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PALAVRA DO ARCEBISPO

Queridos irmãos e irmãs,

N

o dia 4 de agosto, a Igreja
celebra a memória litúrgica de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. John Vianney, também conhecido como Santo Cura d’Ars, nasceu,
em 8 de maio de 1786, em Dardilly,
perto de Lyon, França, em uma famíDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
lia de agricultores. Foi ordenado sacerdote em 1815 e, depois de algum
tempo como vigário em Ecully, foi enviado à remota comunidade francesa de Ars, em 1818, para ser um pároco.
Ao chegar, o padre imediatamente começou a orar e trabalhar pela conversão de seus paroquianos. Embora se considerasse indigno de sua missão como pastor, deixou-se consumir
pelo amor de Deus ao servir ao povo. Vianney ajudou lentamente a reviver a fé da comunidade por meio de suas orações
e do testemunho de seu estilo de vida. Fez homilias muito
belas sobre a misericórdia e o amor de Deus e é dito que até
pecadores ferrenhos se converteram ao ouvi-lo. Além disso,
ele restaurou sua igreja, formou um orfanato, chamado “La
Providence”, e cuidou dos pobres.
Sua reputação como confessor cresceu rapidamente e peregrinos viajaram de toda a França para procurá-lo no Sacramento da Reconciliação. Firmemente comprometido com a
conversão do povo, ele passava até 16 horas por dia no confessionário. Atormentado por muitas provações e atacado
pelo diabo, São João Vianney permaneceu ﬁrme em sua fé e
viveu uma vida de grande amor a Deus. Dedicado à adoração
ao Santíssimo Sacramento, passou muito tempo em oração,
alimentando-se com pouca comida e dormindo muito pouco.
Trabalhava sem descanso em humildade infalível, gentileza,
paciência e alegria.
John Vianney morreu em 4 de agosto de 1859 e foi canonizado pelo papa Pio XI, em 1925. Depois, foi declarado patrono
dos padres. Em 2009, o papa Bento XVI, comemorando o 150º
aniversário da morte de São João Vianney, proclamou o Ano
dos Sacerdotes. Naquela ocasião, o papa escreveu uma belíssima carta ao clero, incentivando todos os padres a olhar para
o Cura d’Ars como um exemplo de dedicação ao chamado
sacerdotal.
Como o ministério pastoral do Cura d’Ars está intimamente ligado ao confessionário, creio que essa memória deve
suscitar em todos, sacerdotes e ﬁéis, um grande desejo de
voltarmos à conﬁssão. Os padres são chamados a darem a
vida no confessionário, como um bom pastor que se oferece às suas ovelhas. Os ﬁéis, por sua vez, são convidados a se
aproximar com frequência a este sacramento, confessando-se
regularmente e, pela experiência com o amor misericordioso
de Deus, crescer em graça e santidade.
São João Maria Vianney, rogai por nós!
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É chegado o Mês Vocacional
2020 e a Igreja nos apresenta um
tema muito pertinente ao momento de pandemia que estamos vivendo. “Amados e chamados por
Deus”. Trata-se de uma reﬂexão
sobre o amor de Deus que ama e,
por isso, nos chama. Somos chamados a rezar neste mês e a manter a chama da oração acesa por
todo o ano. No conteúdo de capa
sobre o mês vocacional, trazemos
a mensagem do nosso arcebispo
Dom Washington Cruz a todos
os vocacionados e vocacionadas
e uma entrevista com o coordenador arquidiocesano da Pastoral

Vocacional, padre Rodrigo Lacerda, sobre as iniciativas que serão
realizadas ao longo do mês. Ainda
nesta edição, conﬁra a continuação da Série Espaços Litúrgicos,
com padre José Luiz da Silva, e o
artigo sobre as ânforas, que estão
permanentemente expostas na Catedral Metropolitana de Goiânia.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Série Espaços Litúrgicos

Cadeira para o sacerdote
celebrante e outras cadeiras
Foto: Fúlvio Costa

EM TORNO DO
CONFESSIONÁRIO

Editorial

Em nosso último encontro, falamos sobre a cruz e seu signiﬁcado.
Continuando a nossa Série Espaços
Litúrgicos, nesta edição, vamos falar
sobre a cadeira do presidente da celebração. Quero ainda lembrar que
estamos falando do espaço litúrgico
chamado presbitério. Todos os símbolos que nós já comentamos são colocados sobre o presbitério. Também
no presbitério irá a cadeira do padre,
presidente da celebração, bem como
as cadeiras dos padres concelebrantes e diáconos. “A cadeira do sacerdote celebrante deve manifestar a função deste de presidir a assembleia e
dirigir a oração” (IGMR, 310).
A Igreja orienta que o lugar apropriado da cadeira presidencial é atrás
do altar, “a não ser que a estrutura do
edifício sagrado ou outras circuns-

tâncias o impeçam” (IGMR, 310). O
lugar da presidência deve facilitar a
comunicação entre o padre e o povo.
Caso o tabernáculo ﬁque atrás do altar, a cadeira presidencial deve ﬁcar
em outro lugar adequado. Essa cadeira não deve ser imitação de um trono,
aliás a Igreja pede para evitar: “Evite-se toda espécie de trono. Antes de
ser destinada ao uso litúrgico, convém que se faça a bênção da cadeira
da presidência” (IGMR, 310).
A forma da cadeira cria uma unidade com a mesa da Eucaristia e a
mesa da Palavra. Para reforçar o princípio de unidade, ela nunca está sozinha, mas ladeada com outros assentos para os concelebrantes, diáconos
e demais ministros (GLP), segundo
prescrevem os ritos.
(Pe. José Luiz da Silva)
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

HOMENAGEM

às vítimas da covid-19 de todo o Brasil

N

o dia 6 de agosto acontecerá um evento chamado “Elevar o Amor”,
organizado pela Associação Guardiões do Amor Maior,
juntamente com o Santuário Sagrada Família. A ação acontecerá
no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.
“O evento ‘Elevar o Amor’ visa
fazer um grande movimento de oração por todas essas famílias, homenageando cada vítima com um balão, que irá compor um grande mosaico na arquibancada e no gramado
do estádio Serra Dourada. Serão 100
mil balões que irão formar a frase
‘Não falta amor, falta amar e vamos
elevar o amor’. Dez mil balões serão
soltos em direção ao céu, conectando o Brasil ao céu; suas famílias, aos
entes queridos”, explicou Edgar Diniz, coordenador do evento.
Todo o momento será transmitido pelo YouTube, garantindo uma
visibilidade mundial e uma conexão direta com o coração de todos
os brasileiros.
Fernando Bacelar, conselheiro e
fundador dos Guardiões do Amor
Maior, falou sobre a ação. “Nós,
que somos cristãos, acreditamos na

vida eterna. Nossa intenção com o
projeto ‘Elevar o Amor’ é celebrar
a vida de todas essas pessoas que
partiram para junto do Pai. Queremos homenagear tudo o que
elas ﬁzeram na terra como ﬁlhos e
ﬁlhas de Deus e, junto com esses
familiares que estão sentindo a
dor da perda, abriremos o céu com
esses balões, que serão enviados
para que então seja derramado do
próprio coração de Deus um bálsamo de paz e amor a todos nós que
estamos lutando neste momento
de pandemia”, explicou.
Padre Rodrigo de Castro, reitor
do Santuário Sagrada Família, falou sobre o sentimento de homenagear os falecidos e confortar os
familiares. “Temos a forte convicção de que este movimento de oração e homenagem será marcante
na vida de todas as famílias atingidas e de cada brasileiro que sente
compaixão pelo momento que estamos passando.”
A iniciativa é mais uma ação do
Projeto Somos Um, da Arquidiocese de Goiânia.
Saiba como participar do Projeto, acessando o site: projetoelevaroamor.com.br

Na liturgia anterior ao Concílio Vaticano II não havia a Missa
Crismal como a conhecemos hoje.
O bispo diocesano abençoava os
Óleos a serem usados nas celebrações dos Sacramentos (Batismo,
Crisma, Ordem e Unção dos Enfermos) e em alguns sacramentais
(a dedicação de Altar e Igreja, por
exemplo) de maneira mais discreta
e até privada.
A liturgia pós-conciliar colocou
em grande evidência esse momento signiﬁcativo da vida da diocese
de forma que, sem nenhum perigo
de errar, é possível dizer que ela
se tornou uma verdadeira epifania
da Igreja particular, pois nela está
presente uma bela imagem da Igreja peregrina sobre a terra, o bispo
diocesano ladeado por uma coroa
com muitos círculos concêntricos,
a saber, os presbíteros, os diáconos, os/as vocacionados/as à vida
sacerdotal e à vida religiosa, e o
povo santo de Deus, os principais
destinatários dos sacramentos.
O lugar mais teológico para essa
celebração é a Catedral da Diocese,
mas, por conta do grande número
de pessoas que acorrem a essa celebração, o bispo diocesano pode celebrá-la em outro espaço. Aqui, na
Arquidiocese de Goiânia, a celebramos na Basílica do Divino Pai Eterno, onde pulsa o coração da religiosidade dos goianos e por acomodar
de maneira mais adequada os ﬁéis.
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Missa Crismal e as novas ânforas da Arquidiocese
Vaticana. As ânforas que tínhamos eram com capacidade para
10 litros de óleo, que ano após ano
eram insuﬁcientes. Nas atuais ânforas cabem 25 litros. Esperemos
que elas atendam às nossas necessidades por, ao menos, um século.
ESPAÇO DIGNO NA CATEDRAL

As novas ânforas estão expostas no Altar da Cruz, na Catedral Metropolitana

AS NOVAS ÂNFORAS
O ideal, considerando o tamanho da diocese, é que o bispo diocesano abençoe, na Missa Crismal
anual, uma quantidade de óleos
que seja suﬁciente para as celebrações dos Sacramentos e sacramentais durante todo o ano. Para
tanto, é preciso resolver o devido
tamanho das ânforas. Durante os
60 anos de nossa amada Arquidiocese foram-se buscando maneiras
de resolver essa questão aparentemente simples. As ânforas que tínhamos há muitos anos não atendiam a essa demanda anual.

Em outubro de 2015, após a Reunião Mensal de Pastoral, pedimos
à Comissão de Liturgia que estudasse uma maneira de se prover
novas ânforas, que atendessem à
nossa necessidade. Começou-se
um longo caminho de estudo de
possibilidades e escolha de material adequado. Encarregamos para
isso um sacerdote que tem conhecimento com conceituadas e consagradas empresas italianas na fabricação de objetos em metal para a
liturgia Católica.
Depois de diversos meses de
conversas, por internet, chegou-se,
em janeiro de 2017, a um projeto
inspirado nas ânforas da Basílica

Considerando a dignidade das
atuais ânforas, entrou em questão
onde colocá-las. Depois de um longo caminho de estudo envolvendo
o Setor Litúrgico, os arquitetos
Maria Inês Pereira e Vitor Hugo
Gonçalves, do Escritório Griﬀe Arquitetura, o arcebispo metropolitano de Goiânia Dom Washington
Cruz e o pároco da Catedral, padre Carlos Gomes, decidiram fazer uma reforma no Altar da Cruz,
para acolher as ânforas. Com essa
obra concluída, a comunidade
pode agora conhecer esses objetos
litúrgicos, que vão cumprir a sua
primordial ﬁnalidade: distribuição
dos Santos Óleos para as comunidades e despertar uma fecunda catequese sacramental nos ﬁéis.
“Agradecemos a todos os que,
de alguma forma, colaboraram
com muito amor e alguns sacrifícios para que tivéssemos essas novas ânforas, para uma mais digna
celebração da bênção e consagração
dos Santos Óleos, na Missa do Crisma”, ressalta Dom Washington.
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FIQUE POR DENTRO

Congregação para o Clero

Foto: Vatican News

publica Instrução sobre Paróquia e Evangelização
As paróquias são chamadas a
olhar além de suas fronteiras
e ir ao encontro dos que
precisam de fé
“A conversão pastoral da comunidade paroquial a serviço da
missão evangelizadora da Igreja”
é como intitula-se a nova Instrução
redigida pela Congregação para
o Clero e publicada no último dia
20. Seus aspectos centrais apontam
para a renovação das estruturas paroquiais, a redescoberta da vocação
missionária de cada batizado e, ao
mesmo tempo, a superação da ideia
de uma pastoral paroquial limitada
dentro do território. Orienta para
uma pastoral no geral, marcada por
um “dinamismo em saída”.
O documento não contempla
novidades legislativas, mas propõe
modalidades para aplicar melhor
a normativa vigente, a ﬁm de favorecer a corresponsabilidade dos
batizados e promover uma pastoral
de proximidade e cooperação entre
as paróquias, que são chamadas a
“olhar além de suas fronteiras para
anunciar o Evangelho”, a ir ao encontro dos que estão distantes e a serem cada vez mais projetadas para
novas formas de pobreza.
Como explica o Cardeal Beniamino Stella, prefeito da Congregação para o Clero – em entrevista ao
Vatican News –, a nova Instrução do
dicastério nasce da necessidade de
orientar, em sentido missionário, a
renovação já em andamento das es-

Cardeal Stella: precisamos de paróquias capazes de sair e procurar os que estão distantes

truturas eclesiais. A Instrução quer
colocar-se a serviço de algumas opções pastorais já iniciadas e experimentadas, a ﬁm de contribuir para
avaliá-las e orientá-las num contexto mais universal. “Hoje existem
outras necessidades: há uma mobilidade mais acentuada. Tudo isso
nos fez entender que temos de olhar
além, além da ideia da paróquia
tradicional. Hoje as pessoas se deslocam, frequentam a igreja do lugar
onde estão”, alerta o cardeal.
O prefeito da Congregação para o
Clero lembrou que o papa Francisco
tem exortado a Igreja, cada vez mais,

a assumir esse dinamismo em saída
como verdadeira dinâmica da fé: “...
signiﬁca olhar distante, ver quem
precisa da fé: o mundo juvenil, o
mundo daqueles que precisam de
Deus mas não sabem qual estrada
tomar. A paróquia deve ser uma estrutura em busca. [...] Isso signiﬁca
dedicar tempo, descobrir as riquezas
das pessoas, das famílias, vivendo

juntos. [...] Tudo isso nos leva a sentir a paróquia como uma “vida das
comunidades”, uma “vida da grande família”. Assim, o sacerdote deve
ser o guia dessa procissão em saída”.
Fonte: https://www.vaticannews.va/
pt/vaticano/news/2020-07
Edição: Eliane Borges

Leia a íntegra da Instrução no link abaixo:
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-07/integrainstrucao-paroquia-evangelizacao-congregacao-clero.html

Preparação para o matrimônio em tempos de
pandemia e pós-pandemia
Neste tempo em que a pandemia da covid-19 trouxe muitas
restrições para as atividades de
evangelização, fomos chamados
a descobrir novos métodos de
evangelização e cuidado na preparação para a vida matrimonial
daqueles que desejam receber
o Sacramento do Matrimônio.
Não é apenas adaptar o que se
tinha presencialmente e fazê-lo
através de alguma mídia (palestras, conferências etc.). Mas
realmente descobrir como tornar
próximo e personalizado o acolhimento e o acompanhamento
(mais do que formação teórica)
dos noivos.
Papa Francisco disse-nos: “Estou persuadido de que é necessário um verdadeiro catecumenato para o Sacramento do Matrimônio, e não se limitar a fazer
a preparação mediante duas ou
três reuniões e depois ir em fren-
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te” (Discurso aos participantes no
curso sobre o novo processo matrimonial, 25 de fevereiro de 2017). Já
o Sínodo da Família realizado em
duas edições (2014 e 2015) apontava o caminho da preparação para a
vida do matrimônio dentro de um
Itinerário Vivencial de Acompanhamento Personalizado, a partir
de um processo de “Catequese
Pré-Matrimonial”, fugindo da realidade de cursos e encontros com
grande número de casais. Valeria a
pena reﬂetir sobre cada uma dessas
palavras!
A própria Pastoral Familiar
Nacional, sob a tutela dos Bispos
do Brasil e assessoria especializada, tem fornecido, no espírito do
Sínodo da Família, materiais com
conteúdo e dinâmicas para a realização desse acompanhamento.
É importante reforçar que a palavra é sempre acompanhamento e
não cursos.

Em razão das situações criadas
pela pandemia, a Coordenação
da Pastoral Familiar, através de
agentes que estão em diversas paróquias, procurou disponibilizar
encontros personalizados pelas
plataformas digitais, com o empenho de adequar a disponibilidade
dos noivos, numa bela atitude dos
casais catequistas que os acolhem.
A Pastoral Familiar tem utilizado para esse acompanhamento
digital (porque, às vezes, o digital
pode gerar verdadeira proximidade
quando o encontro é personalizado)
diversas ferramentas (Skype, Whats
App e outras plataformas gratuitas). Tudo isso sem procurar reduzir
as exigências, o tempo e o conteúdo

a ser trabalhado em parceria com
os casais. Nem sempre facilitar
demais é caminho de verdadeiro
amor a quem servimos. Precisamos entender que a exigência é
fruto do amor comprometido de
quem recebe e de quem oferece,
como lembra Padre Caﬀarel: “O
teu amor sem exigência me diminui, a tua exigência sem amor me
revolta, o teu amor exigente me
engrandece” (L´Anneau d´Or.
Paris, maio de 1956).
Convidamos todos vocês a conhecerem essa proposta da Igreja, através da Pastoral Familiar.
Sacerdotes, diáconos, agentes,
casais interessados. É tempo de
cuidar! É tempo de evangelizar!

Se você deseja conhecer melhor este projeto ou preparar-se
para a vida matrimonial através deste itinerário acompanhado,
entre em contato com a Pastoral Familiar da Arquidiocese
de Goiânia (pfarquidiocesegoiania@gmail.com).
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O chamado de Deus é o seu presente
à nossa existência
Padre Rodrigo Lacerda,
coordenador arquidiocesano
da Pastoral Vocacional, falou
conosco sobre o mês vocacional que inicia, os projetos da
pastoral postergados devido
à pandemia do coronavírus e
deixou uma mensagem aos vocacionados e a todos aqueles
que rezam pelas vocações.
1 – O senhor poderia explicar o tema do mês vocacional proposto para
este ano?
O tema do Mês Vocacional 2020, “Amados e chamados por Deus”, e o
lema “És precioso a meus olhos… Eu te amo” (cf. Is 43,4), lembram-nos que o
tema do amor de Deus é o que dá sentido a qualquer vocação. Nós só compreendemos ou tentamos compreender o mistério da vocação de ser chamado por Deus, seja para qual vocação for, porque Deus nos ama. É como o
papa Francisco diz na Christus Vivit, sempre um chamado do amigo que nos
ama, que quer o melhor para nós, que considera que somos preciosos aos
seus olhos e que somente nesse amor de Deus por nós e no amor que nós
correspondemos a Deus achamos o sentido da nossa vocação.

FÚLVIO COSTA

N

este ano de 2020, a Igreja
nos convoca a reﬂetir e
a rezar pelas vocações a
partir do tema proposto
“Amados e chamados por Deus”
e o lema “És precioso aos meus
olhos… Eu te amo” (cf. Is 43,4). Em
mensagem especial para este mês,
nosso arcebispo Dom Washington Cruz faz uma reﬂexão sobre a
Exortação Apostólica Pós-Sinodal
Christus Vivit, do papa Francisco,
documento publicado logo após o
Sínodo dos Bispos sobre os jovens,
a fé e o discernimento vocacional e
que, conforme o arcebispo, corresponde à visão atual do magistério
sobre o tema da vocação e concretamente da vocação ao ministério
sacerdotal.
Em um trecho de sua mensagem, Dom Washington deixa isso
bem claro: “O Santo Padre propõe-nos uma atitude de esperança baseada na convicção de que ‘Jesus
caminha no meio de nós como fazia na Galileia. Ele passa pelas nossas ruas, detém-se e olha-nos sem
pressa. O seu chamado é atrativo e
fascinante’ (CV, 277). Hoje, porém,
é mais difícil de escutar e entender
os jovens porque são bombardeados por uma variedade de estímulos e uma multiplicidade de propostas geradoras de muito ruído e
dispersão”.
A respeito do tema do mês vocacional, “Amados e chamados
por Deus”, ele explica que o cha-
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mamento de Jesus é aquele de um
amigo, que conhece e ama cada
um e, por isso, quer lhe dar o melhor. A vocação, neste sentido, é
dom, um presente precioso que
tem suas exigências também. “Os
presentes de Deus são interativos,
para apreciá-los é preciso arriscar”, aﬁrmou. Citando a Christus
Vivit, Dom Washington comenta
que embora seja um chamado, a
vocação não é um dever imposto por outro a partir de fora, mas
algo que estimula a crescer e optar
para que esse presente amadureça
e se torne dom para os outros (CV,
289).” Ele salienta ainda que abrir-se a esse dom “implica um caminhar juntos com Cristo, na amizade e na liberdade, num seguimento próprio do discípulo que deseja
aprender com o Mestre”.
Em sua mensagem, Dom
Washington ainda reﬂete sobre o
seminário que, segundo ele é “o
espaço necessário para o discernimento e para uma sólida conﬁguração com Cristo dos discípulos
que serão enviados em missão,
como pastores em seu nome” e
sobre o sentido do mês vocacional, “ocasião para reﬂetir na centralidade da questão vocacional e
para um renovado compromisso
em ordem a uma ‘cultura vocacional’. É também oportunidade para
animar os jovens que fazem parte
dos vários seminários da nossa arquidiocese e reconhecer o precioso
trabalho dos formadores e de todos os que colaboram na vida dos
seminários”.

2 - Como a Pastoral Vocacional tem desenvolvido suas ações neste tempo de pandemia?
A Pastoral Vocacional, neste tempo de pandemia, foi afetada como a
maioria das pastorais das nossas paróquias da arquidiocese. Muitos eventos
foram cancelados ou mudaram um pouco seu aspecto porque pressupõem
aglomeração, encontros vocacionais presenciais não puderam ser realizados. Nós mantemos o acompanhamento presencial. O padre coordenador,
os seminaristas, integrantes da Pastoral Vocacional continuaram a acompanhar individualmente, seja presencialmente, seja virtualmente aqueles
que estavam sendo acompanhados pela Pastoral Vocacional. Além disso,
nós intensificamos os trabalhos por meio das redes sociais, até mesmo começamos um projeto novo que é o Provocar, no Instagram (https://www.
instagram.com/vocacionalgyn/) e no YouTube. Estamos fazendo também o
contato pessoal. Gravamos formações por vídeos, mandamos os links para
eles assistirem por meio das redes sociais. Foram todos os meios que nós
utilizamos para tentar suprir os encontros presenciais.
3 - Quais iniciativas serão realizadas neste mês vocacional?
Elaboramos um texto que pode ser rezado nas paróquias em adoração
que, chamamos de Horas Santas Vocacionais, como também adaptamos um
texto que já existia com os mistérios vocacionais. As pessoas podem rezar
em casa tanto no mês de agosto como depois. Vamos continuar com os vídeos que já começamos, falando sobre as vocações específicas em cada domingo. Além disso, intensificaremos outras iniciativas. Nós vamos publicar
também, por meio das redes sociais, testemunhos vocacionais e realizar as
Horas Santas por meio de lives. Propomos para as paróquias, mas quem quiser pode acompanhar os terços durante a semana e, aos domingos, as Horas
Santas pelo Instagram da Pastoral Vocacional. Além disso, vamos continuar
os acompanhamentos que já fazíamos pessoalmente. Estamos também
sendo convidados a participar de encontros de grupos de jovens, catequeses virtuais, ações e iniciativas que brotam do mês vocacional.
4 - Quais iniciativas estão previstas para 2021?
Retomar todas aquelas atividades que nós já havíamos planejado para
este ano e que não foram possíveis, acrescidas também de outras coisas
que nós descobrimos neste ano de 2020. Os dois encontros de acólitos e
coroinhas que não vão ser possíveis, também as várias iniciativas, a Romaria
Vocacional, as Horas Santas Vocacionais que rezamos no segundo domingo
de agosto. Os encontros vocacionais, sejam os quatro masculinos e os dois
femininos abertos, além dos encontros vocacionais que já fazemos todo o
ano. Os atendimentos vocacionais que estão sendo retomados agora e que
queremos realizar ano que vem. Então, a expectativa para 2021 é retomar
tudo aquilo que já fazemos e continuar, se Deus quiser, com as iniciativas
que começamos também, como o Provocar.
5 - Qual a mensagem da Pastoral Vocacional Arquidiocesana para este
mês vocacional?
Trazemos uma mensagem de esperança para este mês vocacional. Só
o amor de Deus realmente fundamenta a esperança que nutrimos em
todo o momento da história e continuamos a alimentar essa história com
o amor de Deus, que é o fundamento de todo o chamado. Que nós possamos ter realmente essa esperança, que ela seja atuante nas nossas pastorais. Por isso, pedimos e exortamos as pessoas a viver realmente este mês
vocacional, rezando conosco, participando nas atividades da sua paróquia
do modo que for possível, divulgando também todas as iniciativas. Mas,
de qualquer modo, que essa seja uma chama que fique mais forte e que
continue o ano inteiro.
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SANTA SÉ

Cardeal Baldisseri

Pandemia e jovens, exemplos de solidariedade
Inspirado em um livro
recentemente publicado
sobre a Pastoral dos Jovens,
o cardeal Lorenzo Baldisseri
reflete sobre essa pastoral na
pós-pandemia, sublinhando
a importância de envolvê-los
em sintonia com a “Christus
Vivit” do Papa Francisco.

A

Libreria Editrice Vaticana publicou recentemente o livro “O Espírito renova tudo. Uma
Pastoral Jovem para os Jovens” da
religiosa Nathalie Becquart, que
dedicou mais de 30 anos ao apostolado dos jovens na França.
O cardeal Lorenzo Baldisseri, Secretário Geral do Sínodo dos Bispos, reﬂete sobre este tema acentuando a importância de envolver
os jovens nas instituições eclesiais,
renovando a pastoral para as novas gerações. O cardeal concentra
a atenção a partir da atualidade
marcada pela convivência com o
coronavírus que diﬁcultou a retomada das atividades paroquiais
como catequeses e encontros de
jovens nas paróquias.
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O AQUI E AGORA
“Antes de tudo – diz o cardeal
– eu gostaria de agradecer a todos os jovens que trabalharam
efetivamente durante a pandemia”. Foi preciso muito pouco
para estimulá-los em um momento dramático para a história
do mundo inteiro. “Os jovens
– continua o cardeal Baldisseri –
demonstraram que não representam o futuro, mas o presente”.
Uma verdade destacada várias
vezes durante os trabalhos do
Sínodo dos Jovens e na Exortação pós-sinodal Christus Vivit do
Papa Francisco. E o livro da religiosa Becquart também reitera
isto mais uma vez, acrescentando
exemplos concretos de seu próprio caminho ao lado dos jovens.
DAR ESPAÇO
O contexto inédito de hoje nos
leva a considerar as iniciativas
pastorais de maneira diferente.
No entanto, esses ensinamentos
são sempre válidos. “Vemos que
lentamente o ritmo está normalizando – observa o Secretário Geral do Sínodo – e a projeção futura
nos diz que precisamos da contri-

buição dos jovens se quisermos
renovar as coisas.” Antes de mais
nada, é necessário entender onde
estão os jovens. “No passado, a
paróquia tinha o campinho de
futebol, a sala de diversões. Mas
agora isso não é mais suﬁciente.
Os jovens”, diz ele, “estão nas
ruas”. E é para lá que temos que ir
para encontrá-los”.
O ACOMPANHAMENTO
A ideia básica é simples. “Como
Igreja – explica o cardeal Baldisseri – devemos ter a coragem de
conﬁar nos jovens, sem pensar
que eles são imaturos. Eles podem cair, certamente. Todos nós
somos frágeis. Mas a ideia básica de tudo é o acompanhamento.
Companheiro signiﬁca cum pane,
ou seja, aquele que divide o pão e,
portanto, se torna familiar. Então
o companheiro não ﬁca atrás ou
na frente, ele ﬁca ao lado porque
estão juntos.”
IR ÀS RUAS
O que aconselhar aos educadores e sacerdotes que lidam com os
jovens? “O que devemos fazer”,
continuou ele, “é nos aproximar

dos jovens: ouvi-los e conversar
com eles, seguindo a sugestão
deste livro”. É por isso que devemos ir às ruas, nos estádios, nas
academias. Mas – adverte ele –
não são os sacerdotes que devem
ir a esses lugares. “São os jovens
formados, mesmo que ‘formado’
seja uma palavra antiga. Deve ir
o jovem que assumiu, que sentiu
que se tornou diferente, que quer
se expressar e que quer dar.”
O DISCERNIMENTO
O cardeal Baldisseri nos convida a ampliar nossos horizontes e
identiﬁca outra função estratégica
da paróquia que poderia captar
o interesse dos jovens. “Por volta
dos 15 anos – explica ele – começa-se a pensar sobre as escolhas
para o futuro. E nem sempre encontram apoio suﬁciente na família.” Assim, não só o pároco, mas
também os jovens leigos podem
ajudar. “São eles que devem ser
missionários.” Esse – conclui – “é
o centro de tudo: todos os batizados são missionários e discípulos
de Cristo, embora com diferentes
papéis, carismas e ministérios”.
Eugenio Bonanata – Vatican News
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VIDA CRISTÃ
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Precisamos ser médicos de homens e almas
para vencer a batalha contra a covid
DRA. IRANI RIBEIRO DE MOURA
Superintendente-geral da Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia e Presidente da Associação dos Médicos
Católicos da Arquidiocese de Goiânia

A

pandemia da covid-19
pegou o mundo de surpresa e, até mesmo nos
países mais ricos, os sistemas de saúde estão completamente
despreparados para atender à demanda gerada por essa tragédia de
proporções globais. E nós, médicos
e demais proﬁssionais de saúde?
Estávamos prontos para enfrentar
o drama diuturno de assistirmos, às
vezes impotentes, à agonia e à morte de tantos pacientes abatidos pelo
inimigo antes desconhecido pela
ciência? Obviamente que não.
Muitas universidades preparam
com excelência os futuros proﬁssionais de saúde, oferecendo-lhes
uma ótima base de conhecimentos
teóricos e práticos. Mas poucas nos
ensinam a importância da humanização na relação com nossos pacientes ou a encarar nossas limitações diante dos ditames divinos e
do imponderável.
Alguns de nós, empáticos por
natureza, dotados de uma fé viva,
compreendemos e respeitamos melhor os sentimentos e necessidades
de cada um, além de sofrermos menos estresse diante de situações dra-
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máticas. Porém, raríssimos são os
que se mantêm incólumes quando
atuam na linha de frente em uma
batalha diária nas proporções desta
pandemia. Mais de 2,5 milhões de
casos e 88 mil mortes no Brasil!
Pouco sabemos sobre esse vírus
capaz de aniquilar suas vítimas em
questão de horas. Todos os nossos
conhecimentos são comumente inúteis para manter acesa a chama da
vida. Precisamos, então, expandir a
visão para além da matéria; reconhecer nossa, às vezes, frágil humanidade; elevar o olhar para o alto, conﬁando na máxima de que “não cai
uma folha da árvore sem que Deus o
permita”. O momento exige que nós,
médicos católicos, estejamos de coração aberto para o próximo, atuando
com amor e caridade como São Lucas, médico de homens e de almas.

Há alguns anos, quando coordenei a implantação do SAMU no
Brasil, nas palestras que ﬁz por
todo o país, sempre dizia a meus
colegas: “Não basta ter apenas conhecimento, é preciso ter Deus no
coração e ver sempre no outro nosso próximo”. Mais do que nunca
enfatizo a necessidade de estarmos
em conexão com o ser e enxergá-lo
em cada pessoa que nos chega em
busca de socorro, oferecendo nosso
saber médico juntamente com atenção e acolhimento. E não somente
ao paciente, mas também a seus familiares, em cujos rostos estão estampados a agonia, o medo, a dor
por um ﬁlho, ﬁlha, pai, mãe, irmão,
irmã, avós...
No entanto, só podemos dar
aquilo que temos. Se estivermos
vazios o que haverá para ser doa-

do? É fundamental que, a cada dia,
renovemos nosso estoque de fé, esperança e compaixão, alimentando
nossas almas. Bebamos na fonte
inesgotável de energia e de amor
divinos sempre ao alcance, por
meio da oração, da meditação ou
simplesmente de alguns minutos
de recolhimento e conversa sincera
com Deus.
Sejamos instrumentos da vontade do Pai, e a misericórdia ﬂuirá
espontaneamente através de nossas
ações, para que cuidemos amorosamente de nossos pacientes sem distinção de gênero, raça, classe social.
Para que saibamos respeitar a dignidade dos mais fragilizados, reconhecer os limites da ciência, oferecer
consolo quando nossos recursos se
esgotam. Se a medicação já não age,
o amor e a fé podem fazer milagres.
Acima de tudo, amemos o próximo
como a nós mesmos, como Cristo.

“É fundamental
que, a cada dia,
renovemos nosso
estoque de fé,
esperança e
compaixão,
alimentando
nossas almas”
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LEITURA ORANTE

“Coragem! Sou eu.
Não tenhais medo!” (Mt 14,27)
ERICK MENESES SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Senhor revela a sua face para
aqueles que o procuram, mas é
preciso que o nosso coração esteja preparado para reconhecê-lo
quando se manifestar. Veja a experiência
de Elias no monte Horeb. Não bastou que o
profeta se colocasse de prontidão para ouvir
a Deus, foi preciso discernir qual era realmente a manifestação de Deus em meio à
realidade que se apresentava a ele.
O mundo, de fato, possui muitos sinais
– alguns muito atrativos e outros menos –,
mas nem todos são expressão da vontade de
Deus. Para nossa surpresa, Deus não estava
no poder da tempestade ou do terremoto;
tampouco estava no esplendor do fogo que
consome, mas na brisa leve.
É verdade que, hoje, por causa de sua suti-

leza, os sinais de Deus podem passar desapercebidos. No entanto, também é verdade que,
uma vez aprendida como é a voz do Senhor, é
necessário ter fé para que quando os momentos difíceis surgirem, possamos reconhecê-lo.
Assim, podemos fazer como os discípulos, que ﬁzeram uma experiência com Jesus
em meio à tempestade que lhes aﬂigia. A
graça de poder contar com Cristo nas tormentas da vida é tão necessária hoje como
foi na época dos discípulos. Não importa se
nossa fé ainda é fraca como a de Pedro, que
afundou por medo dos ventos. O importante é saber que o mesmo Deus que se revela a
nós por diversos sinais é o mesmo que vem
ao nosso auxílio nos momentos de necessidades, só precisamos estar preparados para
reconhecê-lo, quando ele se manifestar.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Jr 28, 1-17; Sl 118(119); Mt 14,22-36. 3ª-f.: Jr 30, 1-2. 12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 15, 1-2.10-14. 4ª-f.: Jr 31, 10.11-12ab.13
(R/. cf. 10d); Cânt.: Jr 31, 10.11-12ab.13 (R/ . cf. 10d); Mt 15,21-28. 5ª-f.: Dn 7, 9-10.13-14 ou 2 Pd 1, 16-19; Sl 96(97), Mt 17,1-9. 6ª-f.: Na 2, 1.3; 3,13.6-7; Cânt.: Dt 32, 35-41 (R/. 39c); Mt 16,24-28. Sábado: Hab 1, 12-2,4; Sl 9A(9), 8-9.10-11.12-13 (R/ . 11b); Mt 17, 14-20. Domingo: 19º Domingo do
Tempo Comum – lRs 19,9a.11-13a; Sl 84(85), 9ab-10.11-12.13-14 (R/ 8); Rm 9, 1-5; Mt 14,22-23 (Jesus e Pedro caminham sobre a água).
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 14,22-33 (página 1366 – 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 o texto, em voz alta,
duas vezes, pelo menos;
3. Meditação livre: repita os trechos que mais chamaram sua atenção;
4. Oração: reze, agradecendo 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 de anunciar a maravilha da vida nova em Jesus pelo
Espírito Santo.
19º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: 1Rs 19,9a.11-13; Sl 84 (85),9ab-10.11-12.13-14
(R/. 8); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 (Jesus e Pedro caminham
sobre a água).
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