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PALAVRA DO ARCEBISPO

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Caros irmãos e irmãs,
A formação espiritual deve convergir em direção a uma realidade
que pode ser resumida no seguinte
itinerário: conhecer, amar e testemunhar o Cristo, porque o Cristianismo é
uma experiência de uma pessoa viva
de Alguém que quer entrar em diálogo conosco. Para que essa formação
espiritual se torne concreta, devemos
voltar às fontes da nossa fé (a Bíblia, a
Liturgia e os escritos dos Padres), nas
quais o Espírito Santo torna viva a Palavra, que se torna inteligível e sempre nova no interior da Tradição e da
fé da Igreja (Dei Verbum, 12).
No tempo dos Padres, a escuta
da Palavra marcava a vida de oração e de caridade apostólica das comunidades cristãs. Por essa razão,
aquelas comunidades eram cheias
de um grande impulso e vitalidade
evangélica. Surge, assim, a pergunta:

poderíamos, hoje, recuperar aquele ardor do início? Como Cristo é o
mesmo “ontem, hoje e sempre” (Hb
13,8), creio que certamente é possível
recuperar tal ardor por meio de uma
atenta e aprofundada escuta da Palavra de Deus.
Para a vida da Igreja esse é o tempo
de um novo ardor espiritual, segundo
as orientações do Vaticano II e as linhas mestras do Magistério da Igreja.
Entre os elementos desse novo ardor
está, sem dúvida, a valorização, seja na
vida pessoal dos ﬁéis, seja naquela da
comunidade cristã, da prática da Lectio
Divina, escuta orante da Sagrada Escritura, capaz de transformar os nossos
corações e de iniciar cada um de nós
na arte da oração e da comunhão.
Uma frase da Escritura introduz
bem o método da Lectio Divina: “esta
palavra está muito perto de ti, está na
tua boca e no teu coração, para que tu
a coloques em prática” (Dt 30,14). De
fato, é assim: a Palavra de Deus está
na boca para leitura, no coração para
meditação e oração, na prática para a
contemplação. A Lectio Divina, de fato,
é um modo excelente para se ler a Sagrada Escritura, é a oração que nasce
da Bíblia e é feita com ela.
O esquema clássico da tradição
patrística e monástica, que Guigo II
bem formulou no seus escritos a partir
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REDESCOBRINDO A PALAVRA DE DEUS

do texto “pedi e recebereis, buscais e
achareis, batei e vos será aberto” (Mt
7,7), apresenta as quatro etapas clássicas da Lectio Divina, e assim comenta: “buscai na leitura e achareis com a
meditação, batei na oração e vos será
aberta a contemplação”. O monge cartucho, portanto, parafraseando os dois
últimos convites do Senhor, reassume
o seu método em quatro tempos: leitura, meditação, oração, contemplação.
Depois, Guigo II clariﬁca o seu pensamento assim:
“A leitura indaga e a meditação encontra, a oração pede e a contemplação
saboreia. A leitura se pode dizer que
leva à boca o alimento sólido, a meditação o mastiga e o tritura, a oração
sente o sabor, a contemplação e a doçura mesma que dá a alegria e renova

a força. A leitura permanece sobre a fachada, a meditação penetra no miolo, a
oração nos impulsiona à procura suscitada pelo desejo, a contemplação repousa em gozar a doçura alcançada”.
Vivemos na Igreja um momento
forte de chamada espiritual e da escuta da Palavra de Deus na comunidade
cristã e na vida de cada ﬁel. Vemos,
portanto, que é mister redescobrir
a beleza da oração com a Palavra de
Deus e o valor desse exercício para o
nosso caminho cristão. Para cooperar
com esses passos, a cada domingo durante este mês da Bíblia, gostaria de
oferecer uma reﬂexão sobre cada passo da Lectio Divina, para que possamos
redescobrir e aprofundar a leitura
orante com a Palavra de Deus.

Fique por dentro

Ao mesmo tempo em que nos
despedimos do Mês Vocacional,
agradecendo de modo especial aos
catequistas pelo seu dia, celebrado
neste domingo, 30, damos boas-vindas ao Mês da Bíblia, que se
inicia. O Jornal Encontro Semanal
entrevistou irmã Raquel Mendes
Borges, especialista em Teologia
Bíblica, que aponta caminhos para
vivermos bem o Mês da Bíblia. “Eis
que temos uma grande oportunidade de preencher nosso coração com
a Palavra e curar nosso coração de
muitas dores. Retomando a prática
da meditação...”, ela destaca em um
trecho da entrevista. Trazemos também a mensagem do bispo auxiliar

Dom Moacir Silva Arantes, que em
nome da Arquidiocese de Goiânia,
parabeniza todos os catequistas pelo
seu dia. Na Catequese do Papa, damos
continuidade ao tema Curar o Mundo. Nesta edição, Francisco diz que
a pandemia pôs em evidência vulnerabilidades humanas, mas ressalta que a pandemia trouxe à luz patologias sociais mais vastas. Aproveite
o nosso conteúdo.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
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Quase 700 membros da Sociedade de São Vicente de Paulo
participaram, no último dia 17,
de uma formação sobre a Doutrina Social da Igreja, ministrada
por Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia.

Aconteceu pela plataforma de videoconferência Google Meet, assim como pelo canal do YouTube
da ECAFO do Conselho Metropolitano de Goiânia (CMG). Conﬁra!
https://www.youtube.com/watch?v=u5W78Jei3Lo
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Papa Francisco doa respiradores
à Santa Casa de Goiânia e a outros
hospitais do país

ELIANE BORGES

A

Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia (SCMG), hospital
referência na região Centro-Oeste, onde a maioria dos
pacientes é atendida pelo convênio
com o Sistema Único de Saúde (SUS),
acaba de ganhar três novos ventiladores mecânicos (respiradores) e um
aparelho de ultrassom portátil, para
ajudar especialmente no atendimento de pacientes com a covid-19. O doador, inusitado, é o papa Francisco.
Os equipamentos foram entregues
em cerimônia realizada na manhã do
último dia 25, pelo economista italiano Antônio Guizzette, representante
da Esmolaria Apostólica.
A doação foi resultado de tratativas da Arquidiocese de Goiânia com
o Vaticano. Neste contexto de pandemia, a SCMG disponibiliza dez leitos

de UTI e 20 leitos de enfermaria. Antes dessa doação do papa Francisco,
contava com 32 respiradores em uso,
mas sem reserva para manutenção.
Realizada no pátio do hospital,
respeitando todas as regras de segurança, a cerimônia foi conduzida
pela superintendente-geral da Santa
Casa, Dra. Irani Ribeiro. Representando o presidente da SCMG, o arcebispo Dom Washington Cruz (presidente), o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto (vice-presidente) abençoou os
novos respiradores, rogando a Deus
que eles sejam instrumentos para
salvar vidas na Santa Casa. “Todo
católico saiba dessas ações do papa,
que a partir da Esmolaria do Vaticano, faz doações para projetos e obras
sociais no mundo inteiro”, disse o
vice-presidente da Santa Casa. Ele
também explicou que a unidade foi
escolhida por ser uma obra ﬁlantró-

pica da Igreja e por ter um compromisso com a população mais pobre.
“Deus sempre esteve conosco em
nossa casa. E com pouco sempre ﬁzemos muito”, aﬁrmou a superintendente da Santa Casa, que lembrou
que a abertura de leitos para tratar
os casos da covid-19, em junho, objetivou atender a população mais necessitada, em um dos picos da pandemia. Disse ainda que o trabalho da
Santa Casa tem sido árduo e sofrido,
com perdas fatais, mas também com
muitos casos de cura. “Nós estamos
aqui para cumprir nossa missão, que
é salvar vidas, e recebemos com gratidão esta doação do papa Francisco,
em momento tão difícil”, ressaltou.
Dom Washington não pôde participar da solenidade, mas recebeu
o representante do Vaticano em
agenda particular, para agradecer a
ajuda. Prestigiaram a solenidade representantes dos governos estadual
e municipal, das respectivas secretarias de saúde, e o professor Wolmir
Amado, reitor da PUC Goiás, que
tem a Santa Casa como hospital-ensino reconhecido pelo MEC.

NO BRASIL
A Santa Casa de Goiânia foi a primeira instituição a receber a doação,

mas serão doados ao todo, no Brasil,
18 respiradores e seis aparelhos de
ultrassom portáteis a hospitais que
atuam no combate à pandemia. Eles
foram indicados pela Nunciatura
Apostólica, “para que este gesto de
solidariedade cristã e de caridade da
Santa Sé possa, realmente, ajudar os
mais pobres e necessitados no país”.
A informação é do cardeal Konrad
Krajewski, da Esmolaria Apostólica, em comunicado a Dom Washington Cruz. A Esmolaria Apostólica é
o departamento da Santa Sé que tem
a função de exercer a caridade em
nome do Sumo Pontíﬁce.
Antônio Guizzette explicou que
a origem dessa missão humanitária
foi uma solicitação dos bispos ao
Vaticano, apresentando a situação
dramática que o país está vivendo
por conta da pandemia. “O Vaticano
acolheu esta solicitação e a Esmolaria Apostólica se mobilizou para
conseguir recursos, conseguindo
apoio da organização sem ﬁns lucrativos Hope Onlus, que identiﬁcou
alguns benfeitores para as doações.
Essa colaboração permitiu a compra
desses equipamentos, os melhores
do mercado. Uma forma de dar uma
pequena contribuição para resolver
um problema muito grave”, disse o
emissário do papa.

HOMENAGENS
O representante do papa Francisco foi homenageado pela Santa Casa e pelo reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás,
em agradecimento pelo bem que
está fazendo em sua missão, representando o papa Francisco, o Vaticano, nesse ato de doação, que “é
também simbólico do bem-querer
do papa, de valorização da comunidade hospitalar e comunidade
maior, e vem animar a fé e a solidariedade da população goiana”,
como disse o Prof. Wolmir.
O reitor aproveitou a ocasião
para homenagear também as equi-

pes médica e administrativa da
Santa Casa, por honra ao mérito,
nas pessoas da superintendentegeral, Dra. Irani Ribeiro de Moura; do superintendente-técnico,
Dr. Pedro Ivandosvik Cordeiro de
Oliveira; e do superintendente-administrativo, Dr. Irondes José
de Morais. “Essa homenagem não é
aleatória, mas de Honra ao Mérito,
a partir dos dados apresentados na
assembleia da semana passada, que
apontaram melhorias ano a ano. A
partir do compromisso, esforço, inteligência e do preparo dessas equipes, os desaﬁos serão superados,

para o bem de todos nós, sobretudo
para o bem dos mais vulneráveis”,
enfatizou o Prof. Wolmir.
A coordenadora de Canto Litúrgico da nossa arquidiocese, Leonice
Ângela de Jesus, e o músico Siral-

berto Francisco de Pontes se apresentaram no início da solenidade,
emocionando os presentes com as
mensagens de paz e solidariedade
das músicas, uma delas em italiano,
para homenagear o visitante.
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Arquidiocese de Goiânia parabeniza

catequistas pelo seu dia

N

este último domingo do
Mês Vocacional de agosto,
30, a Igreja celebra o Dia
do Catequista. A vocação
do catequista é o chamado de Deus
para que ele seja instrumento que
faz ecoar a Palavra de Deus por meio
da comunicação e do testemunho. O
Documento Catequese Renovada
(nº 144-151) apresenta um roteiro
geral sobre a missão do catequista,
que pode ser assim deﬁnida: “o catequista exerce sua missão em nome
de Deus e da comunidade profética,
em comunhão com os pastores da
Igreja; o catequista anuncia a Palavra e denuncia tudo o que impede
o ser humano de ser ele mesmo e de
viver sua vocação de ﬁlho de Deus;
o catequista ajuda a comunidade a
interpretar criticamente os acontecimentos, a libertar-se do egoísmo
e do pecado e a celebrar sua fé na
ressurreição”.
A missão do catequista é, sem
dúvida, muito importante para a
evangelização de crianças, jovens e
adultos. São os catequistas os responsáveis por formar a base da fé

nos catequizandos. Com a doação
de si mesmos, eles transformam
o convívio social na família cristã,
bem como em todas as atividades
da vida social: no trabalho, na política, na economia, no lazer.
Em videomensagem aos catequistas pelo seu dia, o bispo auxiliar da
Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes, em nome do nosso arcebispo Dom Washington Cruz;
do bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto;
e da Coordenação Arquidiocesana
de Catequese, agradece a todos os
catequistas pelo seu dia. “O nosso
coração enche-se de alegria pela existência de cada um de vocês e pela
resposta que vocês oferecem a Deus
através do chamado da Igreja para
participar do seu múnus de acolher
e anunciar a Boa-Nova do Evangelho.” Dom Moacir ainda fala da importância da catequese para a Igreja.
“Desde os meus tempos de padre, eu
sempre acreditei e disse: a catequese
é o coração da Igreja. É a catequese
que fomenta na Igreja a vida, porque
ela acolhe os pequenos, os grandes,
os novos e idosos e a todos oferece

Foto: Rudger Remígio

“Se a catequese é o coração da Igreja, os catequistas estão no coração”

uma participação na mensagem que
o Senhor Jesus nos deixou para ser
levada a todos os povos. O bispo é o
primeiro catequista de sua diocese.
Mas esse ministério ele partilha com
os sacerdotes e também com todos os
leigos e leigas e, de uma forma especial, com aqueles leigos e leigas que,
ouvindo um chamado particular do
Senhor Jesus, se dispõem a serem esses instrumentos da evangelização.”
Por ﬁm, ele destaca: “o nosso abraço
afetuoso, a nossa gratidão e a certeza
de que estamos juntos, mesmo que
distantes ﬁsicamente, participando
como um só corpo de uma única e

mesma missão: a missão de levar a
Boa-Nova do Evangelho, a missão de
acolher as pessoas que, sentindo-se
tocadas por Deus, querem entrar no
caminho de Jesus. Vocês são parte essencial nesse processo de evangelização na vida da Igreja. Se a catequese
é o coração da Igreja, os catequistas e
as catequistas estão no coração. Que
Deus os abençoe, que Deus os proteja. Contem sempre com as nossas
orações e rezem vocês também por
nós. Parabéns pelo Dia dos Catequistas e que Deus derrame bênçãos copiosas sobre vocês. Um abraço”.

juntamente com todos os catequistas
que acompanharam pelos meios de
comunicação da TV Pai Eterno. “O
sentimento é de gratidão pelo dom

e vocação de cada catequista, discípulos missionários das comunidades
das dioceses”, aﬁrmou Anamar, após
a romaria.

XI ROMARIA DOS
CATEQUISTAS
Aconteceu, no dia 23 de agosto, a
XI Romaria dos Catequistas do Regional Centro-Oeste da CNBB a Trindade (GO). Este ano, diferente dos
demais, a Romaria não teve a tão famosa peregrinação, que contava com
a participação de quase mil catequistas de todo o regional.
A comissão Animação Bíblico-Catequética do regional, em uma de
suas reuniões virtuais, decidiu que

essa data não deveria deixar de ser
celebrada. A celebração foi presidida
pelo bispo de Luziânia (GO), referencial para a dimensão Bíblico-Catequética e presidente do regional,
Dom Waldemar Passini Dalbello.
Participaram, ainda, a coordenadora
da dimensão Bíblico-Catequética do
regional, Anamar Arrais; o secretário
da comissão, Wanderson Saavedra;
e a tesoureira Keila Karla Pacheco,

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia, em
Goiânia, realizou uma ação social, no
dia 22 de agosto, que teve como proposta oferecer serviços e benefícios
na área de saúde à população da sua
região. As pessoas tiveram atendimento de várias especialidades médicas, entre elas: ginecologia, pediatria, gastroenterologia, neurologia,
dermatologia, angiologia, otorrinolaringologia, geriatria, cardiologia
e ortopedia. Os pacientes puderam
também aferir a pressão arterial, medir a glicemia, os índices de colesterol, Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal, com a equipe de
nutrição e enfermagem.

Foto: Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Paróquia de Goiânia realiza ação com vários serviços de saúde

“O ganho com esse evento não
foi apenas para os pacientes que
aqui tiveram atendimento, mas também visamos colaborar para que o
sistema de saúde pública não ﬁque
sobrecarregado. Os proﬁssionais
que participaram desta ação cooperaram para a prevenção da piora
de doenças clínicas e no diagnóstico
de doenças como: hipertensão, dia-

betes, problemas no coração, problemas neurológicos, entre outros”,
explicou padre Marcos Rogério, pároco da paróquia.
“Nós, da Casa Mãe de Misericórdia, entendemos e somos solidários
com as diﬁculdades ﬁnanceiras da
nossa população. Considerando que
muitos estão sem medicamentos,
porque não retornaram a seus mé-

dicos ou não conseguem arcar com
honorários de especialistas, todas as
atividades neste evento foram ofertadas gratuitamente”, disse a coordenadora da Casa Mãe de Misericórdia, Edna Jesus Araújo Benetti.
O atendimento aconteceu de forma segura, observando as normas
sanitárias atuais e com o conhecimento dos órgãos competentes. Foi
dirigido a todas faixas etárias, incluindo idosos e crianças, que fazem
parte do grupo de risco e que devem
evitar a ida aos hospitais com queixas que não são graves.
A Ação foi planejada dentro da
proposta Projeto Somos Um da Arquidiocese de Goiânia, de unir todas as paróquias e comunidades da
capital em oração, compaixão pelo
próximo e ações de caridade, neste
período difícil de pandemia.
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Palavra de Deus
H

á quase 50 anos, a Igreja
dedica o mês de setembro
ao estudo e contemplação
da Palavra de Deus. Neste
ano, somos convidados a celebrar a
partir do tema proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) “Abre tua mão para o teu
irmão (Dt 15,11)”. A respeito dessa
temática, o presidente da Comissão
Bíblico-Catequética da CNBB e arcebispo de Curitiba (PR), Dom José
Antônio Peruzzo, destacou que a
preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres,
o órfão, a viúva e o estrangeiro estão bem presentes no livro do Deuteronômio. “São leis humanitárias
encontradas também no Código da
Aliança (Ex 20,23)”, aﬁrmou, ressaltando que o livro do Deuteronômio
é rico em reﬂexões morais e éticas,
com leis para regular as relações
com Deus e com o próximo. Além de
apresentar um tema, a CNBB oferece o texto-base para o Mês da Bíblia.
O material, que foi publicado pelas
Edições CNBB, trata-se de um instrumento de estudo e interpretação
do livro e que ajuda na elaboração
dos encontros bíblicos.
Para falar sobre o Mês da Bíblia
e a temática deste ano, o Jornal Encontro Semanal ouviu a irmã Raquel
Mendes Borges, OV. Ela é especialista em Teologia Bíblica e Filosoﬁa
Medieval e Mestre em Ciências da
Religião. Segundo ela, o Mês da Bíblia é muito importante porque abre
possibilidades mais concretas às pessoas, para a aproximação, o contato e
o aprofundamento com a Palavra de
Deus. “Separamos o mês de setembro para celebrar a Palavra, pois é ela
que dá sabor à nossa vida e nos alimenta no peregrinar nesta terra.” Ela
ressaltou, porém, que para ser um
mês diferente, em que nos dedicamos realmente ao estudo e contemplação da Palavra, é necessário tirar
um tempo para saborear e explorar
as suas riquezas. “Temos a luz do
sol a nosso dispor, mas para receber
sua vitamina, precisamos nos expor
à sua luz. A Palavra foi dada, traduzida para nós, mas se não nos colocarmos diante dela com tempo para
isso, não nos beneﬁciaremos deste
dom que ela é para nós.”

A quem abri minha mão hoje?
Acerca do Deuteronômio, irmã
Raquel explicou que de fato é um
livro muito rico, cheio de ensinamentos, sobretudo para os dias
atuais. A religiosa disse que o livro
do Antigo Testamento evidencia a
lei do respeito ao pobre. “O texto
expressa a preocupação em sanar a
pobreza imediatamente e o apelo é
que os irmãos cuidem dos irmãos,
ou seja, a fraternidade está acima
dos direitos. A comunidade não é
uma empresa, mas uma família.
O comportamento familiar diante de um membro empobrecido é
peculiar. O que sustenta essa fraternidade é a graça de sermos todos ﬁlhos de um único Deus e ele
nos pede a graça de vivermos juntos como irmãos.” Por tudo isso,
conforme a entrevistada, o livro é
muito importante e atual. “Quero
frisar que a mão que se estende é
aberta, ou seja, do que tenho meu
irmão pode participar para que
saia da pobreza. Não resta dúvida
de que o contexto em que estamos
grita por uma aplicação dessa passagem em nossas vidas. Precisamos ter um olhar mais atento aos
nossos irmãos empobrecidos e podemos nos perguntar a quem abri
minha mão hoje?”
A seguir, trazemos parte do
conteúdo da entrevista com irmã
Raquel sobre como podemos viver intensamente o Mês da Bíblia,
de modo especial neste tempo de
pandemia.

Como devemos viver bem o Mês da
Bíblia?
Sei de diversas práticas boas,
já adotadas nas comunidades, de
como reunir grupos de leitura. O
destaque na catequese etc. Mas, no
contexto atual, digo que deixemos
um tempo maior para a leitura e
meditação das Escrituras. Tempo suﬁciente para reformar nosso
modo de ver e viver, confrontar,
rezar com a Palavra. É muito interessante o quanto a mídia tem
destacado que pessoas passam por

depressão, solidão, ociosidade,
doenças. Eis que
temos uma grande oportunidade de
preencher nosso coração com a Palavra e curá-lo
de muitas dores. Retomando
a prática da meditação. Decorar
textos bíblicos e atualizar nossa farmácia espiritual, para nos fortalecermos na fé. Por exemplo: quando
estou preocupado tenho a Palavra:
“O Senhor é o meu pastor nada me
faltará” (Sl 23). Quando choro a
perda de um ente querido: “Eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que
crê em mim, ainda que morra, viverá” (Jo 11,25). Quando estou cansada, sem forças: “Os que põem sua
esperança no Senhor renovam suas
forças, abrem asas como águias,
correm e não se esgotam, caminham e não se cansam” (Is 40,31).
Essa prática nos ajuda e também
nos faz mensageiros da Palavra
para nossos irmãos que, por vezes,
encontramos abatidos, precisando
da Palavra de Deus.

Foto: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA

Aqui, não vou citar nomes,
mas conheço um frei de nossa arquidiocese que tem a prática de
oferecer estudo bíblico, em que
os ﬁéis chegam e paulatinamente vão aprendendo mais sobre as
Escrituras. São reﬂexões preciosíssimas, mas poucos as procuram.
Outro modo que acho pertinente é
reforçar estudos bíblicos, divulgar
os que existem e criar novos. Uma
terceira forma que me vem hoje ao
coração é que precisamos aprender novamente a ser Igreja doméstica. A pandemia lançou-nos para
dentro de nossas casas. Seria muito frutuoso se nossas famílias voltassem à prática de ler a Palavra.
Que nossas crianças não cheguem
à catequese sem nunca ter escutado os relatos de Adão e Eva, Noé,
os milagres de Jesus...

Ainda sabemos muito pouco sobre
a Palavra de Deus, embora ela esteja presente em quase todos os
lares. Há passos que podem ser
dados pelas pessoas neste tempo
de pandemia, de modo que gos- Que lugar deve ocupar a Palavra
tem de ler e estudar a Palavra e de Deus na vida dos cristãos?
que possam se aprofundar em seu
Nós, cristãos, somos exortados
conteúdo?
Penso que existem diversas formas de vivermos bem este tempo.
Mas, segundo o Magistério da Igreja, “é preciso que os ﬁéis tenham
acesso patente à Sagrada Escritura” (Constituição Dogmática Dei
Verbum 22), ou seja, deseja-se que
os cristãos possam usar, ter acesso
a ela. Porém, temos muitas pessoas
empobrecidas que não conseguem
ter acesso à Palavra e quando a têm
é de origem protestante, pois eles
doam bíblias. Por vezes, pergunto-me por que não existe a preocupação entre os católicos de que todos
de nossa comunidade tenham uma
bíblia para si mesmo, para seu uso
constante. Não seria este mês adequado a essa ação?

a participar de duas mesas diariamente: mesa da Palavra e mesa da
Eucaristia. Por um tempo, suportamos viver sem nos alimentar,
mas não por muito tempo. O cristão deve se alimentar da Palavra.
O Documento Dei Verbum fala-nos
de veneração às Divinas Escrituras, do mesmo modo que veneramos o Corpo de Cristo (DV 21). E
faço minhas as palavras do mesmo
documento que diz que por ser Palavra de Deus é por ela que ouvimos o Espírito Santo no nosso dia
a dia. Para mim, não necessitamos
buscar nada mais a não ser ouvir
esta Palavra dada por Deus a nós,
para iluminar nossas escolhas e
atitudes. Por isso, ela deve estar
mais próxima do nosso coração.
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Amados irmãos e irmãs!

A

pandemia pôs em evidência quão vulneráveis e interligados estamos todos
nós. Se não nos preocuparmos uns com os outros, a começar
pelos últimos, por aqueles que são
mais atingidos, incluindo a criação,
não podemos curar o mundo.
É de louvar o empenho de tantas
pessoas que nestes meses estão demonstrando amor humano e cristão
pelo próximo, dedicando-se aos doentes e até arriscando a própria saúde. São heróis! No entanto, o coronavírus não é a única doença a combater, mas a pandemia trouxe à luz
patologias sociais mais vastas. Uma

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA

Fé
delas é a visão distorcida da pessoa,
um olhar que ignora a sua dignidade e a sua índole relacional. Por
vezes, consideramos os outros como
objetos, a serem usados e descartados. Na realidade, esse tipo de olhar
cega e fomenta uma cultura de descarte individualista e agressiva, que
transforma o ser humano num bem
de consumo (cf. Exort. Ap. Evangelii
Gaudium, 53; Enc. Laudato Si’, 22).
Contudo, à luz da fé, sabemos
que Deus olha para o homem e para
a mulher de outro modo. Ele criou-nos não como objetos, mas como
pessoas amadas e capazes de amar;
criou-nos à sua imagem e semelhança (cf. Gn 1,27). Dessa forma, deu-nos
uma dignidade única, convidando-

CURAR O MUNDO N. 2

e dignidade
humana

-nos a viver em comunhão com ele,
em comunhão com as nossas irmãs e
irmãos, no respeito de toda a criação.
Podemos dizer, em comunhão, em
harmonia. A criação é uma harmonia na qual somos chamados a viver.
E nessa comunhão, nessa harmonia
que é comunhão, Deus dá-nos a capacidade de procriar e de preservar
a vida (cf. Gn 1,28-29), de trabalhar
e cuidar da terra (cf. Gn 2,15; LS 67).
Compreende-se que não podemos
procriar nem preservar a vida sem
harmonia; seria destruída.
Temos um exemplo desse olhar
individualista, daquilo que não é
harmonia, nos Evangelhos, no pedido feito a Jesus pela mãe dos discípulos Tiago e João (cf. Mt 20,2028). Ela gostaria que os seus ﬁlhos
pudessem sentar-se à direita e à
esquerda do novo rei. Mas Jesus
propõe outro tipo de visão: a de
servir e dar a vida pelos outros, e
conﬁrma-a restituindo a vista a dois
cegos e fazendo-os seus discípulos

(cf. Mt 20,29-34). Procurar subir na
vida, ser superior aos outros, destrói
a harmonia. É a lógica do domínio,
de dominar os demais. A harmonia
é outra coisa: é o serviço.
Peçamos, portanto, ao Senhor
que nos conceda um olhar atento
aos irmãos e irmãs, especialmente
aos que sofrem. Como discípulos de
Jesus, não queremos ser indiferentes
ou individualistas. São essas as duas
atitudes negativas contra a harmonia. Indiferente: olho para o outro
lado. Individualista: considerar apenas o próprio interesse. A harmonia
criada por Deus pede que olhemos
para os outros, para as necessidades
dos demais, para os problemas do
próximo, estar em comunhão. Queremos reconhecer em cada pessoa
a dignidade humana, qualquer que
seja a sua raça, língua ou condição.
A harmonia faz reconhecer a dignidade humana, aquela harmonia
criada por Deus, com o homem no
centro.

Membros da família humana
O Concílio Vaticano II evidencia
que essa dignidade é inalienável,
porque “foi criada à imagem de
Deus” (Const. past. Gaudium et Spes,
12). Ela é a base de toda a vida social e determina os seus princípios
operacionais. Na cultura moderna,
a referência mais próxima ao princípio da dignidade inalienável da
pessoa é a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, que São João
Paulo II deﬁniu “uma pedra miliária, posta na longa e difícil caminhada do gênero humano” (Discurso à
Assembleia Geral das Nações Unidas,
2 de outubro de 1979, n. 7) e como
“uma das mais altas expressões da
consciência humana” (Discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, 5
de outubro de 1995, n. 2). Os direitos não são apenas individuais, mas

também sociais; são dos povos, das
nações (cf. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 157). Com efeito, o ser
humano, na sua dignidade pessoal,
é um ser social, criado à imagem do
Deus Uno e Trino. Nós somos seres
sociais, precisamos viver nesta harmonia social, mas quando há egoísmo, o nosso olhar não se dirige para
os outros, para a comunidade, mas
volta-se para nós mesmos e isso torna-nos irracionais, maus, egoístas,
destruindo a harmonia.
Essa consciência renovada pela
dignidade de cada ser humano tem
sérias implicações sociais, econômicas e políticas. Olhar para o irmão e
para toda a criação como uma dádiva recebida do amor do Pai suscita
um comportamento de atenção, cuidado e admiração. Assim o crente,

contemplando o próximo como um
irmão e não como um estranho, olha
para ele com compaixão e empatia,
não com desprezo ou inimizade. E
contemplando o mundo à luz da fé,
esforça-se por desenvolver, com a
ajuda da graça, a sua criatividade
e entusiasmo para resolver os dramas da história. Ele concebe e desenvolve as suas capacidades como
responsabilidades que ﬂuem da fé
(cf. Compêndio da Doutrina Social da
Igreja), como dons de Deus a serem
postos ao serviço da humanidade e
da criação.
Ao trabalharmos todos para curar
um vírus que atinge indistintamente
todos, a fé exorta-nos a comprometer-nos séria e ativamente a contrastar a indiferença face às violações da
dignidade humana. Esta cultura da

indiferença que acompanha a cultura do descarte: as coisas que não me
dizem respeito não me interessam.
A fé exige sempre que nos deixemos
curar e converter do nosso individualismo, tanto pessoal como coletivo:
por exemplo, um individualismo de
partido.
Que o Senhor nos “restitua a vista” para redescobrir o que signiﬁca
sermos membros da família humana. E que esse olhar se traduza em
ações concretas de compaixão e respeito por cada pessoa e de cuidado e
tutela pela nossa casa comum.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
12 de agosto de 2020
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VIDA CRISTÃ

MARIZETE PIRES DA SILVA COSTA
Advogada, membro da União dos Juristas Católicos (Unijuc)
da Arquidiocese de Goiânia

A

gosto, dentro da nossa liturgia católica, é um mês
muito importante, pois
nos remete a reﬂetir sobre
vocações e suas várias faces. Todas
juntas formam nossa grande família cristã. Entre as várias vocações
está a matrimonial e nela se fundamenta a família.
Também é o mês que dedica um
dia especial aos pais. Comercial ou
não, essa data leva-nos a olhar o pai
com um carinho especial. Às vezes
de saudade, outras de gratidão. O
sentimento desperto será decorrente do relacionamento que com ele
tivemos.
Todos são ﬁlhos. Logo, todos
tiveram pais. Conhecidos ou não,
todo ser humano necessita de pai
e mãe para nascer. Ninguém nasce
de chocadeira, diz dona Tereza, na
sabedoria típica do povo simples do
interior de Goiás, que resume, nas
histórias contadas, a ﬁlosoﬁa daqueles que observam a natureza e dela
extrai seu conhecimento.
Ora, se somos todos ﬁlhos, então
temos família. Aliás, essa é base da
sociedade em que vivemos. E deve-

PAIS?

mos protegê-la, pois dela decorre
nossa segurança, nossa identidade.
Quando olhamos para a Sagrada
Família, vemos Jesus, Maria e José e
logo nos vem a conhecida jaculatória: minha família vossa é. Será?
Se nossa família é a da Sagrada
Família, por qual motivo nos afastamos de seus ideais? Pensemos
juntos. Ser do céu não é próprio
dos santos ou dos anjos, mas de todos. Se não fosse assim, Jesus não
teria nos incentivado a “ser perfeito como perfeito é vosso Pai, que
está nos céus” (Mt 5,48). Assim, todos podem buscar ser igual a Deus.
Somos todos do céu. Mas onde começa o céu?
De uma forma muito simples,
podemos pensar que o céu começa
quando somos concebidos. O início da vida determina quem somos
e qual caminho devemos seguir.
Quem orienta a direção são os pais.
Se os pais falham nessa indicação
do norte a seguir, os ﬁlhos sofrem,
perdem-se ou vivem em desertos
até serem resgatados por outros. E
muitos jamais serão recuperados e
devolvidos ao justo caminho.
O papel dos pais é, portanto, não
só cuidar, alimentar, proteger, mas,
sobretudo, ensinar. E esse é o desaﬁo mais custoso de ser concretizado.
Educar é fácil, mas ensinar exige
testemunho, prática de virtudes e
paciência para repetir conceitos até
que se torne normal sua prática. E

tempo. É preciso
dedicar horas, dias,
semanas e anos nesse processo. Nem todos estão dispostos.
Minha mãe, uma senhora simples de 83 anos,
sempre diz que ter ﬁlho é
muito fácil. Não gasta nem meia
hora para fazer. Difícil é construir
uma pessoa de bem, honesta, trabalhadora, cristã. Ela tem razão. Ser
pai e ser mãe é a mais árdua e ingrata tarefa que possamos desenvolver.
Contudo, é a mais feliz.
Construir um novo ser humano, torná-lo ﬁlho de Deus, é uma
gratiﬁcante aventura. Diria que é o
mais valioso projeto. Exige amor,
renúncia, doação, paciência, boas
práticas de vida, tempo dedicado e
uma ﬁrme convicção de que ao ﬁnal
tudo dará certo. E dá mesmo. Deus
presenteia-nos com as ferramentas
necessárias e ﬁca tudo mais fácil. A
fé, como principal instrumento nesse labor, associada com os dons do
Espírito Santo e a oração, propicia
uma jornada suave e frutífera.
Mas ser família exige vocação.
Ser vocacionado a construir um lar
torna tudo mais fácil; os desaﬁos
vencíveis e conciliáveis. O fardo
leve, tal como Jesus nos prometeu.
Ser de Deus é, portanto, condição
para um perfeito exercício da vocação familiar. E não é difícil. É prática
do amor fraterno cotidianamente.

Foto: Rúdger Remígio

VAMOS FALAR
SOBRE SER

Construir
um novo ser
humano,
torná-lo filho
de Deus, é uma
gratificante
aventura

Assim, ser pais não é tarefa fácil,
mas contando com a graça divina,
executá-la com sucesso é possível,
viável e divino.

PUC abre vagas para
Programa de Voluntariado
A PUC Goiás abre inscrições
para voluntários nos Programas e
Projetos de Extensão da instituição.
É uma oportunidade para ampliar
a formação e a troca de experiências, além de atender a comunidade. Neste período de pandemia da
Covid-19, todas as atividades são
realizadas à distância, mas ganham
importância para quem de casa é
beneficiado pela Extensão.
O período de inscrição será de
25 de agosto a 15 de setembro. A
inscrição deve ser feita no SOL,
no site da PUC Goiás. No caso de
voluntários fora da instituição, as
inscrições devem ser realizadas no
link https://na.puc.vc/3b0WFuJ.
As vagas são destinadas para vários
projetos e os selecionados partici-

parão de formação on-line antes de
iniciarem as atividades. Além da
aprendizagem, todos recebem certificado de horas extracurriculares
e ganham experiência em diversas
áreas de atuação.
Segundo a pró-reitora de Extensão e Apoio Estudantil, Márcia
Alencar, esta é uma oportunidade de
fazer o bem e de atuar junto à sociedade mesmo durante a pandemia do
novo coronavírus. “São atividades
que vão enriquecer a formação destes voluntários, valorizar o currículo
de cada um”, explica Márcia. Lembrando que o voluntariado já fazer
da tradição da PUC Goiás.
Estão entre as opções para os
voluntários a participação em grupos de teatro, dança e coral, traba-

lho na área de comunicação e em
programas como o de Gerontologia
Social, responsável pela Unati, e o
de Referência em Inclusão Social,
com os projetos Alfadown e Aprender a Pensar.

noticias.pucgoias.edu.br
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LEITURA ORANTE

“Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo,
mas em particular, a sós contigo” (Mt 18,15)
SAULO RIBEIRO (DIÁCONO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o 23º Domingo do Tempo Comum, a leitura do Evangelho
de São Mateus nos proporciona
uma reﬂexão sobre a correção
fraterna. Algo tão caro à vida do cristão,
sobretudo se for católico. Não podemos
cair num pessimismo social, mas a Palavra de Deus não pode ser indiferente à realidade, ela tem sempre que nos provocar.
Desse modo, a correção fraterna é um ato
de caridade para com o nosso próximo.
Mas, ao mesmo tempo é difícil, quando
nos sentimos ofendidos por ela ou ao perceber um desvirtuamento da conduta da
pessoa, ou seja, quando começa a tomar

atitudes que vão tanto contra os princípios morais cristãos quanto civis.
Para isso, o Evangelho de São Mateus
nos dá algumas dicas. Aqui será citada
apenas uma: “vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo” (Mt 18,15). O fato
de se estar coberto de razão não implica
que se possa tratar, seja quem for, com
arrogância, insulto ou difamação. Todos
merecem boa fama. Portanto, uma correção fraterna deve ser de forma humilde,
nunca em público de modo a envergonhar
a pessoa, mas a sós, como nos ensina o
Evangelho. Assim, possivelmente a correção poderá ser acolhida pela pessoa que
foi corrigida.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Cor 2,1-5; Sl 118(119); Lc 4,16-30. 3ª-f.: 1Cor 2, 10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37. 4ª-f.:
1Cor 3,1-9; Sl 32(33); Lc 4,38-44. 5ª-f.: 1Cor 3, 18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11. 6ª-f.: 1Cor 4, 1-5; Sl 36(37); Lc 5,33-39.
Sábado: 1Cor 4, 6b-15; Sl 144(145); Lc 6,1-5. Domingo: 23º Domingo do Tempo Comum – Ez 33,7-9; Sl 94(95);
Rm 13,8-10; Mt 18,15-20. (Entre irmãos).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto bíblico: Mt 18,15-20 (página 1371– Bíblia das
Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: busque uma posição cômoda
e um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do
Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez, tente compreender o que Deus quer falar;
3. Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz
a você, procure repetir frases ou palavras que mais
chamaram sua atenção.
4. Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5. Contemplação: lembre-se daquilo que Deus falou
com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível,
escreva os frutos dessa oração/contemplação;
6. Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é
necessário que você realize algo concretamente (ajudar
o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus,
visitar um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
23º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Ez 33,7-9; Sl 94 (95),1-2. 6-7. 8-9 (R./ 8); Rm 13,810; Mt 18,15-20 (Entre irmãos).

