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PALAVRA DO ARCEBISPO

Queridos irmãos e irmãs,

A

liberdade é um dom tão sagrado da humanidade que Deus é o
primeiro a respeitá-la. Assim, que
não se diga precipitadamente que
as escolhas pessoais, sociais e políticas foram “porque Deus quis assim”. Certas ou
erradas as nossas opções são respeitadas
por Deus, ele que nos quer livres e capazes
de usar a inteligência, o discernimento e a
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
autonomia para construirmos nossa pátria
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
e nossa história. Neste tempo importante
de eleições, é importante que voltemos, então, o nosso olhar sobre nós mesmos e nossas práticas para avaliar, responsavelmente, acerca de nossos caminhos, os rumos que temos dado
às nossas vidas, à Igreja, ao nosso município, ao país e ao mundo. É
necessário nunca nos esquecermos que votar é fazer escolhas com responsabilidade e compromisso.
No dia das eleições, o número que digitamos na urna não apresentará apenas o rosto de um candidato, mas terá o rosto de um futuro para
todo o município onde habitamos. Não escolhemos apenas nomes, mas
escolhemos, também, se queremos continuar tendo água para viver,
casa para morar, escola de qualidade para estudar, emprego e renda
para conquistar o pão nosso de cada dia, acesso ao serviço de saúde
quando adoecermos, rua iluminada e segurança pública para convivermos em paz, saneamento para tratamento de esgotos a ﬁm de assegurar-nos vida saudável, reciclagem do lixo, arte e cultura para alimentar
a nossa fome de beleza.
Assim, a eleição não é uma brincadeira e não deve ser encarada
como um dia de feriado. Esse dia, ao contrário, é um tempo propício
para a reﬂexão, para a maturação das escolhas e para o acerto no rumo
que damos ao futuro. Não adianta apenas fazer torcidas, porque derrotas e vitórias eleitorais não são iguais a campeonatos, pois elas trazem
consigo graves e profundas consequências para vida.
Neste ano passamos por uma pandemia que impactou da humanidade inteira. Enfrentamos o isolamento, o medo, os desencontros e
o luto. Agora, quando precisamos erguer a cabeça e ir em frente, devemos nos questionar: quais escolhas faremos para superar os nossos
desaﬁos econômicos e sociais decorrentes a pandemia? Retornaremos
aos conﬂitos dos grupos das redes sociais? Repassaremos fake news sem
analisar os estragos, o que signiﬁca espalhar o boato e a mentira? Relativizaremos a importância da ética, da proteção ambiental, dos Direitos
Humanos e da paz social?
Voto não tem preço, tem consequências! A campanha para não vender o próprio voto foi assumida com muita determinação pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que não é alheia à democracia
brasileira – ainda é jovem e em fase de aperfeiçoamento. Precisamos,
ainda, caminhar muito, rumo à cidadania plena. Nossa história republicana traz consigo o voto de curral, a prepotência do coronelismo, as
conveniências do populismo, a supressão dos direitos civis e os regimes
de exceção, os impeachments e as sucessivas prisões por corrupção. Em
cada uma dessas situações, o voto foi hora comprado, hora pisoteado.
Agora, em plena era digital, ainda se pode continuar a vender e a comprar voto em troca de empregos sem concurso público, por aﬁnidade
esportiva, por admiração estética, promessas fantasiosas, conveniências
ideológicas, apelos de amigos ou parentes. Não se pense, preconceituosamente, que apenas o pobre despolitizado da periferia ou de interior e
de baixa escolaridade é que se deixa comprar pelo voto. Também pode
haver muita gente letrada por aí que é analfabeto político e se deixa
enganar, vendendo a sua própria consciência.
Muitos dos cristãos que nos precederam derramaram seu sangue
pela redemocratização do Brasil e pela dignidade do povo brasileiro.
Portanto, a exigência da fé cristã continua nos pedindo o testemunho
do compromisso social pela identiﬁcação da cidadania e pela defesa da
vida. Rogo para que Deus abençoe e ilumine a todos a ﬁm de que nossas escolhas possam ajudar a construir um futuro melhor para todos.

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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Estamos a uma semana das eleições municipais 2020. Àqueles que
ainda não ﬁzeram a escolha de candidatos, é chegada a hora. Os nossos bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB, que reúne as dioceses
presentes no estado de Goiás e a Arquidiocese de Brasília, divulgaram
mensagem com orientações para
que os católicos possam votar de
forma consciente e cristã. Nesta edição do Encontro Semanal apresentamos, também, matéria sobre o Dia

dos Fiéis Defuntos, que neste ano
foi celebrado de forma extraordinária nas paróquias e comunidades
devido à pandemia do coronavírus.
O papa Francisco, em sua Catequese Semanal, dá início às reﬂexões
sobre a Oração dos Salmos. Destacamos, ainda, os 84 anos da Santa
Casa de Misericórdia de Goiânia,
que inaugurou três alas homenageando nossos bispos.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão
Ave-Maria, a oração de exultação e súplica
Foto: Rudger Remígio

RESPONSABILIDADE SOCIAL
É DEVER DE TODOS

Editorial

A oração da Ave-Maria foi desenvolvida, pela luz do Espírito Santo, a partir da compreensão bíblica e da tradição dos primeiros cristãos, perdurando até a Idade Média. Sendo composta por duas partes, essa riquíssima oração expressa, primeiramente, o “louvor”
saudoso do arcanjo São Gabriel (cf. Lc 1,28) e de Santa Isabel (cf. Lc 1,42) à Virgem Maria.
A segunda parte, constituída vários séculos depois, é uma resposta à primeira, mas em
forma de súplica, isto é, o reconhecimento que Maria é Santa, que é Mãe de Deus (cf. Lc
1,42), que pode interceder por nós no Reino dos Céus e que o cristão é convidado a conﬁar
no momento atual até a hora da morte na Virgem Santíssima.
A oração já era rezada entre vários grupos cristãos dos primeiros séculos. No período
medieval, onde havia somente a primeira parte, era conhecida como a “oração da saudação angélica”, uma referência à visita do anjo a Maria (cf. Lc 1,28), ainda sem a saudação
de Santa Isabel. Por volta do séc. V as duas saudações são unidas, passando a fazer parte
da liturgia na Igreja de Jerusalém, de Copta e de Constantinopla.
Para a oração ser devidamente deﬁnida como a conhecemos hoje, foi necessário um
longo espaço de tempo. A segunda parte da Ave-Maria foi acrescentada apenas no século
XV: “Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém.”
Em 1568, o Papa São Pio V promulgou o novo Breviário Romano, estabelecendo a
recitação da Ave-Maria após o Pai-Nosso no início do Ofício Divino, sendo prescrita para
todos os sacerdotes. Um século depois já era rezada pelos ﬁéis em todas as Igrejas, como
a mais forte oração devocional.
É importante compreender cada saudação de louvor e súplica que formam a oração da
Ave-Maria (cf. Lc 1,28.1,42)
1ª Saudação – “Ave-Maria”
Essa saudação é o louvor do anjo a Maria, em que o próprio Deus, pela boca do anjo,
a saúda. O anjo se inclina diante de uma Mulher, reverencia a Virgem com “Ave”, isto é,
“Alegra-te”, situação nunca vista na história bíblica.
2ª Saudação – “Cheia de graça, o Senhor é convosco.”
Existe aqui uma reciprocidade na intimidade da graça: Maria é cheia de graça porque
Deus é com ela e, por ela estar vivendo a vontade de Deus, ela é cheia de graça.
3ª Saudação – “Bendita sois vós entre as mulheres.”
A expressão “bendita” signiﬁca abençoada, bem-aventurada, ditosa, venturosa, feliz.
Santa Isabel reconhece que em sua parenta existe uma graça especial que faz dela a feliz,
pelos méritos de Jesus Cristo, (cf. Lc 1,48) diferenciando-a de todas as mulheres da Terra.
4ª Saudação – “Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.”
No ventre de Maria acontece o princípio Cristo-homem, pela anunciação do anjo: “o
Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o
Santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus” (Lc 1,15). Maria é a “Bem-Aventurada” pelos méritos de seu Filho, o Santo de Deus.
1ª Súplica – “Santa Maria, Mãe de Deus.”
A primeira súplica é em forma de louvor e saudação, reconhecendo que os pedidos feitos se referem à intercessão de alguém que é Santa e que é Mãe de Deus. A Igreja confessa
que Maria é, verdadeiramente, Mãe de Deus Filho (Theotókos), primeiro Dogma deﬁnido
em 431 d.C. no Concílio de Éfeso.
2ª Súplica – “Rogai por nós, pecadores.”
Diante de Maria, concebida sem pecado, a “Virgem Imaculada”, reconhecemos que
somos frágeis na fé e que precisamos da misericórdia de seu Filho Jesus Cristo, por isso,
pedimos a ela, que possa interceder por nós, pecadores, para que possamos buscar sempre
fazer o bem e evitar o mal (cf. Rm 6,23; Tg 4,17).
3ª Súplica – “Agora e na hora de nossa morte. Amém”
Eva, por sua desobediência, teve como consequência a morte, Maria, por seu consentimento torna-se geradora de Cristo. Em Maria, a nova Eva, esperamos, não somente por
nossos merecimentos, ganharmos o Reino dos Céus, após nossa morte, conﬁrmados no
“amém” (que assim seja).
A Ave-Maria, desde o seu início tem o caráter da simplicidade, da oração do povo “pobre
em Espírito” (cf. Mt 5,3), por esse motivo, desde os primórdios do cristianismo até os tempos
atuais, a oração é rezada na Igreja doméstica e nos templos católicos romanos e ortodoxos.
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Devido à pandemia,

Foto: Rudger Remígio

Foto: Rudger Remígio

Comemoração dos Fiéis Defuntos foi celebrada nas igrejas

A

Comemoração dos Fiéis Defuntos deste ano foi celebrada nas paróquias e comunidades devido à pandemia do coronavírus. As
celebrações nos cemitérios se restringiram a poucas paróquias, de
modo especial nas cidades do interior que integram a Arquidiocese de Goiânia.
Dom Washington Cruz e os bispos auxiliares não celebraram nos cemitérios. O arcebispo presidiu a Santa Missa na Catedral Metropolitana. Já
Dom Moacir Silva Arantes esteve na Paróquia Nossa Senhora da Libertação
e Dom Levi Bonatto, na Paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Varjão.
Em sua reﬂexão à luz da Palavra de Deus, o arcebispo falou sobre a liturgia que nos traz à memória os que nos precederam no Reino de Deus.
“A liturgia de hoje nos convida a trazer os que já partiram de volta à nossa
memória, ao nosso coração, ao nosso convívio.
É dia de agradecer, de pedir perdão, de aﬁrmar nossa certeza na misericórdia divina. A vida não nos é tirada, mas transformada. O Senhor ressuscitado está no meio de nós e, um dia, todos nos encontraremos com o Deus
vivo e com os nossos irmãos e irmãs que chegaram antes de nós à casa do
Pai. Celebremos este dia com fé e amor, com a esperança que nos anima, esperança que é a última a morrer. A esperança, de fato, vive de braços dados
com a fé, ‘garantia antecipada do que se espera, a prova de realidades que
não se veem.’”
Ao ﬁnal de suas celebrações, Dom Washington e Dom Moacir plantaram
uma árvore em homenagem às pessoas falecidas por causa da pandemia. A
ação foi promovida pela CNBB.

Penitenciaria Apostólica: Indulgências Plenárias
prorrogadas para todo o mês de novembro
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Foto: Pascom - Paróquia Nossa Senhora da Libertação

Foto: Pascom - Paróquia Nossa Senhora da Abadia

Neste ano, diante das atuais contingências devido à pandemia da covid-19, as Indulgências Plenárias para os ﬁéis defuntos serão prorrogadas
para todo o mês de novembro, adequando as condições a ﬁm de garantir a
incolumidade dos ﬁéis.
O organismo Vaticano, por mandato especial do papa Francisco, estabeleceu e decidiu que, este ano, para evitar aglomerações onde forem proibidas, a Indulgência Plenária para aqueles que visitam um cemitério e rezam pelos defuntos, ainda que apenas mentalmente, de norma estabelecida
apenas de 1° a 8 de novembro, poderá ser transferida para outros dias do
mesmo mês até seu término.
A Penitenciaria Apostólica decretou que a Indulgência Plenária de 2 de
novembro, estabelecida por ocasião da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos àqueles que visitam piedosamente uma igreja ou um oratório e ali
rezam o “Pai-Nosso” e o “Credo”, poderá ser transferida não apenas para o
domingo precedente ou para o dia da Solenidade de Todos os Santos, mas
também para outro dia do mês de novembro, à livre escolha de cada ﬁel.
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Santa Casa de Misericórdia de Goiânia
Fotos: Rudger Remígio

celebra 84 anos com inaugurações

MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 5 de novembro, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia completou 84 anos a serviço da vida e do próximo. Para contemplar essa data
tão especial foram inauguradas duas novas alas e reinaugurada uma
outra para bem atender seus pacientes.
A primeira foi a ala de cuidados paliativos que foi nomeada Dom Moacir
Silva Arantes, bispo eleito da Diocese de Barreiras (BA). O bispo agradeceu a
homenagem. “Não mereço, mas agradeço a homenagem e peço a Deus para
que a Santa Casa continue cuidando das pessoas.”
A ala de hemodiálise foi reinaugurada e recebeu o nome do presidente da
Santa Casa e arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que também agradeceu a homenagem.
A terceira ala foi o Auditório Dom Levi Bonatto. O bispo auxiliar tem uma
grande participação na Santa Casa com a celebração das Santas Missas e está
sempre presente nas reuniões. “Sinto-me lisonjeado em receber esta homenagem e espero que este auditório seja uma ajuda na formação dos médicos deste
hospital”, agradeceu.
Fundada em 1936, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é uma instituição
privada de caráter ﬁlantrópico, administrada pela Igreja Católica. É referência
em cirurgias de alta complexidade, como transplantes cardíacos e renais.
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FÚLVIO COSTA

N

o próximo dia 15 de novembro, acontecerá em todo o Brasil o primeiro
turno das eleições municipais 2020. Às vésperas deste importante momento que mudará os rumos das nossas cidades pelos próximos quatro anos, os cidadãos precisam fazer a sua parte e avaliar, ﬁnalmente,
em quem depositarão a conﬁança para representá-los nos Poderes Executivo e
Legislativo municipais.
Conscientes da importância das eleições, os bispos do Regional Centro-Oeste
da CNBB divulgaram mensagem de orientação aos cidadãos a ﬁm de que todos
possam votar nos candidatos que têm vida cristã e que correspondam às funções
que desejam assumir. No texto, os bispos, com os administradores diocesanos
do regional, dirigem palavras de encorajamento e de esperança à luz da fé em
Jesus Cristo e deixam claro que “a Igreja não é partidária, mas busca conscientizar o eleitor e incentivar os ﬁéis leigos que se sentem chamados a representar o
povo com um mandato político.”
A mensagem enfatiza que as eleições que se aproximam são uma nova opor-

tunidade carregada de esperança na construção de municípios mais justos e solidários. Os bispos orientam, também, para a conscientização de que as eleições
representam um processo muito importante e indispensável para a comunidade.
“Queremos colaborar com a formação de uma comunidade com pessoas exercendo diferentes funções, entre elas prefeito e vereadores, que sempre podem fazer um pouco mais pelo bem de todos. Além disso, cremos no Espírito Santo que
continuamente assiste aqueles governantes que se deixam conduzir por ele.”
Os bispos reaﬁrmam palavras do papa Francisco para dizer que é pertinente aos católicos se disporem a transformar a política, buscando sempre o bem
comum. “É necessária uma nova presença de católicos na política na América
Latina. Uma ‘nova presença’ que implique não só novos rostos nas campanhas
eleitorais, mas também e, sobretudo, novos métodos que permitam forjar alternativas que sejam ao mesmo tempo críticas e construtivas. Alternativas que
busquem sempre o bem possível, mesmo que seja modesto. Alternativas ﬂexíveis, mas com uma clara identidade social e cristã.”

Oferecemos algumas orientações em vista de um processo eleitoral pautado
na ética e nos valores cristãos:
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO DOS SALMOS N. 1

Ao ler os Salmos,

aprendemos a linguagem da oração
Estimados irmãos e irmãs!

À
Foto: Vatican News

medida que lemos a Bíblia,
deparamo-nos continuamente com orações de vários tipos, entre essas, encontramos
um livro composto apenas de preces,
um livro que se tornou pátria, ginásio
e casa de incontáveis orantes. Trata-se
do livro dos Salmos. São 150 Salmos
para recitar.
Faz parte dos livros sapienciais,

porque comunica o “saber rezar”
através da experiência do diálogo
com Deus. Nos Salmos encontramos
todos os sentimentos humanos: alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças e
amarguras que coloram a nossa vida.
O Catecismo aﬁrma que cada Salmo
“é de tal sobriedade que pode, com
verdade, ser rezado pelos homens de
qualquer condição e de todos os tempos” (CIC, n. 2588). Ao ler e reler os
salmos, aprendemos a linguagem da
oração. Efetivamente, com o seu Espí-

rito, Deus Pai inspirou-os no coração
do rei Davi e de outros orantes, para
ensinar cada homem e cada mulher a
louvá-lo, a dar-lhe graças, a suplicá-lo, a invocá-lo na alegria e na tristeza,
a narrar as maravilhas das suas obras
e da sua Lei. Em síntese, os Salmos
são palavras de Deus que nós, humanos, usamos para falar com ele.
Neste livro não encontramos pessoas etéreas nem abstratas, pessoas
que confundem a oração com uma
experiência estética ou alienante. Os
Salmos não são textos compostos de
forma teórica, são invocações, muitas
vezes dramáticas, que nascem da experiência viva da existência. Para os
recitar basta ser quem somos. Não nos
devemos esquecer que para rezar bem
devemos orar assim como somos, sem
nos maquilarmos. Não é preciso maquilar a alma para rezar. “Senhor,
sou assim”, ir diante do Senhor como
somos, com as coisas boas e também
com as más que ninguém conhece,
mas nós, dentro, conhecemos. Nos
Salmos ouvimos as vozes de pessoas
orantes, de carne e de osso, cuja vida,
como a de todos, está repleta de problemas, diﬁculdades e incertezas. O
salmista não contesta radicalmente
este sofrimento: ele sabe que pertence

à vida. Contudo, nos Salmos o sofrimento transforma-se em interrogação: do sofrer ao perguntar.
Entre as muitas perguntas, há uma
que permanece suspensa, como um
brado incessante que percorre todo o livro de um lado ao outro. Uma pergunta, que repetimos muitas vezes: “Até
quando, Senhor? Até quando?”. Cada
dor pede libertação, cada lágrima invoca consolação, cada ferida aguarda
a cura, cada calúnia, uma sentença de
absolvição. “Até quando Senhor tenho
que sofrer isto? Ouve-me Senhor!”:
quantas vezes rezamos assim com este
“até quando?” “Senhor, chega!”
Ao fazer constantemente tais perguntas, os Salmos ensinam-nos a não
nos habituarmos à dor e lembram-nos que a vida não se salva, se não
for curada. A existência do homem
é um sopro, a sua história é fugaz,
mas o orante sabe que é precioso aos
olhos de Deus, por isso tem o sentido
de bradar. Isso é importante. Quando
rezamos, fazemo-lo porque sabemos
que somos preciosos aos olhos de
Deus. É a graça do Espírito Santo que
de dentro suscita em nós esta consciência: de ser preciosos aos olhos de
Deus. É exatamente por isso que somos induzidos a rezar.

Em Deus há salvação
A oração dos Salmos é o testemunho
deste grito: um brado múltiplo, porque
na vida a dor assume mil formas, e tem
o nome de doença, ódio, guerra, perseguição, desconﬁança... Até ao supremo
“escândalo”, o da morte. A morte aparece no Saltério como o inimigo mais irracional do homem: que crime merece um
castigo tão cruel, que envolve a aniquilação e o ﬁm? O orante dos Salmos pede
a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são vãos. É por isso que
a oração, já em si mesma, é o caminho
da salvação, o início da salvação.
Neste mundo todos sofrem: quer
acreditemos em Deus, quer o rejeitemos. No entanto, no Saltério, a dor torna-se relação: um grito de ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça.
Isso não pode permanecer sem sentido,
sem propósito. Até as dores que sofremos não podem ser apenas casos especíﬁcos de uma lei universal: são sempre as “minhas” lágrimas. Pensai nisto:
as lágrimas não são universais, são as
“minhas” lágrimas. Cada um tem as
próprias. As “minhas” lágrimas e a
“minha” dor impelem-me a continuar
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com a oração. Sou as “minhas” lágrimas que jamais ninguém derramou
antes de mim. Sim, muitos choraram,
muitos, mas as “minhas” lágrimas são
as minhas, o “meu” sofrimento é meu,
a minha dor é minha.
Antes de entrar na sala, encontrei-me com os pais daquele sacerdote
da diocese que foi assassinado; ele foi
morto, no serviço, para ajudar. As lágrimas daqueles pais são “deles” e
cada um deles sabe o quanto sofreu
ao ver o ﬁlho que deu a sua própria
vida ao serviço dos pobres. Quando
queremos consolar alguém, não encontramos as palavras. Por quê? Porque
não podemos chegar à sua dor, porque
a “sua” dor é sua, as “suas” lágrimas
são suas. O mesmo acontece conosco:
as lágrimas, “a minha” dor é minha, as
lágrimas são “minhas” e com estas lágrimas, com este sofrimento, dirijo-me
ao Senhor.
Para Deus, todas as dores dos homens são sagradas. Assim reza o orante do Salmo: “Vós conheceis os caminhos do meu exílio, vós recolhestes
as minhas lágrimas no vosso cantil;

não está tudo escrito no vosso livro?”
(cf. Salmo 56,9). Diante de Deus não somos desconhecidos, nem números. Somos rostos e corações, conhecidos um
por um, pelo nome.
Nos Salmos, o crente encontra uma
resposta. Ele sabe que mesmo se todas
as portas humanas estiverem trancadas, a porta de Deus está aberta. Mesmo se o mundo inteiro emitisse um
veredito de condenação, em Deus há
salvação.
“O Senhor ouve”: às vezes, na oração, é suﬁciente saber isso. Os problemas nem sempre se resolvem. Quem
reza não é um iludido: sabe que muitas
questões da vida terrena permanecem
sem solução, sem saída; o sofrimento
acompanhar-nos-á e, após uma batalha, haverá outras que nos esperam. De
todo modo, se formos ouvidos, tudo se
torna mais suportável.
A pior coisa que pode acontecer ao
ser humano é sofrer no abandono, sofrer sem ser recordado. A oração nos
salva disso. Aﬁnal, pode acontecer,
e até frequentemente, que não compreendamos os desígnios de Deus.

Porém, os nossos gritos não estagnam
aqui na Terra: elevam-se até ele, que
tem o coração de Pai e chora por cada
ﬁlho e cada ﬁlha que sofre e morre.
Digo-vos uma coisa: faz-me bem, nos
maus momentos, pensar no pranto de
Jesus, quando chorou olhando para Jerusalém, quando chorou diante do túmulo de Lázaro. Deus chorou por mim,
Deus chora, chora pelas nossas dores.
Porque Deus quis fazer-se homem, dizia um escritor espiritual, para poder
chorar. Pensar que Jesus chora conosco
na dor é uma consolação: ajuda-nos a
seguir em frente. Se nos mantivermos
numa relação com ele, a vida não nos
poupará os sofrimentos, mas nos abrirá um grande horizonte de bem que,
consequentemente, encaminha-se para
a sua realização. Sigamos com coragem, em frente com a oração. Jesus está
sempre ao nosso lado.

Audiência Geral - Sala Paulo VI
14 de outubro de 2020
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Foto: Vatican News

Comunicar que somos todos irmãos
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador-geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB
e coordenador de comunicação da TV Pai Eterno

A

mais recente encíclica do
Papa Francisco, Fratelli Tutti, publicada sob os auspícios do seu onomástico, o
pobre Santo de Assis, é um convite
à fraternidade universal. Em tempos de extremada polarização e ânimos acirrados, na travessia de uma
avassaladora pandemia, o pontíﬁce
se dirige à humanidade inteira (e
não apenas aos cristãos católicos),
oferecendo-lhe um mapa para não
se perder no caminho rumo ao céu.
Diversos aspectos poderiam ser ressaltados em um texto tão rico, mas
valho-me, apenas, de alguns pontos
da comunicação destacados pelo
Santo Padre.
A popularização das técnicas
comunicacionais e a facilitação do
acesso à internet (oxalá isso fosse a
sua plena democratização!), embora apresentem uma diminuição das

distâncias, podem, também, causar
certa ilusão no processo. Este é o
alerta que Francisco faz no primeiro capítulo da encíclica intitulado
As sombras de um mundo fechado. O
paradoxo real x virtual, ainda presente nos discursos e nas práticas
sociais, acena para algo mais grave.
“Se, por um lado, crescem as ati-

A esperança nos faz olhar
para a realidade e perceber a
capacidade de mudança
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tudes fechadas e intolerantes que,
à vista dos outros, nos fecham em
nós próprios, por outro, reduzem-se ou desaparecem as distâncias, a
ponto de deixar de existir o direito
à intimidade” (Fratelli Tutti, n. 42). A
super exposição da vida e das relações vai minando o projeto do Reino
de Deus que se constitui no hoje de
nossa história. Parece que estamos
vendo a concretização do romance
ﬁccional 1984, de George Orwell, em
que o personagem do Grande Irmão
é o líder supremo do cenário que
controla toda a população. Ali, tudo
– esfera pública e privada – está ligado às “teletelas”, uma espécie de
câmera capaz de monitorar, gravar
e espionar a intimidade da sociedade. Ou ainda, o que Guy Debord
apresenta em A Sociedade do Espe-

táculo. Além dos riscos de diluição
do respeito pela vida do outro, “os
meios de comunicação digitais podem expor ao risco de dependência,
isolamento e perda progressiva de
contato com a realidade concreta,
diﬁcultando o desenvolvimento de
relações interpessoais autênticas”
(Fratelli Tutti, n. 43).
A esperança, contudo, é a âncora da vida cristã e não nos deixa desanimar, nos faz olhar para a
realidade e perceber a capacidade
de mudança. “Fomos capazes de
reconhecer como as nossas vidas
são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada [...] ninguém se salva sozinho”
(Fratelli Tutti, n. 54).
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LEITURA ORANTE

O que fazemos com os
talentos recebidos?
RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 25,14-30 (página 1234 - Bíblia
das Edições CNBB).
1º) Ambiente de oração: procure um local agradável e ﬁque
numa posição cômoda. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo.

o próximo domingo, o Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como
esperar e como preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo que se empenha em fazer frutiﬁcar os bens que Deus lhe conﬁa; e condena o discípulo que se
instala no medo e na apatia e não põe a render os bens que Deus lhe entrega. O
último está a desperdiçar os dons de Deus e a privar os irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito. A parábola proposta fala de “talentos” que um senhor distribuiu aos
servos. O “senhor” é Jesus que, antes de deixar este mundo, entregou bens consideráveis
aos seus servos, os discípulos. Os bens são os dons que Deus, através de Jesus, ofereceu aos
homens; a Palavra, os valores do Evangelho, o serviço e o amor ao próximo. Os discípulos
de Jesus são os depositários desses bens. Eles não se acomodam e nem se deixam paralisar
pela preguiça e pela rotina.
O discípulo de Jesus não pode esperar o Senhor de mãos erguidas e de olhos postos ao
céu, alheio aos problemas ao redor e preocupado em não se contaminar com as questões do
mundo. Os dois servos da parábola que, talvez correndo riscos, ﬁzeram frutiﬁcar os bens
que o senhor lhes deixou, mostram como devemos proceder. Para os que ainda hoje escondem os talentos, não os põem a render, Jesus diz: “servo ruim e preguiçoso, sabias que ceifo
onde não semeei e recolho onde não lancei; devias, portanto, depositar o meu dinheiro no
banco e eu teria, ao voltar, recebido com juros o que é meu” (Mt 25,26-27).

6º) Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente, tal como ajudar
o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc., e que isso seja resultado da sua oração.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ez 47,1-12; Sl 45(46); Jo 2,13-22. 3ª-f.: Tt 2,1-14; Sl 36(37); Lc 17,7-10. 4ª-f.: Tt 3,
1-7; Sl 22(23); Lc 17,11-19. 5ª-f.: Fm 7-20; Sl 145(146); Lc 17-20-25. 6ª-f.: 2Jo 4,9/ Sl 118(119); Lc 17,26-37.
Sábado: 3Jo 5-8; Sl 111(112); Lc 18,1-8. Domingo: 33º Domingo do Tempo Comum – Pr 31,10-13.19-20.
30-31; Sl 127(128); 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30. (Os talentos recebidos e restituídos).

33º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da Palavra: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127,1-2.3.4-5 (R. cf. 1a); 1Ts
5,1-6; Mt 25,14-30. (Os talentos recebidos e restituídos).
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2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e
tente compreender o que Deus quer lhe falar.
3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção.
4º) Oração espontânea: converse com Deus, louve, adore,
agradeça, peça perdão, faça o seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo.
5º) Contemplação: imagine Deus em sua vida. Ele é o Bom
Pastor. Lembre-se daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acaba de ler. Se possível, escreva os frutos dessa
oração/contemplação.
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