível das escolas, as experiências implementadas
sobretudo por congregações religiosas.
UM DESENVOLVIMENTO INSPIRADO
NA ECOLOGIA INTEGRAL
“Trata-se de ousar um desenvolvimento integral que se inspire na ecologia integral”, um caminho para a vida
e o futuro da vida, assinala Dom Bruno
Marie Duﬀé, secretário do Dicastério
para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. O seu pensamento vai
para algumas boas práticas dos jovens
já em vigor. Depois, o forte apelo às palavras do papa Francisco, em 27 de março, para implorar o ﬁm da pandemia: “É

tempo de reajustar o curso da vida em
direção a Vós, Senhor, e em direção aos
outros. Laudato Si’ é um caminho para os
atores do futuro”, concluiu Dom Duﬀé.
ATENÇÃO AO SISTEMA ALIMENTAR
E DE ÁGUA
Aloysius John, secretário-geral da
Caritas Internationalis, recorda que as
organizações da Caritas estão prestando ajuda humanitária neste momento
de pandemia e que os pobres foram
os mais afetados. Esta é uma crise sistémica e este é um período de escolha.
A Cáritas exorta, por conseguinte, a enfrentar as causas na sua raiz. A Laudato Si dá-nos uma indicação e a Cáritas
quer dar voz ao grito das comunidades
locais, que apelam para ações especíﬁcas, especialmente sobre segurança alimentar e acesso à água, sublinha. Por
exemplo, com sistemas alimentares de
pequena escala, mantendo simultaneamente a atenção à dignidade do trabalho e do ambiente. É igualmente importante respeitar os ecossistemas: a proteção da biodiversidade.
Tomás Insua, cofundador e diretor
executivo do Global Catholic Climate
Movement (Movimento Global Católico
pelo Clima), salienta que esse movimento, nascido em 2015 após a publicação
da Encíclica, começou como uma pequena rede que depois se desenvolveu
com centenas de organizações católicas
em todo o mundo. E sublinha como é
encorajador o fato de o documento fornecer orientações operacionais.
Debora Donnini, Silvonei José –
Vatican News
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VÍCTOR NAVES

O

Advogado, membro da Unijuc – Goiânia

Direito Canônico é uma realidade eclesiástica que pode
ser estudada sob perspectivas diversas: teológica, antropológica, histórica etc. Contudo, para
os propósitos deste artigo, focaremos
apenas na jurídica.
Desde a Igreja Primitiva, existia a
preocupação em juntar as normas, decretos e preceitos que emanavam da autoridade eclesiástica sob forma de um
código. A ﬁnalidade era de facilitar o
acesso às regras e normas da Igreja.
Durante esse tempo surgiram muitas
coletâneas de leis eclesiásticas, que frequentemente eram compiladas por particulares. Alguns momentos marcantes
foram o Decreto de Graciano (1140) e o
Corpus Iuris Canonici (1500).

Somente em 1917 o então papa Bento
XV publicou o primeiro Código de Direito Canônico. Após muitas reﬂexões,
em 1983, o papa João Paulo II publicou
o atual Código.
Hoje, pode-se aﬁrmar que o arcabouço legislativo da Igreja não é mero
regramento interno. Trata-se de verdadeiras leis, originadas de uma verdadeira fonte legislativa. A Igreja Católica,
por ter um país cujo poder central se
concentra na Sé Apostólica, com sede
no Estado da Cidade do Vaticano, tem
soberania e independência como qualquer outro estado e pode elaborar e promulgar leis, como qualquer país.
Também é importante ressaltar que
o Direito Canônico não se resume apenas ao Código de Direito Canônico, mas
também é composto pela Constituição
Apostólica Pastor Bonus, outras leis eclesiásticas e o Código das Igrejas Orientais
(que rege as Igrejas Orientais, que são as
que estão em comunhão com o papa, e
não podem ser confundidas com as Ortodoxas, que não estão em comunhão).
Assim, deve-se constar que o Código de Direito Canônico, nos termos

Foto: Internet

O Que é o Direito Canônico?

do 1º cânon, aﬁrma que este código se
aplica apenas para a Igreja Católica do
Rito Latino.
Nosso Código é composto por sete
livros e cada qual diz respeito a um
tema especíﬁco e de relevante valor
para a Igreja. O primeiro trata das “normas gerais”, que dizem respeito à forma
de aplicação e interpretação do código.
O segundo trata do “Povo de Deus”,
que remete aos ﬁéis, à vida religiosa e
à constituição hierárquica da Igreja. No
terceiro temos o “múnus de ensinar”,
que trata do direito-dever da Igreja de

proclamar Cristo. O quarto livro rege
o “múnus de santiﬁcar”, que trata da
questão dos sacramentos na Igreja. O
quinto livro trata dos bens temporais da
Igreja. O sexto livro diz respeito às sanções (direito penal). O sétimo livro ﬁnaliza regulando os processos canônicos.
Percebemos, então, que a compreensão da legislação eclesiástica, e em especial do Código de Direito Canônico,
é muito importante para nós, católicos,
para que possamos sempre favorecer
nossa vida espiritual, vivendo cada vez
mais intensamente nossa fé.

Nesta edição, encerramos o mês de junho com a explicações do padre Reginaldo Marinho sobre as cinco últimas
Promessas do Sagrado Coração de Jesus, reveladas a Santa Margarida Maria de Alacoque.
8ª Promessa do Coração de Jesus
“As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção.”
Podemos e devemos crescer em santidade. Que nunca nos demos por vencidos na maravilhosa aventura de caminhar e cresçamos transfigurados na presença de Deus. Peçamos o dom
de uma fé sempre maior e atuante.
9ª Promessa do Coração de Jesus
“As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta perfeição.”
Que todos os nossos esforços e nosso crescimento espiritual, realizados até esta etapa de
nossas vidas, não sirvam de desculpas para a estagnação espiritual. Querer aprofundar a intimidade com Deus deve ser o desejo constante de todos aqueles e aquelas que desejam ser
santos e santas.
10ª Promessa do Coração de Jesus
“Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os
corações mais endurecidos.”
O ministério sacerdotal, para ser eficaz, necessita de uma profunda comunhão com o
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Salvador. O padre age in persona Christi. Seu coração precisa ser o coração de Cristo para
poder tocar o coração de suas ovelhas.
11ª Promessa do Coração de Jesus
“As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no
meu coração.”
Saber que todos os mínimos gestos que realizamos encontram eco e servem para a salvação do mundo nos impulsiona a prosseguirmos evangelizando. Mostrar às pessoas à nossa
volta a imagem de um Deus misericordioso, que tem um coração bondoso, é essencial para
tantos seres humanos com uma ideia negativa do Senhor.
12ª Promessa do Coração de Jesus
“A todos os que comungarem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos,
darei a graça da perseverança final e da salvação eterna.”
A ideia da comunhão durante nove meses se assemelha-se à geração/gestação de um novo
ser humano. Persevere em Deus, não desista de sua conversão constante! Uma nova pessoa
surgirá: mais santa e renovada!
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LEITURA ORANTE

“Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração” (Mt 11,29)
WALISSON RODRIGUES FREITAS (SEMINARISTA)
Diocese de Itumbiara-GO
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

P

rovidencialmente, a liturgia da Igreja sempre está nos levando ao verdadeiro repouso. Tendo meditado esse
Evangelho na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, somos chamados a voltar novamente nosso coração a essa página
tão acolhedora das Sagradas Escrituras.
Se percorrermos as leituras, veremos que
todas nos orientam para uma única realidade: “Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilegio ser igual a Deus” (Fl
2,6). O profeta havia previsto: “Eis que teu
rei vem a ti; ele é justo e salvador, humilde
e montado num jumento...” (Zc 9,9b). Jesus,
humilde e manso de coração, convida-nos a
ir até ele. Aos que aceitam este convite: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso”

(Mt 11,28), seus pesados fardos são substituídos pelo fardo leve e jugo suave.
Para os que vão até Jesus, cansados e fadigados, encontram descanso, onde está o
verdadeiro repouso. Porém, não basta ir até
Jesus receber as benesses desse encontro e
voltar para o caminho cansativo e fatídico
de outrora: é preciso assumir o fardo leve da
cruz e ir após ele (cf. Lc 9,23). É necessário,
de fato, não viver segundo a carne, pois “se
viverdes segundo a carne, morrereis; mas
se, pelo Espírito, ﬁzerdes morrer as obras do
corpo, então vivereis” (Rm 8,13).
Caminhemos no novo caminho dos que
encontram repouso em Cristo e, com seu
fardo leve e seu jugo suave, cantaremos com
o salmista: “Eu te exaltarei, meu Deus e rei,
e bendirei ao teu nome pelos séculos dos
séculos” (Sl 144 (145),1). Pois, assim, saberemos que “O Senhor é compassivo e clemente, paciente e de grande misericórdia”
(Sl 144 (145),8).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22. 3ª-f.: Am 3,1-8; 4, 11-13; Sl 5,5-6.7.8;
Mt 8,23-27. 4ª-f.: Am 5,14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34. 5ª-f.: Am 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8. 6ª-f.: Ef
2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29. Sábado: Am 9,11-15; Sl 84(85); Mt 9,14-17. Domingo: 14º Domingo do
Tempo Comum – Zc 9,9-10; Sl 114(115); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 11,25-30 (página 1361 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio
do Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3. Meditação: leia os textos do dia. A Palavra de Deus é
viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida.
Deixe que Deus fale com suas palavras. Apenas escute;
4. Contemplação: Hoje, a Palavra se cumpriu em sua vida.
Contemple a Trindade que se revela;
5. Oração: a Palavra está com você agora, favoreça um momento para reﬂetir sobre o Evangelho, reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo
falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração;
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo mostrará as ações
concretas que deve realizar depois de um intenso momento de oração.
14° Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da Palavra: Zc 9,9-10; Sl 144(145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R/. 1b); Rm
8,9.11-13; Mt 11,25-30 (Chamada dos humildes).
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