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PALAVRA DO ARCEBISPO

Queridos irmãos e irmãs,

N

este domingo, dia 26 de
julho, a Igreja celebra a
memória de São Joaquim
e Sant’Ana. Segundo os
textos apócrifos, eles eram os pais da
Virgem Maria e avós de Jesus. A princípio, apenas Sant’Ana era comemorada e, mesmo assim, em dias diferentes
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
no Ocidente e no Oriente. Só em 1913 a
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Igreja determinou que os avós de Jesus
Cristo deviam ser celebrados juntos,
no dia 26 de julho. É muito antiga a devoção a São Joaquim e
Sant’Ana, sobretudo no Oriente. A liturgia de São João Crisóstomo refere-se a eles como “os santos avós de Deus: Joaquim e
Ana”. Por essa razão, nesta data comemora-se também o Dia
dos Avós, de quem os dois santos são padroeiros.
Segundo a tradição, o casal já estava com idade avançada
e ainda não tinha ﬁlhos e a esterilidade causava sofrimento e
vergonha, pois para o judeu não ter ﬁlhos era sinal da maldição
divina. Joaquim e Ana, que viviam uma vida de fé e de temor
a Deus, foram, então, abençoados com o nascimento de Maria.
Por esse motivo, eles são grandes representantes da fé que espera a realização das promessas de Deus. Além disso, eles também são lembrados por terem educado Nossa Senhora no caminho da fé, alimentando seu amor pelo Criador e preparando-a
para sua missão.
Essa memória litúrgica coloca em evidência ao menos dois
elementos muito importantes ligados à presença dos avós na
vida de uma família. O primeiro deles é o valor da tradição.
Os avós são as testemunhas de uma história que antecede a da
geração presente e trazem consigo os valores que foram os seus
fundamentos. Eles são, em verdade, a personiﬁcação da tradição, que é a raiz de uma família e também de uma nação. Por
isso, eles são o esteio de uma casa e sua sabedoria ancora a família e a nação, sobretudo em tempos difíceis e turbulentos.
O segundo elemento é que os avós dão uma particular contribuição na transmissão da fé, essencial para qualquer sociedade.
Como São Joaquim e Sant’Ana, eles transmitem aos ﬁlhos e netos o amor a Deus e a disponibilidade para acolher Jesus e ajudam a cultivar os valores da perseverança e conﬁança em Nossa
Senhora e também a nossa colaboração na obra da redenção.
Portanto, devemos honrar com a devida estima os nossos
avós. Para sairmos das generalidades, gostaria de sugerir que,
no próximo dia 26, façamos algum gesto concreto que manifeste a eles amor e respeito, tendo em conta as possibilidades
deste tempo de emergência sanitária. Poderia ser uma ligação,
ou mesmo uma videochamada, permeada de afetos que valorizem a sua vida. Para os avós falecidos, poderíamos oferecer
a oração do Terço pelo seu descanso eterno na comunhão com
Deus no céu.

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 / Macos Paulo Mota
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota

EDICAO 323 - DIAGRAMADO.indd 2

Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

A memória dos avós de Jesus,
São Joaquim e Sant’Ana, que celebramos neste domingo, 26 de julho, nos faz reﬂetir sobre a nossa
fé e nosso amor pelos nossos avós
nos dias de hoje. Sobre a fé porque
eles nos ensinam o quanto é importante perseverar quando tudo
parece impossível, e sobre nossos
avós porque os seus ensinamentos nos abrem horizontes seguros
para uma vida saudável. Na reportagem de capa da edição, a entrevista apresenta-nos esses dois
santos e o que a Igreja conhece sobre eles. Traz ainda uma reﬂexão
sobre nossas atitudes em tempos

de pandemia, que revelam nosso
amor pelos avós e demais pessoas
idosas. É tempo de cuidar, principalmente daqueles mais vulneráveis neste momento de provação.
Conﬁra também a Palavra do Arcebispo sobre o papel dos avós na
educação dos mais jovens.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Série Espaços Litúrgicos

A CRUZ
Foto: Rudger Remígio

SÃO JOAQUIM,
SANT’ANA E
NOSSOS AVÓS

Editorial

Nesta edição, em que apresentamos o quarto tema da nossa série
sobre os espaços litúrgicos, padre
José Luiz da Silva, reitor do Seminário São João Maria Vianney, traz um
outro sinal eloquente para os católicos espalhados pelo mundo: a cruz.
A Instrução do Missal Romano assim
determina: “Sobre o altar ou junto
dele coloca-se também uma cruz,
com a imagem de Cristo cruciﬁcado”
(IGMR, 308). Notam-se dois elementos fundamentais sobre o lugar da
cruz; é sobre o “altar” ou “junto dele”.
Não se trata, portanto, de se ter uma
cruz sobre o altar, outra ao lado dele
e outra ﬁxada na parede. Por isso,
a Igreja orienta que coloque “uma
cruz” com o cruciﬁcado. A duplicidade, além de ferir a teologia litúrgica,
fere também o decoro litúrgico.

A Igreja orienta que, mesmo fora
das ações litúrgicas, permaneça
junto ao altar, bem visível, a cruz
com a imagem do cruciﬁcado. Nas
igrejas, que já possuem um grande
cruciﬁxo ﬁxado na parede, atrás
do altar, não há necessidade de ter
outro para a visibilidade no presbitério. Qual o signiﬁcado da cruz
com o cruciﬁcado? Ela nos remete
a paixão, morte e ressureição de
Jesus; ela serve “para recordar aos
ﬁéis a paixão salvadora do Senhor”
(IGMR, 308); ela revela que o Rei
se fez pequeno, Servo e assumiu a
nossa humanidade, menos o pecado, até o extremo, sofrendo a morte por amor a nós; ela nos mostra
o esvaziamento do Filho de Deus,
que na cruz entrega o espírito ao
Pai (Jo 19,30).
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Dom Washington Cruz reza em sufrágio

N

o dia 19 de junho, a Igreja celebrou o 16º Domingo do Tempo Comum.
A Santa Missa do meio-dia, como de costume, foi presidida, na Catedral Metropolitana
de Goiânia, pelo nosso arcebispo,
Dom Washington Cruz. Dessa vez
ele celebrou com um sentimento de
pesar, pelo falecimento do padre
Fiorenzo Bertoli.
Por causa da pandemia, o arcebispo tem celebrado a Santa Missa sem a presença do povo e com
transmissão ao vivo da PUC TV,
Rádio Difusora Pai Eterno e pelas
redes sociais da Arquidiocese de
Goiânia. Por ocasião do falecimento
do padre Fiorenzo, Dom Washington convidou os padres Cônegos
Regulares da Imaculada Conceição,
que fazem parte da mesma congregação do falecido padre, para participar desta celebração em sufrágio
de sua alma.
Padre Fiorenzo Bertoli era pároco
em Brazabrantes (GO). Ele foi infectado pela covid-19, em 15 de julho

de 2020 celebrou a Páscoa deﬁnitiva
com 72 anos de idade, 54 anos de
vida religiosa, 45 anos de sacerdócio
e 36 anos de missão no Brasil.
“Ele deixa a memória de um ‘pastor com cheiro de ovelhas’ e de um
confrade humilde e prestativo, dedicado ao trabalho e à oração, sempre
disponível para escutar e ter amizades fraternas. Que o Senhor conceda
descanso eterno em seu Reino a essa
incansável testemunha do Evangelho”, disse Dom Washington.
O arcebispo lembrou também do
cardeal Zenon Grocolewski, prefeito emérito da Congregação para a
Educação Católica, que faleceu na
sexta-feira, 17 de junho. O cardeal
tem seu nome gravado na história da
PUC Goiás, já que foi ele quem concedeu o título de Pontifícia à Universidade Católica de Goiás, como lembrou Dom Washington. “O cardeal,
a quem tivemos o prazer de receber
em nossa PUC Goiás, foi um homem
dedicado à educação e, como Prefeito da Congregação para a Educação
Católica, empenhou-se para a evan-

Foto: Rudger Remígio

de padre e bispos falecidos, vítimas da covid-19

Dom Washington abraçando o Pe. Fiorenzo Bertoli por ocasião de sua
posse como pároco de Brazabrantes, em 2019

gelização através da educação. Deixa-nos um legado para seguirmos
ﬁrmes e fortes na realização da nossa missão, sobretudo em tempos tão
difíceis como o que vivemos.”

Dom Washington rezou pela alma
de Dom Henrique Soares, bispo da
Diocese de Palmares (PE), que também foi vítima da covid-19, falecido
no dia 18 de julho. (Marcos Paulo)

Foto: Arquivo

Santa Casa inaugura Sala de Humanização
para enlutados pelas vítimas da pandemia

Dom Levi abençoou o novo espaço, que permite
aos familiares das vítimas da covid-19
vivenciarem seu luto

Com a bênção de Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, foi inaugurada a
Sala de Humanização de Contextos
de Óbitos pela covid-19, no hospital
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, na manhã do dia 20 deste mês,
em solenidade on-line. Essa sala tem
como objetivo humanizar o processo de reconhecimento e despedida
do corpo pelos familiares de vítimas
da covid-19. Trata-se de ambiente
preparado com as normas de precaução quanto à contaminação pelo
coronavírus, com um vidro isolando
os falecidos dos enlutados.
Para as vítimas da pandemia, os
rituais fúnebres não podem ocorrer.
Assim, família e amigos não vêm o
corpo, não se despedem e ﬁcam sem

possibilidade de ter o suporte social
e emocional que o velório proporciona. Tudo isso pode diﬁcultar o
processo do luto, segundo o psicólogo Roberto Ribeiro, responsável
técnico pelo Setor de Psicologia da
Santa Casa. “Percebemos esta demanda no apoio a contexto de óbitos por covid-19 no hospital e corremos atrás de organizar um lugar
que fosse preparado para dar aos
familiares o direito de reconhecer o
corpo dos seus entes queridos que
partiram e se despedir, contando
com o acolhimento de uma equipe
multiproﬁssional. Com a criação
desse contexto de acolhimento e humanização, estamos contribuindo
para um luto menos sofrido, para
uma melhor elaboração desse luto e

a redução do seu impacto psicossocial”, relatou o psicólogo.
A inauguração da Sala de Humanização contou com a participação
dos superintendentes geral, técnico
e administrativo, respectivamente, Dra. Irani Ribeiro de Moura,
Dr. Pedro Ivandosvick Cordeiro
de Oliveira e Dr. Irondes José de
Morais. Também participaram representantes dos setores de psicologia, voluntariado, assistência social
e manutenção. O quadro gestor
da Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia (SCMG) é presidido pelo
arcebispo metropolitano, Dom
Washington Cruz, e tem como
vice-presidente o bispo auxiliar,
Dom Levi Bonatto.
(Eliane Borges)

Shalom lança projeto social em live solidária
A Comunidade Católica Shalom,
vocação de reconhecimento pontifício, presente na Arquidiocese de
Goiânia há aproximadamente sete
anos, promove Live Music Solidária
no sábado, dia 25, às 20h, contando
com a presença de diversos artistas
católicos como: Keciane Lima, Naldo José, Banda Ecoar, Jessica & Jennifer e Missionário Shalom. Essa live
tem o objetivo de arrecadar fundos
para dar assistência aos mais necessitados, através do Projeto Shalom
Amigo dos Pobres, que será lançado
durante o evento.
Sabendo que a pandemia do coronavírus trouxe grandes danos e agravou ainda mais as questões de saúde
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e essencialmente as questões sociais,
o Projeto Shalom Amigo dos Pobres
está sendo criado para atender a população em situação de rua e vulnerabilidade social, de modo a dar suporte às necessidades básicas de alimentação, higiene e reinserção social,
garantindo atendimento coerente
com a dignidade da pessoa humana.
Pessoas e empresas que tenham
interesse em fazer doações para implantação do projeto e desejarem
mais informações, podem entrar
em contato com Aurinilton Filho,
responsável local pela Comunidade Shalom: (62) 99231-1316. Conﬁra
a Live Music Solidária no YouTube
(Shalom Goiânia) e colabore.
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Fé e experiência
são as maiores
riquezas que
podemos absorver
dos nossos avós

Pe. Arthur com a vovó Noêmia (vovó materna)

FÚLVIO COSTA

C

elebramos, em 2020,
o Dia dos Avós de um
modo totalmente diferente dos anos anteriores. A pandemia do coronavírus em todo o mundo
nos distanciou ﬁsicamente e
a parcela da população aci-

ma dos 60 anos é considerada grupo de risco e precisa
redobrar os cuidados para
se proteger. No Dia dos Avós,
que celebramos neste domingo, 26 de julho, fazemos memória aos avós de Jesus, São
Joaquim e Sant’Ana. A data é

muito especial, embora ainda
pouco celebrada no Brasil.
Mas que lições de fé podemos aprender com os avós
de Jesus? Essa pergunta tem
muito a ver com os nossos
próprios avós. E para falar
sobre isso e sobre nossa re-

lação com os avós e demais
pessoas idosas, neste tempo
de pandemia, entrevistamos
o padre Arthur da Silva Freitas, sacerdote da Arquidiocese de Goiânia, que atualmente cursa doutorado em Teologia, em Valência (Espanha).

São Joaquim e Sant’Ana
Segundo padre Arthur, toda informação relacionada aos pais de
Maria deriva da literatura apócrifa,
isto é, dos textos que a Igreja considera inspirados, mas não constam
no cânon bíblico. Esses livros têm
grande valor histórico e parte do seu
conteúdo é considerado verídico.
“O Evangelho da natividade de Maria, o Evangelho de pseudo Mateus,
e o protoevangelho de São Tiago são
onde encontramos informações sobre os avós de Jesus”, revelou.
Nas três obras, há menção sobre
os pais de Maria e eles são apresentados como um casal de muita
devoção, conforme explicou padre
Arthur. “Ana é apresentada como

descendente do Rei Davi. Ela e Joaquim não tinham ﬁlhos, embora já
estivem com idade avançada. Mas
Ana, mulher de muita fé, rezava e
pedia a Deus que lhe desse ﬁlhos”,
aﬁrmou. Os textos apócrifos relatam
que Joaquim saiu em retiro de oração por 40 dias para suplicar a Deus
que desse a ele a graça de ser pai e
à sua esposa a graça de ser mãe. De
fato, Ana signiﬁca graça e o Senhor
os atendeu. “Um anjo apareceu a
Ana e disse a ela que Deus havia
escutado suas orações e que teriam
uma ﬁlha que seria lembrada por todas as gerações da terra, para sempre. Ela então engravidou e deu à
luz a Virgem Maria Santíssima.”

As informações sobre os dois santos, porém, são muito básicas. “O que
sabemos são seus nomes, Joaquim e
Ana, e um pouco da história relacionada ao nascimento de Maria. Eles
eram um casal muito piedoso, mas
não tinham ﬁlhos, o que era considerado, naquela época, como uma
espécie de maldição. Eles rezaram e
receberam a graça de Deus. Uma história muito parecida com a de outra
Ana, a mãe de Samuel, que podemos
encontrar na Sagrada Escritura”, explicou padre Arthur. Além das informações contidas nos textos apócrifos,
São Joaquim e Sant’Ana também são
venerados desde os primeiros séculos, na Igreja Ortodoxa Oriental.

Os avós de Jesus na história da salvação
Apesar do pouco que se sabe sobre
São Joaquim e Sant’Ana, podemos
alimentar nossa fé a partir de suas experiências. A importância deles é em
referência a Cristo, segundo padre
Arthur. “Toda a nossa fé tem por base
a revelação de Jesus Cristo. Portanto,
tudo aquilo que se refere a Cristo é
importante para a nossa fé. Claro que
existe uma hierarquia de valores naquilo que toca a nossa fé. Em primeiro lugar, a própria pessoa de Jesus,
Deus mesmo, a Santíssima Trindade;
depois, aquilo que Jesus ensinou, a
sua doutrina; seguido de tudo aquilo
que demonstrou com seus atos, continuando com tudo aquilo que está relacionado aos mistérios de sua vida.”
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O padre enfatizou que São Joaquim e Sant’Ana fazem parte da história de salvação, pois o nascimento
de Jesus foi possível pelo sim de Maria. Ela é um dom de Deus para seus
pais, que não podiam ter ﬁlhos, e ela
foi concebida sem pecado original
no seio de Ana. “Jesus é descendente direto de São Joaquim e Sant’Ana.
Eles são seus avós, é família de Jesus. Para a nossa fé é importante a
ﬁgura desses dois porque, graças
a santidade, piedade e súplica que
dirigiram a Deus, puderam ser instrumentos do Senhor neste processo
histórico da encarnação e de envio
do Filho de Deus para a salvação
dos homens”, explicou.
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Santos, amigos de Deus
A vida de oração e perseverança
de São Joaquim e Sant’Ana é, sem
dúvida, a lição mais importante
desses dois santos em nossa vida
de fé. “Aproximar-se de Deus por
meio da aproximação aos santos
é um caminho seguro porque eles
estão próximos a Deus, estão sempre nos conduzindo ao Pai. Esses
dois santos têm a nos oferecer a
conscientização da importância dos
anciãos, das pessoas idosas, no processo da transmissão da fé.” Padre
Arthur destacou ainda que “ter devoção a São Joaquim e Sant’Ana é
ter o coração atento aos avós pela

experiência da vida, experiência
provada no sofrimento, pela sabedoria adquirida no dia a dia, que
nos indica um caminho seguro não
só das coisas eternas, mas das coisas práticas da vida. Quando um
avô ou avó diz: ‘olha não faça isso,
por este caminho é melhor’, eles estão falando com amor e com base
na sabedoria adquirida. Eu acho
que isso, hoje, tem nos faltado muito. Que São Joaquim e Sant’Ana
ajudem seus devotos a ter os ouvidos atentos e o coração inclinado
aos avós, que detêm a sabedoria
pela experiência adquirida”.

Pe. Arthur com a vovó Zita (vovó paterna)

Respeito e amor aos nossos avós
“Quão importantes são os avós
na vida da família para comunicar
o patrimônio de humanidade e fé
essencial para toda a sociedade”.
Foi com essa frase do papa Francisco, publicada em seu Twitter, que
o padre Arthur respondeu quando
perguntado sobre a importância
dos avós na família e na educação
dos netos.
Os avós, como diz o papa, são
importantes para a vida da família
porque eles comunicam o patrimônio de humanidade e de fé que são
tão essenciais para as sociedades. O
sacerdote mencionou que as socie-

dades mais organizadas, que progridem mais, que crescem mais, são
aquelas que valorizam os idosos.
Isso na fé cristã é essencial: o cuidado, o amor, a atenção e o respeito à
pessoa idosa.
O amor e o respeito aos avós passam pela sua história de vida, uma
vez que, por sua experiência, os mais
jovens conseguem fazer as escolhas
mais acertadas e a enxergar horizontes com mais clareza. “Quando nós
celebramos São Joaquim e Sant’Ana
e, no mesmo dia, os avós, nós estamos celebrando o dom da vida que
recebemos deles. Temos que nos

lembrar que a casa onde vivemos,
eles viveram; a rua onde andamos,
eles andaram; as lutas que nós lutamos, eles também lutaram e lutam
até hoje. A vida, tudo o que nós passamos, eles também passaram e estão passando conosco.” A ideia da
cultura do descarte, na visão do padre, é ilusão. “É um grande engano
a visão de que só os jovens podem
aproveitar a vida e que somente eles
são o futuro da sociedade. Em outra
ocasião, o papa Francisco disse também em um congresso para idosos
que eles são também o presente e o
futuro da Igreja. Até mesmo porque

ser idoso é o futuro de toda pessoa
humana e graças àqueles que chegam a essa fase da vida. Para nós é
um dom, uma alegria. Infelizmente,
nós estamos vivendo um tempo de
um consumismo e de um utilitarismo em que a pessoa idosa está sendo deixada de lado, está sendo colocada de escanteio, como se fosse
para o nosso modo de vida um peso.
E agora, diante da situação que vivemos, sobretudo da pandemia, vemos a consequência disso. Os idosos
são os mais atingidos, os que mais
sofrem, os que mais sentem este momento tão difícil”, alertou.

Cuidados em tempos de pandemia
Manifestar presença permanente e atenção aos nossos avós é o
modo que podemos desenvolver para estarmos próximos deles neste tempo de pandemia. Padre Arthur lembrou que os meios de comunicação nos possibilitam fazer isso de forma não presencial, para
que eles não corram riscos. “Muitos estão realizando reuniões familiares, mas a mensagem para todos nós neste momento é: cuidado
com essas reuniões familiares porque o presente de aniversário que

você pode dar ao seu avô são 40 dias em uma UTI ou talvez até a
morte. Por isso, precisamos considerar com muita caridade a situação difícil que estamos, sem nunca deixar de manifestar o carinho, o
respeito e a admiração que temos por eles. Os avós merecem de nós
tudo o que temos, tudo o que podemos fazer por eles, ainda que isso
signifique, hoje, uma certa ausência física, o que não significa jamais
ausência espiritual e afetiva.”

“Meus avós, pais que moldaram meu caráter”

Manoel Victor com seus avós,
Sr. Manoel Moreira e Geny Borges
(vovôs maternos)

Manoel Victor Moreira, 22 anos,
carrega consigo o nome do seu avô,
Manoel Moreira da Silva, 85 anos,
que é casado com sua avó, Geny
Borges da Silva, 75 anos. Seus avós
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o criaram desde que nasceu e até
hoje eles moram juntos. Para ele,
o casal é muito importante em sua
vida. “Meus avós representam mais
que uma simples relação familiar,
são verdadeiros pais com quem tive
o privilégio de crescer e aprender,
desde o primeiro dia da minha vida.
São guias iluminados que irradiaram para mim sabedoria e moldaram meu caráter”, aﬁrmou.
Este tempo de pandemia levou a
família a redobrar os cuidados, preservando os avós. Para isso, eles se
organizaram como puderam para
que os idosos não sejam contaminados. Esse é o lado negativo. O
positivo é que o momento de diﬁculdade trouxe mais aproximação
entre eles. “Neste momento de pandemia, em que as relações ﬁcaram

mais próximas, sinto que houve um
fortalecimento de sentimentos até
então velados pela rotina proﬁssional. Voltamos a almoçar em família,
relembrar momentos e até auxiliar
uns aos outros nas atividades proﬁssionais. Com o objetivo de preservar a saúde deles, foi necessário
evitar ao máximo a contaminação.
Então, estabelecemos que durante
a pandemia eu ﬁcaria encarregado
de sair, somente para o necessário”.
Neste Dia dos Avós, Manoel só tem
a agradecer por tudo o que seus
avós representam. “Dedico a meus
avós dois breves versos do poema
Meu Destino, de Cora Coralina: ‘Nas
palmas de tuas mãos, leio as linhas
da minha vida’. Que São Joaquim
e Sant’Ana possam interceder pela
saúde de todos os avós do Brasil.”
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a continuidade do
magistério para
iluminar diferentes
horizontes

A Libreria Editrice Vaticana publicou o livro “Os Papas e a
Pontifícia Academia para a Vida” que apresenta dentro do
contexto das rápidas mudanças da ciência e da tecnologia os
pronunciamentos dos papas sobre o assunto. Uma coletânea
de Discursos, Cartas e Mensagens que oferece, entre outras
coisas, um panorama das iniciativas que têm caracterizado a
Pontifícia Academia para a Vida desde seu nascimento, em
1994, a pedido de São João Paulo II, até os dias de hoje.
CARDEAL PIETRO PAROLIN ESCREVE
O PREFÁCIO
O prefácio escrito pelo cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin destaca
que são mais de 25 anos marcados pela
atenção de três papas, que permitem
“acompanhar a evolução progressiva
dos muitos temas tratados e a atenção
que o Magistério dos Papas tem dedicado constantemente a eles”, lembrando também o tumultuado desenvolvimento do conhecimento cientíﬁco e da
tecnologia que levou “a uma contínua
expansão dos aspectos que devem ser
considerados para proteger e promover
a vida humana”. Os discursos apresentados, explica o Cardeal Parolin, devem
ser lidos com base nas Encíclicas e outros documentos dos papas para compreender a densidade da mensagem de
cada texto. Para o Secretário de Estado,
é também uma oportunidade de agradecer à Academia pelo seu trabalho na
delicada fronteira da tutela e promoção
da vida em todas as suas fases.
DOM VINCENZO PAGLIA FAZ
A INTRODUÇÃO
Na Introdução escrita pelo presidente da Pontifícia Academia para a Vida,
Dom Vincenzo Paglia ressalta como esta
coleção permite captar o profundo vínculo que une esses Documentos. E descreve a contribuição de cada papa:
SÃO JOÃO PAULO II
Sem dúvida um dos pensamentos
fortes de São João Paulo II era o apelo à
integração da pesquisa cientíﬁca com a
ética e também a luz que vem da Reve-

EDICAO 323 - DIAGRAMADO.indd 6

lação Cristã, particularmente diante dos
perigos do utilitarismo e da mentalidade da pretensa autonomia absoluta do
homem, “como se ele fosse o autor de
sua própria vida”. Essencialmente, um
humanismo fechado à transcendência.
Portanto, é importante, enfatiza Dom
Paglia na Introdução, lembrar da ligação entre ética e direito, onde a primeira
deve encontrar a segunda e onde emerge que o positivismo do direito está
sempre ligado ao relativismo ético.
BENTO XVI
Com Bento XVI, sublinha o prelado, há um aprofundamento sistemático
desses temas e também a introdução de
outros novos temas. Na sua reﬂexão é
central o tema da consciência cristã e a
relação entre razão e fé, um traço distintivo de seus ensinamentos. Um vínculo
no qual a razão é chamada a realizar um
processo de puriﬁcação através do diálogo com a fé, tanto que Bento XVI escreveu que foi o próprio cristianismo que
criou aquela matriz cultural que “tornou
possível na Europa da Idade Média o
desenvolvimento do conhecimento cientíﬁco moderno, que nas culturas anteriores tinha ﬁcado apenas na semente”.
PAPA FRANCISCO
Na mesma linha dos ensinamentos
de São João Paulo II e de Bento XVI
estão também as intervenções do Papa
Francisco. A atenção dada na Laudato Si’
à ecologia integral e também aos cuidados paliativos e às implicações ligadas
ao desenvolvimento e ao uso da inteligência artiﬁcial e da robótica. Também

foi importantíssimo o novo Estatuto de
2016 para a Pontifícia Academia para a
Vida e, entre os documentos de Francisco, a Humana Communitas, a Carta por
ocasião do 25º aniversário da fundação
da Academia com a indicação da família e da relação entre homem e mulher
como o lugar central de iniciação à fraternidade para toda a humanidade.

ENTREVISTA COM
DOM VINCENZO PAGLIA
Na mesma linha do ensino de São João
Paulo II e Bento XVI estão também as intervenções do papa Francisco, como o contraste à eutanásia e ao aborto. O que lhe impressiona no seu apelo à construção de um
humanismo fraterno de indivíduos e povos,
sublinhado na Carta Humana Communitas
para os 25 anos da Pontifícia Academia?
Dom Vincenzo Paglia: Com o papa
Francisco, na esteira do Magistério
anterior, o olhar da Academia foi ampliado: o papa pediu primeiro que a
Academia servisse a vida humana não
apenas no início e no ﬁm, mas em cada
momento da existência. Para fazer isso,
ele queria cientistas de diferentes disciplinas e de muitas origens culturais
e religiosas. Deste mandato surgiram
os estudos (e as intervenções do papa
Francisco) sobre novos capítulos: reﬁro-me em primeiro lugar às novas tecnologias – chamadas convergentes – e
no impacto que elas têm sobre o desenvolvimento, sobre a qualidade de vida,
sobre a melhoria das possibilidades de
cuidado para todos e não apenas para

alguns. Por exemplo, a robótica ou a inteligência artiﬁcial e a introdução de sistemas avançados mudam a relação do
homem consigo mesmo e com o meio
ambiente. Penso no horizonte da “bioética global”, que exige que ampliemos
nossa análise para as transformações
trazidas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia e que veriﬁquemos
o impacto na qualidade de vida humana. Falo do prolongamento da vida humana que ocorreu graças ao progresso
da pesquisa e então entram na reﬂexão
tópicos como os cuidados paliativos,
questões de ﬁm de vida, o papel da espiritualidade e das religiões no delineamento de um sentido para a vida na era
tecnológica A Pontifícia Academia para
a Vida é estimulada a desenvolver uma
reﬂexão que leve em conta os desaﬁos
em um planeta onde as possibilidades
de desenvolvimento, de vida, de uso de
tecnologias não são para todos. Um planeta que sofre com a exploração indiscriminada dos recursos causada por um
modelo de desenvolvimento que consome e acaba em vez de se preocupar em
renovar e dar um futuro a todos. É por
isso que a vida, para a Igreja, nunca é
entendida abstratamente, ela é declinada em suas diversas fases, em contextos
sociais e culturais, e o objetivo profundo
é nos ensinar como construir uma Humana Communitas. Um mundo onde a
tecnologia está ao serviço dos povos,
para o bem comum, e não a humanidade ao serviço da tecnologia.
Debora Donnini – Vatican News
20 de julho de 2020
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Evangelizar a vida
MARINA RIBEIRO DA SILVA
Membro da Unijuc - Goiânia

“Reagiremos todas as vezes que
a vida humana for ameaçada!” (São
João Paulo II). Essa deveria ser a postura de todo homem e toda mulher
formados à imagem e semelhança
de Deus e redimidos por Cristo.
Sempre é muito saudável recordar que, no magistério de São João
Paulo II, o direito à vida foi um tema
recorrente até o ﬁnal do seu pontiﬁcado, sobressaindo, particularmente, a Encíclica Evangelium Vitae
e ganhando destaque em várias de
suas homilias, discursos e em quase
todos os seus escritos.
Em Washington, em 1979, aﬁrmava com coragem: “reagiremos
todas as vezes que a vida humana
for ameaçada. Quando o caráter sagrado da vida antes do nascimento
for atacado, nós reagiremos para
proclamar que ninguém tem o direito de destruir a vida antes do nascimento. Quando se falar de uma
criança como de um peso ou se con-

siderá-la como meio para satisfazer
uma necessidade emocional, nós
reagiremos…”
E como a vida humana tem sido
ameaçada, mesmo diante deste tempo de pandemia! Basta olharmos,
por exemplo, os Projetos de Lei
1444/2020 e 1552/2020, votados no
último dia 9 de julho, na Câmara
dos Deputados, que visam implantar ferramentas de ampliação do
acesso ao aborto no Brasil até 22 se-

“Há uma nova estratégia sendo
traçada por aqueles que insistem em
descriminalizar o aborto em nosso país
através da manipulação linguística”
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manas de gestação, e o mais curioso,
sem sequer citar a palavra “aborto”,
numa perfeita sintonia com a chamada Guerra Semântica, ou melhor,
Revolução através da Linguagem!
Pasmem! Há uma nova estratégia
sendo traçada por aqueles que insistem em descriminalizar o aborto em
nosso país através da manipulação
linguística.
Com o tempo, as ameaças contra
a vida não diminuem, ao contrário,
adquirem enormes dimensões de
maneira cientíﬁca e sistemática.
São João Paulo II já nos exortava a
“evangelizar a vida”, ou seja, a pregar o valor sagrado da vida humana
a todos os homens de boa vontade,
mesmo diante das diﬁculdades a serem enfrentadas pela incompreensão, pela falta de solidariedade ou
ainda por pouco discernimento
num momento histórico tão deci-

sivo em que sofremos ataques por
toda parte.
Mas há ações positivas propostas
pelo nosso saudoso São João Paulo
II e tão bem descritas na Encíclica
Evangelium Vitae, n. 100, que se traduzem em esperança para nós: “encontremos novamente a humildade
e a coragem de orar e jejuar, para
conseguir que a força que vem do
Alto faça ruir os muros de enganos
e mentiras que escondem, aos olhos
de muitos dos nossos irmãos e irmãs, a natureza perversa de comportamentos e de leis contrárias à
vida, e abra os seus corações a propósitos e desígnios inspirados na civilização da vida e do amor”.
Assim, pela oração e pelo jejum,
construiremos uma nova cultura
verdadeiramente capaz de reagir todas as vezes que a vida humana for
ameaçada.
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Pão e caridade

‘‘Dai-lhes vós mesmos de comer’’ (Mt 14,16)
MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, São Mateus relata-nos
a primeira multiplicação dos
pães. Após os discípulos pedirem para Jesus despedir a multidão,
ele lhes dá uma missão: “Dai-lhes vós
mesmos de comer” (Mt 14,16). E diante
da oferta de cinco pães e dois peixes, o
Mestre realiza um milagre.
Os milagres manifestam a presença
do Reino de Deus no meio dos homens e
nos mostram que só Deus realiza maravilhas; que para ele “nada é impossível”
(cf. Lc 1,37). E Jesus realiza o impossível:
multiplica pães e peixes e alimenta a
multidão.

Jesus concede a seus seguidores a missão de alimentar, com o Pão da vida eterna (Jo 6,51), a multidão histórica de cristãos. “O tão sublime Sacramento” (Santo
Tomás de Aquino), que é consagrado pelas mãos do sacerdote, alimenta a alma
humana, nesta vida e na eternidade.
E ainda a Igreja alimenta seus ﬁlhos
com o pão material. Em tempos de pandemia, Ela reﬂete a “caridade de Cristo” (São João Paulo II) e sacia a fome de
multidões, cujos olhares se voltam para
a Mãe que reparte entre os seus ﬁlhos
até o último pão.
Dai-nos a graça, Jesus, de sempre
sermos alimentados com o Pão da Vida
eterna. Que ele seja o nosso sustento e
a nossa salvação e providenciai o pão
material, para os que dele necessitam.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,18-19.20.21; Mt 13,31-35. 3ª-f.: Jr 14,17-22; Sl 78(79);
Mt 13,36-43. 4ª-f.: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Jo 11,19-27. 5ª-f.: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 13,47-53. 6ª-f.: Jr 26,
1-9; Sl 68(69): Mt 13,54-58. Sábado: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12. Domingo: 18º DTC – Multiplicação dos pães – Is 55,1-3; Sl 144(145); Rm 8, 35.37-39; Mt 14,13-21.

EDICAO 323 - DIAGRAMADO.indd 8

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 14,13-21 (página 1366 – Bíblia das
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus,
por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a realidades que o façam perder o foco. Para isso, invoque o auxílio do
Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia a Palavra quantas vezes for
necessário para poder ouvir e compreender a mensagem de
Deus para você.
3º) Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Destaque palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas;
4º) Oração espontânea: apresente-se a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça,
espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5º) Contemplação: agora, tente lembrar-se dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida. Busque registrar, para que possa, durante a semana, relembrar o
que foi rezado;
6º) Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos
e você deverá comprometer-se, de modo livre, a colocar a
Palavra em prática.
18º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da Palavra:
Is 55,1-3; Sl 144 (145), 8-9.15-16.17-18 (R/. cf. 16); Rm 8,35.37-39;
Mt 14,13-21 (Multiplicação dos pães).
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