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PALAVRA DO ARCEBISPO

Ler a escritura sob o impulso do Espírito Santo

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Querido irmãos e irmãs,

A

partir deste domingo, gostaria de reﬂetir com vocês
sobre os quatro passos a serem percorridos na leitura
orante da Palavra de Deus, através
da Lectio Divina. A postura prévia
para entrar no caminho da Palavra,
ainda que não seja um dos quatro
passos, é a invocação do Espírito
Santo. Devemos começar nossa oração pedindo a luz necessária para
compreender o Senhor que fala. Saber escutar é graça e fruto do Espírito, pois ele é o verdadeiro mestre,
o verdadeiro exegeta da Escritura,
isto é, aquele que interpreta o texto
bíblico, tirando dele o seu signiﬁcado mais profundo. Somente quem
entra em sintonia com o Espírito

Santo pode conhecer as riquezas
contidas na Bíblia, a profundidade
da sabedoria de Deus e encontrar-se
com Cristo.
Vários são os efeitos dessa invocação do Espírito Santo: libera o
leitor de uma interpretação subjetiva e arbitrária e produz, ao invés, o
desapego de si mesmo, a pureza do
coração, a conversão e a docilidade
à Palavra, realidades que tornam o
ﬁel livre para acolher com amor a
mensagem de Deus. Determina-se,
assim, aquela humildade profunda
e aquela docilidade de coração que
leva a aproximar-se do texto com
uma postura de reverente adoração
diante do mistério, fruto de uma sinergia entre vontade humana e ação
do Espírito. Para isso, naturalmente,
é necessário um clima de silêncio interior, um espaço de deserto e contemplação, posturas que ajudam a
acolher o dom da Palavra através do
discernimento no Espírito. Podem
nos ajudar, nessa oração ao Espírito,
palavras espontâneas ou alguns versículos do Salmo 118, que é o salmo,
por excelência, da escuta da Palavra.
O primeiro momento da Lectio é
a leitura do texto sacro, com a qual

Série Espaços Litúrgicos

O que seria uma paróquia que
caminha com a comunidade? O
que seria uma paróquia que sofre
com os ﬁéis e vive as alegrias com
eles? O que seria ainda uma paróquia missionária – Igreja em saída
que vai em busca das ovelhas na
sociedade? As respostas a essas
perguntas podem ser encontradas
na reportagem de capa da presente edição. O conteúdo é fruto
do artigo do bispo de Leopoldina
(MG), Dom Edson Oriolo, que deu
seu ponto de vista sobre a instrução “A conversão Pastoral da Comunidade Paroquial a Serviço da
Missão Evangelizadora da Igreja”,
publicada pela Congregação para
o Clero, em junho deste ano. Em
dez páginas, o bispo explica que
a paróquia tem todos os meios e
elementos para que os ﬁéis vivam

sua identidade cristã em plenitude, mas ressalta que isso depende
de como a comunidade paroquial
é conduzida. Nesta edição, nosso
arcebispo Dom Washington Cruz
reﬂete sobre o Mês da Bíblia e, na
Seção Espaços Litúrgicos, padre José
Luiz da Silva explica sobre o átrio.
Conﬁra também as coberturas do
ﬁm de semana e o destaque para o
batizado de crianças venezuelanas,
que aconteceu na Paróquia Santo
Antônio, do Setor Pedro Ludovico.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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desenvolve o episódio? Quais são as
imagens e os símbolos usados? Qual
é a ideia central ou a palavra-chave
do trecho que o autor quer comunicar aos seus contemporâneos? Esse
tempo da leitura, portanto, é aquele
da busca do sentido literal-histórico
da Bíblia, respeitando o texto. A leitura não tem ﬁnalidade em si mesma, mas deve ser orientada para a
interiorização da Palavra e ao diálogo da meditação.
A Lectio Divina pessoal deve ser
feita com todo o ser: com os lábios,
pronunciando as palavras; com a
memória, para ﬁxá-las; com a inteligência, para captar o signiﬁcado;
com a vontade, para pô-la em prática. Os Padres da Igreja diziam que
um texto bíblico deve ser assimilado
completamente, memorizado e deve
se tornar objeto de uma ruminação
cotidiana. “Quando o homem começa a ler as Divinas Escrituras – sustentava Santo Ambrósio – Deus retorna a passear com ele no paraíso
terrestre”.
Gostaria de convidar vocês a
praticarem bem esse passo, durante
esta semana, até que seja proposto o
próximo.

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

ÁTRIO DA IGREJA
Na última Série Espaços
Litúrgicos, falamos do espaço do Povo de Deus que deve
ser preparado com zelo. Hoje,
vamos falar sobre o átrio.
O que é o átrio? Trata-se de
um espaço adequado para
acolher as pessoas, os ﬁéis. O
átrio antecede a porta principal da igreja. É a antessala da
nave da igreja. O átrio exerce
uma função importante, pois
nele as pessoas têm a possibilidade de se encontrar e conversar
antes de entrar no templo. Logo, ele
tem a função “de acolher, recepcionar, preparar, predispor, informar e
fazer a transição” (GLP, 101). É importante dar ênfase nesse aspecto de
“fazer a transição”. Trata-se de perceber que ao chegar no átrio eu estou
à porta de um lugar sagrado. Fazer a
transição da experiência com as pessoas na entrada e com Deus no espaço sagrado, onde todos olham para
uma mesma direção.
O átrio não é lugar de festa, mas
é o lugar do encontro. Nesse sen-

Foto: Rudger Remígio

Editorial

eu me ponho em escuta daquele
que fala, e me deixo transportar ao
encontro com a sua Palavra. Isso
requer atenção, escuta, porque o
escopo é ouvir com os ouvidos e
acolher com o coração, assumindo
a Palavra com plena disponibilidade, na consciência de dar espaço a
alguém: a pessoa viva que me fala e
que encontro é Deus mesmo. A Lectio, de fato, busca o encontro com
Deus, com a Palavra de verdade e
sabedoria.
O que signiﬁca praticamente ler
um texto bíblico? Signiﬁca lê-lo e relê-lo, mais de uma vez, também em
alta voz, se necessário, sublinhando,
com a caneta na mão, a palavra, a
frase, a ideia que nos toca. É colocar
em relevo as partes mais importantes do trecho: o contexto, os personagens, o ambiente, os sentimentos,
as imagens, o dinamismo das ações,
os verbos, as passagens paralelas e
textos aﬁns, ou como se diz, saber
“ler a bíblia com a Bíblia”. Fazer
perguntas sobre o texto pode nos
ajudar também: quem são os personagens principais e secundários?
Quais ações são signiﬁcativas para
o autor bíblico? Onde e quando se

tido, precisa ter cuidado para não
atrapalhar aqueles que já estão dentro da igreja. Em muitas comunidades, principalmente as mais pobres,
no ﬁnal da Santa Missa, mesmo
fechando a igreja, sempre ﬁca um
grupo de pessoas conversando na
porta. É uma experiência magníﬁca que, infelizmente, a cultura do
medo e da indiferença não permite
mais. O átrio também serve para ﬁxar um mural com avisos, cartazes
de atividades pastorais e ações de
caridade.
(Pe. José Luiz da Silva)
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Dom Levi dedica altar

o dia 27 de agosto, a Paróquia Santa Luzia de Aragoiânia esteve em festa.
Dom Levi Bonatto, bispo
auxiliar de Goiânia, presidiu a solene celebração de dedicação do novo
altar da paróquia, com a presença
de vários ﬁéis, 30% da capacidade
da igreja, respeitando as medidas de
segurança.
O pároco da paróquia, padre
Amauri Alexandre Mazzoleni, concelebrou a Santa Missa. Ele agradeceu a presença do bispo e explicou
o porquê de ter escolhido esse dia
para a celebração. “Obrigado, Dom
Levi, pela sua presença no meio de
nós. Vinte e sete de agosto é um dia
que ﬁcou marcado nessa paróquia,
pois, há cinco anos, o Senhor chamou para junto dele o tão querido
padre Thomas. Por isso, escolhemos
esse dia para homenageá-lo.”
Na homilia, Dom Levi proferiu
belíssimas palavras, ressaltando a
importância e o signiﬁcado do altar,
que, dedicado a Deus, recebeu a relíquia de Santa Gemma Galgani. “O
altar dentro da igreja goza da mais

alta dignidade, merece toda honra
e distinção, pois nele se realiza o
Mistério Pascal de Cristo, do qual é
símbolo por excelência e simboliza o
próprio Cristo.”
“Na celebração de dedicação, o
altar é aspergido, ungido, incensado
e vestido. Nota-se uma estreita relação com a ordenação do presbítero,
ou seja, o padre. O padre e o altar
são um amor eterno, porque o sacrifício do Filho de Deus realiza-se na
pessoa do padre agindo na pessoa
de Cristo. Ambos, de modo diferente, estão sobre o altar, um para dar-se em alimento, Jesus; o outro para
servir”, explicou o bispo.
Ao ﬁnal da celebração, Dom Levi
ainda abençoou as instalações da
Rádio Web Padre Thomas, que foi
inaugurada oﬁcialmente. Em entrevista, ele falou sobre as expectativas
evangelizadoras do novo meio de
comunicação. “Estou muito feliz e
quero parabenizar o padre Amauri
por essa conquista. Rogo as bênçãos
de Deus sobre este veículo de comunicação, para que ele seja um instrumento de evangelização.”

Fotos: Rudger Remígio

N

e inaugura rádio na cidade de Aragoiânia

Crianças venezuelanas são batizadas em Goiânia
Foto: @companhiadigital

A Paróquia Santo Antônio, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, que
tem como pároco frei Airton Guedes, realizou, no dia 8 de agosto, o batismo
de seis crianças venezuelanas da etnia do povo Warao.
São imigrantes que mudaram para o Brasil em virtude das crises do seu
país de origem. Chegaram em Goiânia no início do ano. Parte desse grupo
reside nas proximidades da rua 44 ou da rodoviária de Goiânia. Inclusive já
foram contatados pela Pastoral dos Migrantes.
“As crianças batizadas são de dez famílias. Ao todo, os venezuelanos
são 27 pessoas que residem em uma casa oferecida por uma senhora aqui
próximo da Paróquia Santo Antônio. Eles vieram na missa, procuraram por
mim após a celebração, e pediram o batismo das crianças. Após um tempo
de contato com eles, algumas conversas e visitas, marcamos a celebração do
batismo, que aconteceu no dia 8 de agosto. Temos dado assistência material
para eles com o auxílio de alguns ﬁéis. Antes de virem para o Brasil, eles
moravam em uma comunidade que era assistida por um sacerdote do vicariato apostólico de Tucupita”, comentou frei Airton.

A comunidade Nossa Senhora
Aparecida, que pertence à Paróquia Santo Antônio de Pádua, em
Senador Canedo, fez a doação de
1850 marmitas no último sábado, 29 de agosto. Pelo menos dez
pessoas trabalharam para preparar as refeições e distribuí-las
entre os mais necessitados. “Eu
fazia um trabalho como esse em
outra igreja, em São Paulo, onde
eu morava e, chegando aqui, em
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Senador Canedo, percebendo a necessidade de muitas famílias, começamos a desenvolver esse projeto,
levando um pouco de esperança
para os mais carentes. A comunidade, junto à Paróquia Santo Antônio, distribui também em torno de
120 cestas básicas, mensalmente,
a várias famílias carentes de Senador Canedo”, disse Mariza Gomes,
coordenadora da comunidade.
Além desse trabalho, essa igreja
desenvolve também uma iniciativa de
confecção e distribuição de enxovais
de bebês para mães de baixa renda.
A ação foi reconhecida com o
selo do Projeto Somos Um da Arquidiocese de Goiânia.

Fotos: Pascom - Paróquia Santo Antônio de Pádua

Comunidade distribui quase 2 mil marmitas
para os necessitados em Senador Canedo
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A missionariedade
CAPA

acontece na vida paroquial, quando se
supera a pastoral de conservação
(Dom Edson Oriolo)
FÚLVIO COSTA

cou o artigo A Paróquia à luz da instrução ‘a conversão pastoral da comunidade paroquial a serviço da missão
evangelizadora da Igreja’, que tem
sido amplamente divulgado. No
texto, ele reﬂete sobre a instrução
intitulada “A conversão Pastoral da
Comunidade Paroquial a Serviço da
Missão Evangelizadora da Igreja”,
publicada, no dia 27 de junho,
pela Congregação para o Clero. O
sentido do documento, conforme
o bispo de Leopoldina, “é revelar
que ‘na Igreja há lugar para todos
e todos podem encontrar seu lugar, respeitando a vocação de cada
um’”. Ele ressalta que, embora não
tenha causado alarme na Igreja
na América Latina, o mesmo não
aconteceu na Europa, onde a instrução causou posicionamentos

adversos, sobretudo dos bispos
alemães.
O referido documento, que levou Dom Edson a escrever um artigo de 10 páginas, é formado por 124
parágrafos, 183 notas de referências
e composto por 11 capítulos. Aborda o sentido missionário e o valor
da paróquia na contemporaneidade. Conforme relevou o bispo, o
documento trata-se de uma síntese
de dois outros documentos: Instrução interdicasterial: Ecclesia de mysterio, que trata de algumas questões
sobre a colaboração dos ﬁéis leigos no ministério dos sacerdotes,
publicado em agosto de 1997, e o
segundo, a instrução da Congregação para o Clero: O presbítero pastor
e guia da comunidade paroquial, de
agosto de 2002.

Foto: Diocese de Leopoldina

O

bispo da Diocese de Leopoldina (MG), Dom Edson Oriolo, é autor de várias publicações que contemplam reﬂexões profundas sobre
a paróquia. Entre elas, destacam-se
Paróquia Renovada – sinal de esperança; Gestão Paroquial para uma Igreja
em saída; A revitalização das paróquias
(artigo). No site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
o bispo tem se debruçado, neste
tempo de pandemia, a uma série de
artigos intitulados “Ação Pastoral
Pós-Pandemia”, que já está no número 12 e reﬂete sobre a dimensão
pastoral nas comunidades paroquiais e faz críticas aos excessos na
celebração da fé, como temos visto
pelos meios de comunicação.
Por último, Dom Edson publi-

Conversão pastoral
Dom Edson Oriolo vê como lacuna do recente documento a ausência da noção conceitual de conversão pastoral e explica o importante
signiﬁcado desse termo em documentos muito importantes para a
Igreja, como o Documento de Aparecida (DAp). “Nesta importante

Igreja em saída

munidades de discípulos missionários ao redor de Jesus Cristo Mestre
e Pastor; vá além de uma pastoral
de mera conservação para uma
pastoral decididamente missionária e, ﬁnalmente, que às exigências
do mundo de hoje com indicações
programáticas concretas, objetivos

que, conforme Dom Edson, visam
reestruturar, reorganizar, reajustar, renovar, reorientar e revitalizar as nossas paróquias para serem
mais missionárias, isto é, sair da
própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias
que precisam da luz do Evangelho;
ir ao encontro daqueles que são a

carne de Cristo, tocar e assumir
seus problemas. Destaca o bispo:
“O estar em atitude de ‘saída’ é
pista, é diretriz, abertura de horizonte para a vida paroquial na dimensão da visibilidade da Igreja”.
Na perspectiva da evangelização, o documento reaﬁrma que
a paróquia é estrutura indispensável que favorece o exercício da
fé e a identidade religiosa. Apre-

e métodos de trabalho, formação e
valorização dos agentes e a procura
dos meios necessários que permitam que o anúncio de Cristo chegue
às pessoas, modele as comunidades
e incida profundamente na sociedade e na cultura mediante o testemunho dos valores evangélicos’.”

senta a paróquia não apenas como
espaço geográﬁco delimitado, mas
o contexto no qual cada um exprime a própria vida feita de relações,
de serviço recíproco e de tradições
antigas. Citando seu livro Paróquia
Sinal de Esperança (p. 23), o bispo
aﬁrma que “a paróquia é o lugar
para onde conﬂuem tradições, expectativas, problemas culturais,
sociais e políticos de seus habitantes”. Diante dessa reﬂexão, o
aspecto territorial da paróquia é
fator importantíssimo também. “O
aspecto territorial das paróquias é

Fotos: Rudger Remígio

Embora não deixe claro o signiﬁcado de conversão pastoral, o
documento da Congregação para
o Clero apresenta três pistas para
que as paróquias entrem na perspectiva de uma “Igreja em saída”

conferência encontramos as seguintes considerações sobre conversão
pastoral: isto é, ‘abandonar as ultrapassadas estruturas que já não
favoreçam a transmissão da fé, realizar reformas espirituais, pastorais
e também institucionais, requer que
as comunidades eclesiais sejam co-
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CAPA
importante para dar a concretude
que o modelo da encarnação pede
à Igreja. A paróquia, assim como a
Igreja, precisa ser concreta.”
Já na perspectiva teológica, a instrução aprofunda-se sobre as mesas
da Palavra de Deus e da Eucaristia,
que são alicerces da vida da comunidade paroquial. Dom Edson diz
que essas duas mesas motivam os
ﬁéis a participar de tantas outras
mesas no mundo urbano. Ele explica que a Eucaristia é o ápice e a

fonte de todo o culto e da vida cristã, alimento para o nosso caminhar
peregrino neste mundo. Nesse sentido, “a paróquia é uma realidade
dinâmica e viva, cuja transformação
visa ser realmente o espaço onde o
ﬁel possa alimentar-se do mistério
de Jesus Cristo celebrado eclesialmente”.
Por ser fonte essencial da vida
cristã, o sacrifício eucarístico, conforme o documento, é o alimento
para o nosso caminhar peregrino

5

neste mundo e os padres têm a desaﬁante missão de fazer com que a
celebração eucarística se torne o elemento central da vida eclesial dos
ﬁéis. A missa, portanto, não termina quando o padre diz “Ide em paz
e que o Senhor vos acompanhe”.
“Nós podemos dizer claramente:
‘Ide, a missa continua’, ou seja, agora é a missão. A Eucaristia aponta
horizontes novos para que a paróquia não ﬁque restrita ao aspecto
canônico-territorial, mas vivencie

seu autêntico caráter de assembleia
eucarística”, aﬁrma Dom Edson em
seu artigo. A homilia é também outro meio que ilumina a vida cristã,
pois a pregação suscita nos ﬁéis a
vocação evangelizadora, uma vez
que ela e a catequese são os instrumentos mais adequados para obter
a conversão pessoal e o testemunho
da vida. Oração, contemplação, pessoais e comunitários, deverão prescrever os tempos fortes do programa paroquial.

de presbiteral; favorece as relações
entre o laicato e os ministros ordenados; estimula a integração das
expressões de vida consagrada à

pastoral da Igreja Particular; potencializa a troca de experiências entre
paróquias e o enfrentamento conjunto de diﬁculdades similares”.

pessoas, penetrar nas diﬁculdades
das pessoas. Se não vais à procura
das pessoas, se não te aproximas,
elas não vêm. E isto é o discípulo
missionário, paróquia em saída.
Sair a procurar, como fez Deus que

enviou o seu Filho à nossa procura.
Os bispos devem interpelar os padres sobre isto: Como está a tua paróquia? E tu sais? Visitas os presos,
os doentes, as velhinhas? E, com as
crianças, que fazes?”

Dom Edson, por ﬁm, reﬂete sobre as pistas pastorais e destaca que
a missionariedade é o aspecto mais
urgente na vida da comunidade paroquial. Mas o que seria essa dimensão missionária na paróquia? Ele
explica que vai além de celebrar o
culto e desenvolver atividades pastorais. É abraçar um estilo de vida
que testemunhe concretamente o
amor. “Equivale a ter os mesmos
sentimentos de Cristo, no exercício
da comunhão, perdão, acolhimento,
valorização e abertura ao outro.”
A missionariedade acontece
na vida paroquial, conforme Dom
Edson, quando se supera a pastoral de conservação, que repete as
mesmas fórmulas e se conforma
com os mesmos resultados. O documento ressalta que para isso “é
indispensável que a cúria e os organismos de comunhão favoreçam
novos paradigmas de comunhão e
participação. Já as paróquias precisam crescer em referencial para
os ﬁéis, como sinais da ‘Igreja que
vive entre as casas de seus ﬁlhos e
ﬁlhas’”. A instrução valoriza ainda
a importância dos ﬁéis leigos com a
riqueza de carismas e ministérios a
serviço da paróquia e sua participação nos organismos de corresponsabilidade eclesial, como os conselhos para assuntos econômicos e
de pastoral paroquial ajudando os
seus párocos. A paróquia jamais

deverá ser burocratizada e se tornar uma organização de eventos,
conforme frisa o documento. As
foranias e/ou os vicariatos, como é
o caso da divisão de regiões pastorais na Arquidiocese de Goiânia,
é uma chave importante para a
ação pastoral das paróquias, pois
possibilita reorganizar, posicionar, articular, conscientizar,
implementar, valorizar as
foranias, com toda sua estrutura. Isso é condição indispensável para introduzir a renovação eclesial em
uma diocese. Ele comenta
ainda sobre o papel da forania ou vicariato na ação pastoral da paróquia. “Designa
a instância apropriada
para a partilha, discussão e desenvolvimento
de ações evangelizadoras comuns, que sejam
propostas, dialogadas,
animadas, coordenadas
e avaliadas de modo colegiado, na consciência de
mútua corresponsabilidade, em vista de uma pastoral contextualizada, relevante e orgânica.” Conclui
pontuando que “a forania ambienta
e aperfeiçoa o relacionamento entre
as diversiﬁcadas expressões do ‘ser
Igreja’ para uma vivência eclesial
mais sólida: fortalece a fraternida-

Ilustração: www.freepik.com

Prioridades pastorais

Dom Edson conclui seu artigo
com as palavras do papa Francisco
no encontro com os bispos poloneses, no dia 27 de junho de 2016, em
que há a síntese da ‘paróquia em
saída’ sonhada pelo Santo Padre e
que aﬁrma o valor da paróquia para
a conversão pastoral. No texto, o
papa diz que a paróquia é sempre
válida, que há paróquias com as
portas fechadas, mas há também
aquelas que, quando chega alguém
com uma questão, lhe dizem: ‘Sim,
sim… Sente-se. Qual é o problema? E escuta-se com paciência…
porque cuidar do Povo de Deus é
cansativo, é cansativo!”. Isso acontece principalmente nas paróquias
que são organizadas, segundo o
papa. Ele aponta que é dever dos
bispos ter sempre sob seus olhos
a renovação da paróquia: “Como
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está a paróquia? Que faz? Como
está a catequese? Como é ensinada?
É aberta?”. Enﬁm, a paróquia deve
ser uma casa acolhedora. Àqueles
que dizem que a paróquia é estrutura ultrapassada, o papa responde
que isso não é verdade. Segundo
ele, os movimentos e as pastorais
devem ajudar na paróquia e não
ser alternativa a ela. “Na paróquia,
não se toca: deve permanecer como
um local de criatividade, referência,
maternidade e o mais que seja; e,
dentro disto, exercitar a capacidade
inventiva. E quando uma paróquia
procede assim, realiza-se aquilo a
que chamei – isto a propósito dos
discípulos missionários que perguntavam – ‘a paróquia em saída’”.
“Uma paróquia-escritório não serve”, realça o papa. “É preciso inventar, procurar, sair; procurar as

Foto: Rudger Remígio

Uma paróquia-escritório não serve
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CURAR O MUNDO N. 3

A opção preferencial
pelos pobres
Nós deveríamos sair melhores,
para resolver as injustiças sociais e
a degradação ambiental
Amados irmãos e irmãs!

A

pandemia acentuou a difícil
situação dos pobres e o grande desequilíbrio que reina no
mundo. E o vírus, sem excluir ninguém, encontrou grandes desigualdades e discriminações no seu
caminho devastador. E aumentou-as!
Portanto, a resposta à pandemia
é dupla. Por um lado, é essencial encontrar uma cura para um pequeno,
mas terrível vírus, que põe o mundo inteiro de joelhos. Por outro, devemos curar um grande vírus, o da
injustiça social, da desigualdade de
oportunidades, da marginalização e
da falta de proteção dos mais débeis.
Nessa dupla resposta de cura há uma
escolha que, segundo o Evangelho,
não pode faltar: é a opção preferencial
pelos pobres (cf. Exort. Ap. Evangelii
Gaudium, 195). E essa não é uma opção política; nem sequer uma opção
ideológica, uma opção de partidos. A
opção preferencial pelos pobres está
no centro do Evangelho. E quem a fez
primeiro foi Jesus. Ele, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer. Fez-se um de nós e por isso, no centro do
Evangelho, no centro do anúncio de
Jesus, há essa opção.
O próprio Cristo, que é Deus, despojou-se, fazendo-se semelhante aos
homens; e não escolheu uma vida de
privilégio, mas escolheu a condição
de servo (cf. Fl 2,6-7). Aniquilou-se
a si mesmo fazendo-se servo. Nasceu numa família humilde e trabalhou como artesão. No início da sua
pregação, anunciou que no Reino de
Deus os pobres são bem-aventurados
(cf. Mt 5, 3; Lc 6,20; EG, 197). Estava no
meio dos doentes, dos pobres e dos
excluídos, mostrando-lhes o amor
misericordioso de Deus (cf. Catecismo da Igreja Católica, 2444). E muitas
vezes foi julgado como homem impuro, porque cuidava dos doentes, dos
leprosos, que segundo a lei da época,
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eram impuros. E ele correu riscos por
estar próximo dos pobres.
Por essa razão, os seguidores de
Jesus reconhecem-se pela sua proximidade aos pobres, aos pequeninos,
aos doentes, aos presos, aos excluídos, aos esquecidos, a quantos não
têm comida nem roupa (cf. Mt 25,3136; CIC, 2443). Podemos ler aquele
famoso parâmetro sobre o qual todos
seremos julgados, todos seremos julgados. É Mateus, capítulo 25. Esse
é um critério-chave de autenticidade
cristã (cf. Gl 2,10; EG, 195). Alguns
pensam erradamente que este amor
preferencial pelos pobres é uma tarefa para poucos, mas na realidade é a
missão de toda a Igreja, dizia São João
Paulo II (cf. Enc. Sollicitudo rei socialis,
42). “Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos
de Deus para a libertação e promoção
dos pobres” (EG, 187).
A fé, a esperança e o amor impulsionam-nos necessariamente para
esta preferência pelos mais necessitados (cf. Congregação para a Doutrina
da Fé, Instrução sobre alguns aspectos
da Teologia da Libertação, [1984], cap.
V), que vai além da assistência necessária (cf. EG, 198). Trata-se de caminhar juntos, deixando-se evangelizar
por eles, que conhecem bem Cristo
sofredor, deixando-nos “contagiar”
pela sua experiência de salvação, sabedoria e criatividade (cf. EG, 198).
Partilhar com os pobres signiﬁca enriquecer-se uns aos outros. E se existem
estruturas sociais doentes que lhes
impedem de sonhar com o futuro,
devemos trabalhar em conjunto para
as curar, para as mudar (cf. EG, 195).
A isso conduz o amor de Cristo, que
nos amou até ao extremo (cf. Jo 13, 1)
e chega inclusive aos conﬁns, às margens, às fronteiras existenciais. Trazer
as periferias para o centro signiﬁca
centrar as nossas vidas em Cristo,
que “se fez pobre” por nós, a ﬁm de
nos enriquecer “através da sua pobre-

za” (2 Cor 8,9; cf. Bento XVI, Discurso inaugural da V Conferência Geral do
Episcopado Latino-americano e do Caribe [13 de maio de 2007], n. 3).
Estamos todos preocupados com
as consequências sociais da pandemia. Todos. Muitos querem regressar
à normalidade e retomar as atividades econômicas. É claro, mas essa
“normalidade” não deve incluir injustiça social e degradação ambiental.
A pandemia é uma crise e não se sai
igual de uma crise: ou saímos melhores ou saímos piores. Nós deveríamos
sair melhores, para resolver as injustiças sociais e a degradação ambiental. Hoje temos uma oportunidade de
construir algo diferente. Por exemplo,
podemos fazer crescer uma economia
de desenvolvimento integral dos pobres e não de assistencialismo. Com
isso não pretendo condenar a assistência, as obras de assistência são importantes. Pensemos no voluntariado,
que é uma das estruturas mais bonitas
que a Igreja italiana possui. Mas devemos ir além e resolver os problemas
que nos estimulam a fazer assistência.
Uma economia que não recorra a remédios que na realidade envenenam
a sociedade, tais como rendimentos
dissociados da criação de empregos
dignos (cf. EG, 204). Esse tipo de lucro
é dissociado da economia real, aquela que deveria beneﬁciar as pessoas
comuns (cf. Enc. Laudato Si’, 109), e
é também por vezes indiferente aos
danos inﬂigidos à casa comum. A
opção preferencial pelos pobres, essa
necessidade ética e social que vem do
amor de Deus (cf. LS, 158), dá-nos o
estímulo para pensar e conceber uma
economia onde as pessoas, especialmente as mais pobres, estejam no centro. E também nos encoraja a projetar
o tratamento do vírus, privilegiando
quem tem mais necessidade. Seria
triste se na vacina contra a covid-19
fosse dada a prioridade aos mais ricos! Seria triste se essa vacina se tor-

nasse propriedade desta ou daquela
nação e não fosse universal e para
todos. E que escândalo seria se toda
a assistência econômica que estamos
a observar – a maior parte dela com
dinheiro público – se concentrasse no
resgate das indústrias que não contribuem para a inclusão dos excluídos,
para a promoção dos últimos, para o
bem comum ou para o cuidado da
criação (cf. LS, 158). Há critérios para
escolher quais serão as indústrias que
devem ser ajudadas: as que contribuem para a inclusão dos excluídos,
para a promoção dos últimos, para o
bem comum e para o cuidado da criação. Quatro critérios.
Se o vírus se voltar a intensiﬁcar
num mundo injusto em relação aos
pobres e aos vulneráveis, devemos
mudar este mundo. Com o exemplo
de Jesus, o médico do amor divino
integral, isto é, da cura física, social e
espiritual (cf. Jo 5,6-9), – como era a
cura que Jesus fazia – devemos agir
agora, para curar as epidemias causadas por pequenos vírus invisíveis,
e para curar as que são provocadas
pelas grandes e visíveis injustiças sociais. Proponho que isto seja feito a
partir do amor de Deus, colocando as
periferias no centro e os últimos em
primeiro lugar. Não esquecer aquele
parâmetro sobre o qual seremos julgados, Mateus, capítulo 25. Ponhamo-lo em prática nesta retomada da
epidemia. E a partir deste amor concreto, ancorado na esperança e fundado na fé, será possível um mundo
mais saudável. Caso contrário, sairemos piores da crise. Que o Senhor nos
ajude, nos conceda a força para sair
melhores, respondendo às necessidades do mundo de hoje.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
19 de agosto de 2020
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ESCOLA SANTA ÚRSULA
25 anos contribuindo com a transformação social
e humana em Aparecida de Goiânia

IR. GIOVANNA RADICE
Madre Geral das Irmãs Ursulinas de São Carlos

A

Fotos: Escola Santa Úrsula

Congregação das Irmãs Ursulinas de São Carlos é de origem
italiana. Chegou ao Brasil em
1992, com paixão missionária
e com o projeto de inserção no meio do
povo empobrecido da periferia de Aparecida de Goiânia, para testemunhar o amor
de Deus e doar a vida a serviço dos mais
necessitados.
Com o desejo de encarnar o carisma
de Santa Ângela Merici, fundadora da
Congregação, ﬁéis ao espírito das origens,
sensíveis e atentas às necessidades das
pessoas e aos sinais dos tempos, as irmãs
pioneiras, em comunhão com os superiores e toda a Congregação, pensaram em
responder aos desaﬁos da realidade da
periferia, priorizando ações educativas
voltadas às crianças, com a construção
de uma creche. Essa busca foi partilhada
com o então arcebispo de Goiânia, Dom
Antonio Ribeiro de Oliveira, que apoiou
com carinho e estima, orientando passos e
indicando colaboradores valiosos.

Apresentação de atividades pedagógicas das
crianças, em setembro de 1996
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Com a decisão deﬁnitiva de instituir a
creche, a Congregação acionou uma rede
de solidariedade na Itália envolvendo,
passo a passo, centenas de pessoas e famílias, disponíveis para acompanhar as
crianças, contribuindo ﬁnanceiramente
através do sistema de apadrinhamento
a distância. Assim, em 1994, começou a
obra de construção do prédio e no dia 20
de dezembro de 1994, houve a fundação
da Creche Santa Úrsula, cujo nome nos
lembra a santa mulher corajosa e mártir que Santa Ângela escolheu como padroeira. No dia 28 de agosto de 1995, foi
solenemente inaugurada a creche e, no
mês seguinte, começaram as atividades
pedagógicas com 70 crianças. Já em fevereiro de 1996, devido à forte demanda das
famílias, ampliou-se o atendimento das
crianças, que alcançou o número de 120.
A pessoa que tanto colaborou para
que esse projeto se realizasse e que acompanhou a fundação e a coordenação até o
ano de 1998 foi irmã Sabina. Destaca-se
também a signiﬁcativa presença e inteligente colaboração do padre Alaor Rodrigues de Aguiar, que foi professor de Ética
na Universidade Católica de Goiás, hoje
PUC Goiás, vigário, naquela época, da
Rede de Comunidades São José Operário.
Colaborou também e continua conosco o
professor Wolmir Therezio Amado, hoje
reitor da PUC Goiás. Nos anos de 1999
a 2002, a coordenação foi conﬁada, pela
Congregação, à irmã Alessandra – e de
2002 a 2005, à irmã Mariângela.
No dia 28 de dezembro de 2003 foi
fundado o Centro de Educação Infantil
Santa Úrsula, dando nova identidade à
antiga creche. Na época, irmã Patrizia Licandro era a presidente e eu, vice. A partir dessa data muitas foram as mudanças
realizadas, entre elas a ampliação do atendimento às crianças (que passam de 120 a
150), a proﬁssionalização do corpo docente e a ampliação do serviço educativo com
a construção do berçário, inaugurado no
dia 10 de março de 2004.
A partir do segundo semestre de 2006,

irmã Simone Matias Elesbão assumiu a
Direção Pedagógica. Em 2012, assumi a
presidência da instituição, conﬁrmada
em 2015; em 2018, irmã Simone foi eleita
presidente, dando continuidade às motivações de origem da instituição: ser uma
resposta dedicada e qualiﬁcada às muitas
exigências das famílias do bairro e suas
adjacências, atenta aos desaﬁos da contemporaneidade. A instituição tornou-se

referência na qualidade de ensino em nossa região, bem como de cuidado junto às
crianças aqui atendidas. Em 2016, a Escola Santa Úrsula assumiu a missão de ampliar sua proposta educativa, implantando gradativamente o Ensino Fundamental
I, visando à contribuição no crescimento
pessoal e cognitivo do público atendido
aqui e em resposta à solicitação da comunidade educativa e local.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A região onde surgiu a instituição se
desenvolveu nas décadas de 1980 e 1990
de forma muito rápida, explosiva e desordenada. Os bairros mais antigos Cidade
Livre, Colina Azul, Independência e Jardim Riviera se formaram como resultado
de invasão da terra e, em seguida, como
ampliação regular, efeito de uma constante migração de todo o Brasil e, especialmente, do Nordeste. A fotografia da
região revelava todas as características de
periferia da capital, com o conhecido atraso na realização das infraestruturas. Os jovens encontravam dificuldades em assumir responsabilidades dentro da família e
de construir uma união estável através do
matrimônio civil ou religioso e de realizar
seus sonhos. Sem perspectiva, entravam
com facilidade no mundo do crime ou do
vício das drogas, outro fator intenso da região. As mães, em sua maioria, trabalhavam como empregadas domésticas em
Goiânia ou realizavam serviços gerais em
pequenas empresas locais. As moradias
eram humildes e havia um alto número
de famílias que moravam de aluguel ou
em casas cedidas.
Contudo, com o passar dos anos, percebeu-se algumas mudanças em relação
às famílias aqui atendidas, além da visibilidade sobre as famílias que se apresentam
mais estruturadas. No trabalho realizado,
através de entrevistas e visitas domiciliares feitas pelas assistentes sociais, sempre

com o objetivo de conhecer mais profundamente a nossa clientela, observou-se
que os núcleos familiares, apesar de diversificados, estão alcançando melhores
perspectivas de vida.
Procurando responder às necessidades do nosso tempo e visando levar nosso público à consciência das dificuldades
ainda existentes nessa realidade, durante
o ano de 2015, a Escola procurou destacar,
entre as iniciativas desenvolvidas pela instituição, o Projeto Institucional, com tema
sobre a violência e com lema “por um
mundo de paz”. Ainda no destaque dos
trabalhos propostos ao final de cada ano,
realiza-se o projeto Natal Solidário, atividade em que se ressalta a participação
não só das crianças, mas também dos pais.
Diante dessa realidade, a Escola Santa
Úrsula, consciente do valor de seu projeto
educativo, espera continuar contribuindo
significativamente para a transformação
social e humana de nossa comunidade.
Hoje, atendemos crianças de 3 a 10 anos,
do Infantil I ao 5º Ano Fundamental. Temos
128 alunos e um corpo docente de seis professoras, seis colaboradores e quatro irmãs.
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LEITURA ORANTE

Perdoar de coração

Siga os passos para a leitura orante:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)

Texto para a oração: Mt 18,21-35 (página 1371 – Bíblia
das Edições CNBB)

Seminário São João Maria Vianney

A

té quantas vezes devo perdoar,
se o meu irmão pecar contra
mim? No Evangelho do próximo domingo, veremos que
Jesus apresenta o perdão como regra,
como condição para recebermos o perdão de Deus. O assunto do perdão é
recorrente na vida da Igreja. O Senhor
orienta Pedro que o perdão deve ser sem
limites, porque Deus não põe limites na
sua misericórdia, pois a misericórdia do
Senhor é sem ﬁm, sem limites, é eterna
(Sl 136,21). Assim deve ser a nossa prática da misericórdia para com os irmãos.
Continuamente, nós precisamos aprender a lição do perdão, reconhecendo que
Deus é Pai e misericordioso, que sempre
está disposto a perdoar, acolhendo to-

dos os que acreditam verdadeiramente
que Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Quando Jesus diz a Pedro que se deve
perdoar setenta vezes sete, ele quer nos
mostrar que devemos reﬂetir se temos
perdoado os nossos irmãos, se temos
usado de misericórdia para com o outro,
uma vez que perdão signiﬁca acolher o
irmão, a irmã. Na parábola contada por
Jesus, vemos um empregado que foi
perdoado por seu patrão, mas não perdoou o seu amigo e, por isso, perdeu o
perdão. Se eu não perdoar o meu irmão,
o Senhor não me dará o seu perdão. Todas as vezes que rezamos o Pai-Nosso,
recorremos à misericórdia de Deus. Por
isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos estar atentos à necessidade de perdoar sempre, de forma radical e ilimitada por amor a Jesus Cristo.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Cor 5,1-8; Sl 5,5-6, 7-12; Lc 6,6-11. 3ª-f.: Mq 5, 1-4 ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,116.18-23. 4ª-f.: 1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26. 5ª-f.: 1Cor 8; Sl 138(139); Lc 6,27-38. 6ª-f.: 1Cor 9,16-19; Sl
83(84); Lc 6,39-42. Sábado: 1Cor 10,14-22; Sl 115(116); Lc 6,43-49. Domingo: 24º Domingo do Tempo Comum
– Eclo 27,33–28,9; Sl 102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Perdoar aos irmãos).
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1. Ambiente de oração: 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
e 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 (como ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
24º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Eclo 27,33-28,9; Sl 102 (103),1-2.3-4.9-10.11-12
(R/. 8); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 (Perdoar aos irmãos).

04/09/2020 15:32:44

