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PALAVRA DO ARCEBISPO

N

o dia 26 de março de 2019, o papa
Francisco assinou a Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio sobre a proteção dos menores e das pessoas
vulneráveis. Nesta carta, aﬁrma o papa:

A tutela dos menores e das pessoas vulneráveis faz parte integrante da mensagem evangélica que a Igreja e todos os seus membros
são chamados a espalhar pelo mundo. De
fato, o próprio Cristo conﬁou-nos o cuidado
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
e a proteção dos mais pequeninos e indefesos: “Quem receber um menino como este,
em meu nome, é a mim que recebe” (Mt 18,5). Por isso, todos temos o dever de acolher, com generosidade, os menores
e as pessoas vulneráveis e criar para eles um ambiente seguro, atendendo de maneira prioritária aos seus interesses.
Isso requer uma conversão contínua e profunda, em que a
santidade pessoal e o desvelo moral possam concorrer para
promover a credibilidade do anúncio evangélico e renovar a
missão educativa da Igreja.
O Pontíﬁce continua dizendo, ao se referir ao objetivo da sua Carta: “Desejo, pois, reforçar ainda mais o ordenamento institucional e
normativo para prevenir e contrastar os abusos contra os menores
e as pessoas vulneráveis”. Entre tantos ﬁns a serem perseguidos
com a normativa da Igreja sobre o tema, o papa enumera: (1) que a
Igreja se mantenha uma comunidade respeitadora e consciente dos
direitos e necessidades dos menores e das pessoas vulneráveis, e
também solícita em prevenir qualquer forma de violência ou abuso
físico ou psíquico, abandono, negligência, maus-tratos ou exploração que se possa veriﬁcar quer nas relações interpessoais quer nas
estruturas ou lugares de encontro; (2) que se persiga eﬁcazmente,
nos termos da lei, qualquer abuso ou maus-tratos contra menores
ou contra pessoas vulneráveis; (3) que se ofereça às vítimas e às suas
famílias um cuidado pastoral apropriado e também um adequado
apoio espiritual, médico, psicológico e legal; (4) que se garanta aos
arguidos o direito a um processo équo e imparcial, no respeito pela
presunção de inocência e também pelos princípios de legalidade e
proporcionalidade entre o delito e a pena; entre outros.
Em comunhão e consonância com o empenho que Igreja vem
mostrando, em particular na última década, o Pontifício Instituto
Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro e extensões de Goiânia e Londrina, a Sociedade Brasileira de Canonistas, o Curso de
Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),
o Instituto Superior de Direito Canônico Santa Catarina e a Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, com o apoio da Arquidiocese de Goiânia e da Arquidiocese de Londrina realizarão, em
Goiânia, o “Congresso Internacional sobre a Proteção de Menores e
das Pessoas Vulneráveis” entre os dias 3 a 7 de novembro de 2020.
Em virtude da importância e da gravidade do tema, gostaria
de convidar todos os interessados, sobretudo os sacerdotes, os religiosos, os acadêmicos de teologia e demais áreas aﬁns ao tema, a
participarem do Congresso. O conhecimento nos ajudará para que,
juntos, possamos encontrar caminhos para a proteção de menores e
das pessoas vulneráveis contra toda e qualquer forma de abuso e, ao
mesmo tempo, para a promoção da justiça canônica e civil nos casos
de violação dos direitos dos mais frágeis.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Marcos Paulo Mota
Suzany Marques
Revisão: Camila Di Assis / Danila Mello
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Ouvir a Igreja por meio da voz
do Santo Padre, o papa Francisco,
demanda que estejamos atentos
aos desaﬁos de cada tempo, para
que a Igreja continue a ser sinal
de salvação em nosso meio. Solícitos a isso, os cursos de mestrado
em Direito Canônico – Extensões
Goiânia, Londrina e parceiros
realizarão o Congresso Internacional sobre a Proteção de Menores e das Pessoas Vulneráveis, nos
próximos dias 3 a 7 de novembro.
Será um momento muito importante por meio do qual a Igreja
vislumbra novos horizontes sobre a questão dos menores e dos
mais vulneráveis. A formação é

acessível a todos. Em sua Palavra
Semanal, nosso arcebispo Dom
Washington Cruz convida todos
a participar do congresso para
que juntos possamos encontrar
caminhos de proteção aos menores. Nesta edição, o leitor confere,
também, uma matéria especial
com depoimentos sobre a nomeação de Dom Moacir para a Diocese de Barreiras. Na seção Vida
Cristã, trazemos uma importante
reﬂexão sobre Fé e Política: a relação da Igreja com a comunidade
política. Conﬁra isso e muito mais
em nossas páginas.
Boa leitura!

Aconteceu

Pela paz mundial, crianças de Goiânia se
unem em oração às crianças de 80 países
Uma das visões de São Padre Pio
foi esta: que um milhão de crianças
rezavam o terço pela paz no mundo.
Por isso, pelo quarto ano consecutivo,
milhares de crianças que frequentam,
com suas famílias, o Santuário-Basílica Sagrada Família, em Goiânia, se
reuniram no último dia 18 de outubro, para rezar o Santo Terço pela paz
mundial, se unindo às crianças de
todo o mundo.
Esta é a 13ª edição da iniciativa
“Um milhão de crianças rezam o Terço pela Paz no mundo”, iniciativa da
Fundação Pontifícia “Ajuda à Igreja
que Sofre”, que reúne crianças de cerca de 80 países de todos os continentes. Trata-se de uma corrente de oração pela paz e pela Igreja Católica. O
principal objetivo da iniciativa é mostrar que a oração conﬁante das crianças atinge, com uma ﬂecha, o coração
de Deus e, por isso, tem um poder
divino. Eis, pois, a eﬁcácia da oração
do Terço realizada pelas crianças, sobretudo em prol da paz e da unidade
das famílias no mundo inteiro.
“A Palavra de Deus nos ensina
que o coração da criança é puro e
quando a Igreja promove uma ação
como esta temos a grande certeza de
que a oração desses pequenos tem
poder e que a paz mundial verda-

Fotos: Pascom - Santuário Basílica Sagrada Família

CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE
A PROTEÇÃO DE MENORES E DAS
PESSOAS VULNERÁVEIS

Editorial

deiramente só acontece se dermos
as mãos. O coração da criança não
tem maldade nem preconceito e a
sua oração agrada a Deus. Que nós
possamos ter essa esperança e que
as crianças aprendam desde muito
cedo a fazer esse gesto de amor, essa
obra de misericórdia que é a oração”,
disse o reitor do Santuário-Basílica,
padre Rodrigo de Castro.

Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Arcebispo admite seminaristas
a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, aconteceu, no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, a admissão às ordens sacras dos
seminaristas: Fabrício Santana de
Souza, Guilherme da Silva Cunha,
Lucas Rodrigues Lopes e Magno
Valim Macena, da Arquidiocese de
Goiânia; Uoxinton da Silva Carvalho, da Diocese de Barreiras (BA);
Erick Menezes Silva, da Diocese de
Itumbiara; e, da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, Rubens Galdino de
Souza Filho. A celebração foi presidida por Dom Washington Cruz.
Em sua homília, Dom Washington ressaltou a importância de Nossa
Senhora para a humanidade, relembrou a aparição da singela imagem
no Rio Paraíba e que a Mãe de Deus
quis aparecer de forma simples aos
pobres pescadores. Nossa Senhora

Aparecida, com sua cor negra, identiﬁcava-se com os escravos daquela
época e com os excluídos de hoje,
escolheu aquela terra para derramar
suas bênçãos sobre todo o Brasil.
Maria ensina-nos que devemos estar
atentos às necessidades e aos sofrimentos dos nossos irmãos e colaborar na construção de uma sociedade
mais digna para todos.
A admissão é o momento em que
a Igreja acolhe o seminarista como
candidato ao presbiterado. No rito,
o seminarista manifesta sua vontade de se entregar a Deus e à Igreja
no exercício do ministério sacerdotal e a Igreja responde, por meio
da bênção do bispo, conﬁrmando-o
como candidato ao sacerdócio. Por
seu caráter espiritual e eclesial, esse
ato marca de maneira signiﬁcativa o
processo formativo do seminarista.
O reconhecimento se dá por meio

Foto: Arquivo Seminário

N

às ordens sacras, em celebração no Seminário

de um rito obrigatório, segundo o direito canônico, em que o seminarista é chamado, pela Igreja, a concluir
sua formação em vista do sacerdócio. Nela se dá o reconhecimento oﬁcial da sua vocação. Por esse motivo,

o candidato deve cultivar de forma
mais intensa sua vocação e obedecer
de forma incondicional a vontade de
Deus que o chamou.
(Seminarista Magno Valim)

Arte: Ana PaulaMota

48º Curso de Canto Litúrgico será ministrado em live
pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia

No próximo dia 31 de outubro,
em live a ser transmitida pelos canais da Arquidiocese de Goiânia,
será lançada a 48ª edição do já consagrado Curso de Canto Litúrgico,
como forma de intensiﬁcar a re-
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percussão dos subsídios pastorais
relacionados ao repertório litúrgico-musical. Passados mais de 30 anos
desde sua primeira edição, o perﬁl
das comunidades e o acesso aos subsídios foram modiﬁcados. Isso tem

favorecido a distribuição de novas
composições, produzidas com qualidade por quem tem especialidade
no assunto, tornando-as facilmente
acessíveis. As tecnologias da comunicação, nesse sentido, embora
já atravessassem nossas relações
cotidianas, em tempo de pandemia da covid-19 mostraram ainda
mais o seu alcance positivo. Assim,
se em outro momento o acesso às
gravações e partituras do repertório litúrgico esteve condicionado à
aquisição de CDs e/ou outros mecanismos, na atualidade esse contato
está otimizado pela ampla difusão
das gravações, por parte das próprias editoras em mídia digital. Por
esse motivo, o repertório produzido
pela Arquidiocese de Goiânia já se
encontra completamente disponível
na web, através de links.
Todo esse movimento visa favorecer a inclusão de novas composições e a ampliação do repertório
atualmente inserido em nosso folheto, aliado ao uso das tecnologias de
comunicação disponíveis, de maneira ágil e gratuita. Pretende-se que as
próximas gravações incluam composições inéditas, preferencialmente

produzidas em nossa realidade eclesial e cultural. Além disso, o acervo
será incrementado pelo material que
já se encontra disponível na consulta
pública, por iniciativa das próprias
editoras. Esse é o propósito do 48º
Curso de Canto Litúrgico, que remete
às respectivas referências em vídeo
e áudio dos cantos que o compõem.
De maneira geral, o material que
será lançado consta de composições
relativas a todo o Ano Litúrgico, especialmente para os seus momentos fortes, como Advento e Natal,
Quaresma e Páscoa. Também com
algumas opções para as partes ﬁxas
da missa. São, por isso, novas possibilidades de cantos para abertura,
preparação das oferendas e comunhão, além de sugestões para o Ato
Penitencial e o Glória, por exemplo. Os novos cantos começarão a
ser incluídos no folheto Comunhão
e Participação a partir do próximo
ciclo litúrgico, motivo pelo qual pedimos às equipes que intensiﬁquem
os ensaios prévios e sempre incentivem a participação da assembleia
no canto.
(Equipe do Canto Litúrgico)
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ESPECIAL

Deus é bom sempre!
Obrigado,

Dom Moacir
MARCOS PAULO MOTA

Bispo auxiliar em nossa arquidiocese há quase cinco anos,
Dom Moacir é nomeado bispo diocesano de Barreiras (BA)

A

Igreja particular de Goiânia acordou na última
quarta-feira (21) com um
sentimento misto de alegria e de tristeza, em razão da
transferência de Dom Moacir Silva
Arantes para a Diocese de Barreiras (BA). Tristeza por não termos
mais a presença de Dom Moacir em
meio a nós, mas alegria e gratidão
a Deus pelo tempo que ele nos permitiu conviver com esse bispo tão
querido, que esteve conosco por
quase cinco anos, dedicando a sua
vida a esta porção do povo de Deus
presente na Arquidiocese de Goiânia, auxiliando Dom Washington
Cruz junto com Dom Levi Bonatto.

Alegres estamos, também, pois
temos a certeza de que o Espírito
Santo é quem governa a Igreja de
Nosso Senhor Jesus Cristo e é ele
quem escolhe os pastores segundo
o seu próprio coração para a missão de governar, santiﬁcar e ensinar o povo de Deus.
In Simplicitate Cordis (Com Simplicidade de Coração), este é o lema
episcopal de Dom Moacir, que serve de guia e motivação para ele.
Durante este tempo que tivemos a
graça do convívio, era visível essa
simplicidade que vinha do coração
misericordioso de Deus.
Dom Moacir foi nomeado bispo
auxiliar de Goiânia no dia 11 de

maio de 2016. Na época, era assessor nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). Foi ordenado no dia 13 de agosto de 2016,
em sua cidade natal, Itapecerica
(MG). Ele foi recebido em Goiânia no dia 26 de agosto do mesmo
ano, em uma celebração solene na

Catedral Metropolitana, que foi
presidida por Dom Washington
Cruz e contou com a presença de
Dom Levi Bonatto, dos bispos do
Regional Centro-Oeste e do clero
de Goiânia.
Reunimos depoimentos de pessoas que conviveram com Dom
Moacir aqui em Goiânia e de quem
vai conviver com ele em Barreiras.

Depoimentos
DOM WASHINGTON CRUZ

Arcebispo de Goiânia

Querido Dom Moacir, repetidas vezes já conversamos sobre essa transferência para Barreiras.
Quando soubemos da notícia, nós nos acertamos
com a vontade de Deus e, tanto você quanto eu e
Dom Levi devemos sempre caminhar segundo a
vontade de Deus, que nem sempre coincide com
a nossa. Vimos que você também se colocou nessa
mesma atitude de amor à vontade de Deus e viu
na aspiração do Santo Padre a vontade de Deus. A Arquidiocese de Goiânia
perde muito. Nesses quase cinco anos em que aqui esteve, você deu muito à
Igreja com seus carismas, a sua amizade, o seu sorriso, o seu envolvimento na
pastoral, de forma especial na Pastoral Familiar, e em tantas outras iniciativas
em que destacamos sua sabedoria que muito nos ajudou a tomarmos decisões
acertadas. Para nós foi uma perda, mas para Barreiras e para a Igreja foi uma
riqueza. Barreiras recebeu um dom precioso que vai com certeza ser uma graça,
para ser sempre mais uma Igreja atuante, orante, uma Igreja evangelizadora
como quando foi fundada, com o primeiro bispo, Dom Ricardo, e depois com
Dom Josafá, hoje arcebispo de Vitória da Conquista (BA).

SANDRA MASCHIO

Secretária da Casa Episcopal

Quando cheguei ao trabalho fui surpreendida
com a notícia da nomeação de Dom Moacir para a
Diocese de Barreiras, na Bahia.
Ele aceitou com muita humildade e simplicidade essa transferência. Está acostumado a se
deixar guiar pela vontade de Deus e pelo amor à
Igreja, servindo e alegrando a vida de todos que

convivem com ele.
Seu jeito “mineirim” conquistou todos nós. Seu bom humor, suas gargalhadas continuarão nos alegrando na lembrança desse período de convivência. Sua
dedicação, seriedade e trabalho serão muito bem-vindos na sua nova diocese.
Barreiras, transmute nossa tristeza dessa despedida em alegria pela acolhida do seu novo pastor. Em tudo demos graças a Deus!
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DOM LEVI BONATTO

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia

Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos muito felizes com o anúncio da transferência do nosso bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes para a
Diocese de Barreiras. Para algumas pessoas isso foi
uma surpresa, mas para nós não, porque Dom Moacir desde que chegou a Goiânia realizou um trabalho muito bom e realiza um trabalho de alto nível.
Conseguiu, na coordenação de Pastoral, desenvolver iniciativas importantes,
organizar nossas pastorais. Estamos muito felizes com a sua ida a Barreiras,
pois temos certeza de que lá ele vai realizar também um grande trabalho pastoral com a sua maneira afável que fez com que rapidamente ele se encaixasse
e caísse nas graças do povo de Goiânia.

PE. MANOEL APARECIDO DA SILVA

Administrador Diocesano de Barreiras

Queremos agradecer a Deus pelo novo pastor
que Ele nos concedeu. “Bendito o que vem em nome
do Senhor”. Deus respondeu às incessantes súplicas
que a nossa Igreja particular dirigiu ao Senhor. São
João Batista intercedeu pela nossa diocese e rogou a
Deus um pastor conforme o coração de Cristo.

IOLANDA ARANTES

Irmã e Madrinha

Meu querido e amado irmão e aﬁlhado, Deus o
abençoe. Estou feliz pela sua nomeação e grata a
Deus pelo seu sim. Que você tenha muita luz, perseverança, humildade, paz, sabedoria nessa sua
nova missão. Que nossa Mãe do Céu e de Jesus,
Nossa Senhora, o proteja e guie seus passos. Estarei sempre em oração por você. Deus o abençoe.
Amo-o muito. Sua irmã e madrinha.
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OLHAR COM ESPERANÇA
PARA O FUTURO
(PAPA FRANCISCO)

FÚLVIO COSTA

N

a Carta Apostólica, sob forma de Motu Proprio “Vos estis lux mundi” – Vós sois a
luz do mundo –, publicada
em junho do ano passado, o papa
Francisco faz a seguinte exortação:
“Os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor, causam danos
físicos, psicológicos e espirituais às
vítimas e lesam a comunidade dos
ﬁéis. Para que tais fenômenos, em
todas as suas formas, não aconteçam mais, é necessária uma conversão contínua e profunda dos corações, atestada por ações concretas
e eﬁcazes que envolvam a todos
na Igreja, de modo que a santidade
pessoal e o empenho moral possam
concorrer para fomentar a plena credibilidade do anúncio evangélico e
a eﬁcácia da missão da Igreja. Isso
só se torna possível com a graça do
Espírito Santo derramado nos corações, porque sempre nos devemos
lembrar das palavras de Jesus: ‘Sem

Mim, nada podeis fazer’ (Jo 15,5).
Ainda que muito se tenha feito, devemos continuar aprendendo com
as lições amargas do passado a ﬁm
de olhar com esperança para o futuro. Essa responsabilidade recai, em
primeiro lugar, sobre os sucessores
dos apóstolos, colocados por Deus
no governo pastoral do seu povo, e
exige deles o empenho de seguir de
perto os passos do Divino Mestre”.
Já em Carta ao povo de Deus,
Francisco destaca: ‘“Um membro
sofre? Todos os outros membros
sofrem com ele’ (1Co 12,26). Essas
palavras de São Paulo ressoam com
força no meu coração ao constatar
mais uma vez o sofrimento vivido
por muitos menores por causa de
abusos sexuais, de poder e de consciência cometidos por um número
notável de clérigos e pessoas consagradas”. Embora nunca seja pouco o
que for feito para gerar uma cultura
capaz de evitar que essas situações

não só não aconteçam, mas que não
encontrem espaços para serem ocultadas e perpetuadas, como o próprio papa aﬁrma na carta, a Igreja
dá passos importantes a ﬁm de gerar uma nova cultura.
Um desses passos é o Congresso
Internacional sobre a Proteção de
Menores e de Pessoas Vulneráveis,
promovido pelo Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico
– Extensões Goiânia e Londrina e
diversos parceiros, que acontecerá
nos próximos dias 3 a 7 de novembro, de modo totalmente on-line.
De acordo com o coordenador do
Curso de Mestrado em Direito Ca-

nônico, padre Cristiano Faria, o
evento demonstra a preocupação
da Igreja com esse problema. “A
Igreja Católica viu-se envolvida em
algumas diﬁculdades com a questão de menores, mas está fazendo
o dever de casa, reﬂetindo sobre o
tema e criando instrumentos claros e transparentes, para que não
haja na Igreja mais diﬁculdades na
proteção de menores”, aﬁrmou. Ele
destacou ainda que é “uma oportunidade para a formação pessoal,
mas também para o crescimento
das nossas dioceses que a cada dia
precisam se preocupar com esse
tema importante.”

INSCRIÇÕES
Para participar, basta se inscrever por meio de link no site da Arquidiocese
de Goiânia. (Link http://abre.ai/bGGT). O evento acontecerá totalmente on-line,
de terça a sexta-feira, no período noturno, e no sábado, durante a parte da manhã. A taxa simbólica de participação custa R$ 50,00.

Foto: Rudger Remígio

A seguir, padre Cristiano esclarece os objetivos do congresso.

Entrevista
Por que realizar um Congresso Internacional sobre a Proteção de
Menores e de Pessoas Vulneráveis?
A Igreja Católica, ao atender o chamado dos últimos papas,
especialmente a partir do papa Bento XVI e agora com o papa
Francisco, quer ter um novo olhar sobre a questão da proteção de
menores e das pessoas vulneráveis. Assim, após encontro com as
conferências episcopais do mundo inteiro, o Santo Padre, o papa,
convida as dioceses a criarem organismos com o objetivo de cuidar
da proteção dos menores e das pessoas vulneráveis. Nesse sentido, é oportuno que as diversas instituições de Direito Canônico do
Brasil se reúnam agora para ajudar a formar alunos sobre o tema,
a ﬁm de, também, contribuir nas diversas comissões das dioceses
espalhadas pelo Brasil.

Quem pode participar?
É um congresso aberto a toda a comunidade católica. É voltado,
também, aos alunos de Direito Canônico. Além dos alunos, as comissões diocesanas para a proteção de menores, as congregações religiosas, as pessoas de bem do Brasil e todos aqueles que queiram participar do congresso estão convidados, pois é um tema que envolve
toda a Igreja.

Qual a postura da Igreja diante desta séria realidade?
A partir do Concílio Vaticano II, ﬁcou ainda mais claro que a Igreja
Católica é uma instituição presente no meio do tempo. Ao ser uma
instituição, ela é convidada a colaborar para a santidade do mundo.
No entanto, diversas realidades presentes na história também estão
presentes na Igreja Católica, haja vista que nela existem pessoas. AsQual será o conteúdo do congresso?
sim, o tema da proteção de menores se tornou uma questão candente
O congresso que hoje organizamos, em primeiro lugar, é o sinal para toda a sociedade. A Igreja percebe que ela, como instrumento
da unidade dos diversos institutos de Direito Canônico do Brasil. de salvação, quer ajudar a reﬂetir sobre esse tempo e busca instalar
Os institutos se reúnem para convidar conferencistas de um exce- medidas internas que, de alguma forma, ajudem as dioceses e conlente padrão com a ﬁnalidade de ajudar na reﬂexão sobre o tema da gregações religiosas, para que, enﬁm, temas como esse não venham
proteção de menores na Igreja.
mais atingir a Igreja Católica.
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CATEQUESE DO PAPA

CURAR O MUNDO N. 9

Preparar o futuro com
Jesus que salva e cura

N

as últimas semanas, reﬂetimos
juntos, à luz do Evangelho, sobre como curar o mundo que
sofre de um mal-estar que a
pandemia realçou e acentuou. Já havia
o mal-estar: a pandemia realçou-o mais,
acentuou-o. Percorremos os caminhos
da dignidade, da solidariedade e da subsidiariedade, caminhos indispensáveis
para promover a dignidade humana e
o bem comum. Como discípulos de Jesus, começamos a seguir os seus passos,
optando pelos pobres, reconsiderando o uso
dos bens e cuidando da casa comum. No
meio da pandemia que nos aﬂige, ancoramo-nos nos princípios da doutrina social da Igreja, deixando-nos guiar pela fé,
pela esperança e pela caridade. Aqui encontramos uma ajuda sólida para sermos
agentes de transformação que fazem sonhos grandiosos, que não se detêm nas
mesquinharias que dividem e magoam,
mas encorajam a gerar um mundo novo
e melhor.
Gostaria que este percurso não terminasse com estas minhas catequeses,
mas que possamos continuar a caminhar juntos, “mantendo os olhos ﬁxos
em Jesus” (Hb 12,2), como ouvimos no
início; o nosso olhar em Jesus que salva
e cura o mundo. Como o Evangelho nos
mostra, Jesus curou os doentes de todos
os tipos (cf. Mt 9,35), restituiu a vista
aos cegos, a palavra aos mudos e audição aos surdos. Quando curava doenças e enfermidades físicas, ele também
curava o espírito perdoando pecados,
porque Jesus perdoa sempre, bem como
as dores sociais, incluindo os marginalizados (cf. Catecismo da Igreja Católica,
1421). Jesus, que renova e reconcilia
cada criatura (cf. 2Cor 5,17; Cl 1,19-20),
concede-nos os dons necessários para
amar e curar como ele sabia fazer (cf. Lc
10,1-9; Jo 15,9-17), para cuidar de todos
sem distinção de raça, língua ou nação.
Para que isso aconteça realmente,
precisamos contemplar e apreciar a beleza de cada ser humano e de cada criatura. Fomos concebidos no coração de
Deus (cf. Ef 1,3-5). “Cada um de nós é o
fruto de um pensamento de Deus. Cada
um de nós é querido, cada um de nós

é amado, cada um é necessário” (Bento
XVI, Homilia para o Início do Ministério
Petrino, 24 de abril de 2005; cf. Laudato
Si’, 65). Além disso, cada criatura tem
algo a dizer-nos sobre Deus Criador
(cf. Enc. Laudato Si’, 69.239). Reconhecer
essa verdade e dar graças pelos vínculos íntimos da nossa comunhão universal com todas as pessoas e todas as
criaturas ativa “um cuidado generoso e
cheio de ternura” (Laudato Si’, 220). Ajuda-nos também a reconhecer Cristo presente nos nossos irmãos e irmãs pobres
e sofredores, a encontrá-los e a ouvir o
seu clamor e o clamor da terra que lhes
faz eco (cf Laudato Si’, 49).

limpos e os surdos ouvem, os mortos
ressuscitam e a Boa-Nova é anunciada
aos pobres” (Mt 11,5). E ninguém faz
de contas olhando para o outro lado. É
isso que temos de fazer para mudar. Na
normalidade do Reino de Deus o pão
chega a todos e sobra, a organização
social baseia-se em contribuir, partilhar
e distribuir, não em possuir, excluir e
acumular (cf. Mt 14,13-21). O gesto que
faz progredir uma sociedade, uma família, um bairro, uma cidade, todos, é
doar-se, dar, isso que não é dar esmola,
mas uma dádiva que vem do coração.
Um gesto que afasta o egoísmo e a ansiedade de possuir. O modo cristão de

Mobilizados interiormente por esses
clamores que reclamam de nós outra linha de ação (cf Laudato Si’, 53), reclamam uma mudança, poderemos contribuir para a cura das relações com os
nossos dons e capacidades (cf. Laudato
Si’, 19). Poderemos regenerar a sociedade e não voltar à chamada “normalidade”, que é uma normalidade doentia, aliás, estava doente já antes da pandemia: a pandemia realçou-a! “Agora
voltemos à normalidade”: não, assim
não pode ser, porque essa normalidade
estava doente de injustiças, desigualdades e degradação ambiental. A normalidade a que somos chamados é a do
Reino de Deus, onde “os cegos veem
e os coxos andam, os leprosos ﬁcam

o fazer não é um modo mecânico: é um
modo humano. Jamais conseguiremos
sair da crise que emergiu da pandemia,
mecanicamente, com novos instrumentos – que são muito importantes, que
nos fazem ir em frente e dos quais não
devemos ter medo – sabendo que nem
os meios mais soﬁsticados poderão fazer muitas coisas, pois há uma coisa que
eles nunca poderão fazer: dar ternura.
A ternura é o próprio sinal da presença
de Jesus. Aproximar-se do outro para
caminhar, para curar, para ajudar, para
se sacriﬁcar pelo outro.
Assim, na normalidade do Reino de
Deus é importante: que o pão chegue a
todos, a organização social se baseie em
contribuir, partilhar e distribuir, com
ternura, e não em possuir, excluir e acumular. Pois no ﬁnal da existência nada
levaremos para a outra vida!
Um pequeno vírus continua a causar
feridas profundas e a expor as nossas
vulnerabilidades físicas, sociais e espirituais. Ele revelou a grande desigualdade que reina no mundo: a desigualdade de oportunidades, de bens, de
acesso aos cuidados médicos, à tecnologia, à educação: milhões de crianças não podem ir à escola, e assim por
diante. Essas injustiças não são naturais

Imagem: Vatican News

Estimados irmãos e irmãs,

Precisamos trabalhar urgentemente
para gerar boas políticas, para conceber
sistemas de organização social que
recompensem a participação,
o cuidado e a generosidade
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nem inevitáveis. São obras do homem,
vêm de um modelo de crescimento separado dos valores mais profundos.
O desperdício das sobras de refeições:
com esse desperdício podemos dar de
comer a toda a gente. Isso fez com que
muitas pessoas perdessem a esperança
e aumentou a incerteza e a angústia. É
por isso que, para sair da pandemia, temos de encontrar a cura não só para o
coronavírus – que é importante! – mas
também para os grandes vírus humanos e socioeconômicos. Não devemos
escondê-los, dando uma pincelada para
que não possam ser vistos. E certamente não podemos esperar que o modelo
econômico subjacente ao desenvolvimento injusto e insustentável resolva
os nossos problemas. Ele não o fez nem
o fará, pois não o pode fazer, apesar de
alguns falsos profetas continuarem a
prometer “o efeito dominó” que nunca
chega (cf. Evangelii Gaudium, 54). Ouvistes o teorema do copo: o importante
é que o copo se encha e assim depois
cai sobre os pobres e sobre os demais, e
recebem riquezas. Mas há um fenômeno: o copo começa a encher-se e quando
está quase cheio, cresce, cresce e cresce,
mas nunca acontece o efeito dominó.
Deve-se ter cuidado.
Precisamos trabalhar urgentemente
para gerar boas políticas, para conceber
sistemas de organização social que recompensem a participação, o cuidado
e a generosidade, e não a indiferença,
a exploração e os interesses particulares. Devemos ir em frente com ternura.
Uma sociedade solidária e equitativa
é uma sociedade mais saudável. Uma
sociedade participativa – onde os “últimos” são considerados os “primeiros”
– fortalece a comunhão. Uma sociedade
onde a diversidade é respeitada é muito
mais resistente a qualquer tipo de vírus.
Coloquemos este caminho de cura
sob a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora da Saúde. Ela, que carregou
Jesus no seu ventre, nos ajude a ter conﬁança. Animados pelo Espírito Santo,
poderemos trabalhar juntos para o Reino de Deus que Cristo inaugurou, vindo até nós, neste mundo. É um Reino
de luz no meio da escuridão, de justiça
no meio de tantos ultrajes, de alegria no
meio de tanta dor, de cura e salvação
no meio da doença e da morte, de ternura no meio do ódio. Que Deus nos
conceda “viralizar” o amor e globalizar
a esperança à luz da fé.

Audiência Geral - Pátio São Dâmaso
30 de setembro de 2020
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PRISCILA FERREIRA
Advogada, membro da União dos Juristas Católicos
da Arquidiocese de Goiânia (Unijuc).

N

estes dias, ao ver a movimentação política de preparação para as eleições municipais, veio a vontade de
fazer uma pequena reﬂexão sobre o
tema fé e política. Assim, imediatamente pensei nesta frase de Nosso
Senhor Jesus Cristo: “Dai a César
o que é de César e a Deus o que é
Deus” (Lc 20,25).
Essas palavras de Cristo têm de
ser bem interpretadas, pois elas não
são uma autorização para os cristãos
se desinteressarem da política e das
coisas do Estado. Com sua resposta,
ele nos dá solução ao problema das
relações entre a Igreja e a comunidade política.
Nesse sentido, Igreja e comunidade política hão de ter a sua respectiva independência e esfera de
atuação, ao mesmo tempo em que
deverão manter a sua colaboração
eﬁcaz para tratar daqueles assuntos que possam requerer a atuação
de ambas no poder, como ensina o
Concílio Vaticano II: “No domínio
próprio de cada uma, comunidade
política (Partidos Políticos) e Igreja são independentes e autônomas.
Mas, embora por títulos diversos,
ambas servem a vocação pessoal e
social dos mesmos homens. E tanto mais eﬁcazmente exercitarão
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este serviço para o bem de todos,
quanto melhor cultivarem entre si
uma sã cooperação” (Gaudium et
Spes, n. 76).
Jesus também nos ensina o dever
de cumprir com ﬁdelidade nossas
obrigações como cidadãos. O bom
cristão será um cidadão exemplar.
A doutrina de Cristo transcende
qualquer proposição política e, se os
ﬁéis, no exercício de sua liberdade,
escolhem uma determinada solução
para os assuntos de caráter temporal, o fazem em nome próprio e não
com a autoridade da Igreja.
Jesus, com essas palavras, reconheceu o poder civil e os direitos
superiores de Deus (cf. Dignitatis Humanae, n. 11) e indicou como
parte da vontade de Deus o cumprimento dos deveres cívicos, obviamente entre estes se encontra o uso
do voto para eleger os governantes
públicos.
Para que os católicos exerçam
com consciência esse direito e dever,
a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil do Regional Centro-Oeste
elaborou uma carta para estas eleições de 2020. Essa carta visa auxiliar
os ﬁéis a votarem bem e a escolherem os políticos que realmente se
preocupam com o bem comum.
Os bispos aﬁrmam que a motivação desta carta foi a de ter percebi-

“A política é
uma vocação
de serviço”

Foto: Fúlvio Costa

Fé e Política

do “uma redescoberta pelo debate
político nos últimos anos, em toda a
população”.
O papa Francisco tem um papel
importante neste processo, pois ao
longo do seu Pontiﬁcado tem esclarecido alguns pontos importantes,
como a própria ﬁnalidade da política: “A política não á a mera arte de
administrar o poder, os recursos ou
as crises. A política é uma vocação
de serviço”.
Aqui está o motivo da esperança
levantada pelo Regional da CNBB:
eleger novos líderes políticos nos
municípios que realmente tenham
esta vocação de serviço. Deste
modo, diante das eleições municipais teremos condições de estarmos
mais próximos dos candidatos e,
assim, avaliarmos se eles possuem
essa qualidade tão querida para nós,
católicos.
É preciso fazer uma escolha e
eleger candidatos coerentes com os
valores cristãos. Neste contexto, le-

vando em consideração as circunstâncias reais, lembramos a questão
do aborto e da ideologia de gênero
como duas questões a serem tratadas dentro da fé católica, bem como
a questão social que deve ser conduzida dentro das normas da Doutrina
Social da Igreja.
A Igreja não faz política partidária nem quer os seus padres e bispos
dentro dos chamados instrumentos
políticos, que são os partidos e agremiações políticas. Portanto, a Igreja
não indica candidatos nem os apoia.
As relações entre a fé cristã e a
política devem ser vistas em um
quadro teológico bem mais elevado: isto é, ao chamamento universal
à santidade, dinâmica profunda da
moral e do social, ou seja, de toda a
vida cristã, que implica em uma intensa concentração cristológica.
As relações de fé e política, para
serem verdadeiras e construtivas,
têm que ter o seguimento a Cristo:
“Caminho, Verdade e Vida”.

23/10/2020 07:58:48

Outubro de 2020

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

BEM-AVENTURADOS
Foto: Internet

ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

M

eus irmãos, ao celebrar a Solenidade de Todos os Santos, a Palavra do Senhor vem novamente
nos visitar, alimentar e encorajar
a nossa vida. Neste domingo, Jesus se coloca à disposição para ensinar os seus discípulos a ﬁm de que tenham condições de assumir a sua vida e o seu destino. Jesus ensina
aos seus a primazia dos bem-aventurados.
Pode-se aﬁrmar que as bem-aventuranças
revelam a realidade misteriosa da vida em
Deus, iniciada no Batismo.
Neste dia, festejamos com toda a Igreja
a alegria e a felicidade de todos os homens
plenamente alcançados pelo Senhor, que
são os Santos, uma multidão inumerável.
Cada um escutou, na vida, o apelo das bem-aventuranças. Cada um, segundo a sua
vida e ao seu modo de ser, respondeu ao

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 5,1-12 (página 1205 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus; respire lentamente procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça sobre si o sinal da cruz.
Invoque a luz do Espírito Santo, se preferir cante “a nós
descei divina Luz...”
2. Leitura atenta da Palavra: leia o Evangelho com calma.
Leia uma, duas ou mais vezes, deixe ser iluminado pela Palavra da Escritura. Identiﬁque no texto as palavras de Jesus,
os ensinamentos ou frases que chamem sua atenção. Deixe
ser conduzido pelo Espírito Santo.

convite do Senhor. Hoje a Igreja mostra-nos
todos reunidos na unidade.
É fato, também, que a santidade, ser santo, não é algo distante de nós e não há necessidade de coisas extraordinárias, mas fazer
do ordinário da nossa vida o extraordinário.
É assumir a santidade no meu trabalho, no
meu estudo, no meu lazer, na minha vida!
Coragem, meus irmãos! Sejamos Santos!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ef 4,32-5,8; Sl 1; Lc 13,10-17. 3ª-f.: Ef 5,21-33; Sl 127(128); Lc 13,18-21. 4ª-f.: Ef 2,
19-22; Sl 18(19A); Lc 6, 12-19. 5ª-f.: Ef 6,10-20; Sl 143(144); Lc 13,31-35. 6ª-f.: Fl 1,1-11; Sl 110(111); Lc 14,1-6.
Sábado: Fl 1, 18b-26; Sl 41(42); Lc 14,1.7-11. Domingo: Todos os Santos, solenidade – Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24);
1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a. (Bem-aventuranças)

3. Meditação livre: procure ver no texto os detalhes, tais
como: o lugar, as ações dos discípulos, as ações de Jesus.
Imagine a cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração espontânea: por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um
bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu compromisso com ele. Peça ao
Senhor a graça tanto de assumi-lo como o Rei da sua vida
quanto de ser um bom discípulo servidor.
Solenidade de Todos os Santos – Ano A. Liturgia da Palavra: Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23 (24), 1-.3-4ab.5-6 (R/. cf. 6); 1Jo 3,1-3;
Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças).

Nomeação
Anunciada a nomeação do novo arcebispo da Arquidiocese de Brasília (DF), nesta quarta-feira, 21 de outubro. O papa
Francisco escolheu dom Paulo Cezar Costa, até então bispo
de São Carlos (SP). A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação a dom Paulo Cezar pela nova missão, agora na Capital Federal.
A Arquidiocese de Brasília estava vacante desde 11 de
março deste ano, quando o então arcebispo, o cardeal Sergio
da Rocha, foi nomeado arcebispo de Salvador (BA) e primaz
do Brasil. Durante o período de vacância, o bispo auxiliar dom
José Aparecido Gonçalves de Almeida desempenhou a função de administrador diocesano.
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