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PALAVRA DO ARCEBISPO

N
DOM WASHINGTON CRUZ, CP

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

o calendário católico, o mês
de novembro é dedicado às
almas santas do purgatório. Neste tempo, a Igreja
se recorda, de modo particular, de
todos os seus ﬁlhos ﬁéis que partiram desta vida, mas ainda não alcançaram as alegrias do céu, isto é,
estão no purgatório.

O Catecismo da Igreja aﬁrma:
Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas
não estão completamente puriﬁcados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após
sua morte, por uma puriﬁcação, a ﬁm de obter a santidade necessária para entrar na alegria do Céu. A
Igreja denomina Purgatório esta puriﬁcação ﬁnal
dos eleitos, que é completamente distinta do castigo
dos condenados (1030-1031).
Tendo entrado neste estado de puriﬁcação, os ﬁéis que
padecem no purgatório não podem alcançar a bem-aventurança ﬁnal por algum esforço próprio, mas apenas
com a ação da graça de Deus que lhes é dada por meio
das orações de intercessão, dos sacrifícios dos membros
vivos do Corpo de Cristo que, ainda neste mundo, são
capazes, na graça de Cristo, de realizar obras expiatórias.
Por isso, a Igreja desde os primeiros tempos guardou
ﬁelmente as palavras das Escrituras de que é sagrado e
saudável orar pelos mortos, para que sejam libertos de
seus pecados (cf. 2Mc 12,43).
Na sua liturgia, a Igreja eleva um grito de súplica: “Repouso eterno dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz”. Este grito foi ouvido em todos os
tempos, desde as atas do martírio das Santas Perpétua e
Felicidade (203 d.C.), passando pelas numerosas inscrições
sepulcrais do período mais antigo, e foi corroborado pelos
Santos Padres da Igreja da Igreja e pelos teólogos.
Assim, na esteira da tradição da Igreja, que desde os primeiros tempos honrou a memória dos defuntos e ofereceu
sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a
ﬁm de que, puriﬁcados, eles possam chegar à visão beatíﬁca
de Deus, gostaria de convidar todos os irmãos de nossa Arquidiocese a dedicarmos nossas orações e súplicas por nossos irmãos falecidos. Dessa forma, nós, os peregrinos por
causa de Cristo, podemos cooperar para que nossos irmãos
falecidos possam entrar da alegria deﬁnitiva do paraíso.
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Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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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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São fortes e provocativas as palavras
do papa Francisco para o IV Dia Mundial
dos Pobres, que celebramos nesse ﬁnal de
semana, nos dias 14 e 15 de novembro:
“Devemos contribuir para eliminar ou
pelo menos aliviar a pobreza dos nossos
irmãos”. É por meio desse alerta e de tantos outros que somos convidados a olhar
a pessoa em situação de pobreza com caridade, o que se traduz em ações de proximidade, de solidariedade e de amor.
Nossa Arquidiocese, mais uma vez, adere à iniciativa. Conﬁra a matéria de capa e
participe desta ação na sua paróquia. Esta
edição traz também os últimos aconteci-

mentos em nossa Igreja particular, como
a cerimônia de posse do pároco da Paróquia N. Sra. do Sagrado Coração e São
Domingos Sávio e a concessão de ministérios, por nosso arcebispo Dom Washington Cruz, a três seminaristas. Rezemos
pela perseverança desses jovens. O papa
continua a Oração dos Salmos em sua
Catequese. Desta vez, ele nos ensina que,
quando rezamos, tudo adquire profundidade. Trazemos também artigo que nos
ajuda a entender um pouco mais o campo
de atuação da Pastoral Familiar.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão
Salve Rainha: a oração de quem confia
sua vida à proteção da Virgem Maria
Foto: Internet

REZEMOS
PELAS ALMAS
DO PURGATÓRIO

Editorial

A história que envolve a criação da oração da Salve Rainha faz parte de um sublime mistério, que, no decorrer dos séculos, foi sendo desvelado, apresentando pessoas
e situações que participaram da criação dessa vigorosa oração.
A história mais provável é que um monge beneditino teria composto a oração por
volta do ano de 1050, trata-se do alemão Herman Contrat. Sua história de vida tem
uma relação muito íntima com o catolicismo e, por sua vez, com a Virgem Maria.
Ao nascer, foram constadas inúmeras doenças que poderiam afetar sua vida social e
intelectual, como a fenda labial, uma espécie de abertura no céu da boca e nos lábios,
que causa diﬁculdades na dicção, a atroﬁa muscular espinhal, que diﬁculta a locomoção, além do raquitismo, isto é, uma enfermidade que provoca o amolecimento e
enfraquecimento dos ossos.
Reconhecendo o risco de morte que corria a criança, sua mãe, Miltreed, consagrou
Herman à Virgem Maria, deixando-o, ainda muito novo, aos cuidados dos monges.
No mosteiro, perante as complicações da saúde, ele se permitiu ser moldado na graça de Deus e a Ele dedicou toda sua vida, realizando escritos espirituais, poesias e
composições de hinos.
Nesse contexto de fragilidade física causada pelas doenças, Herman teria ﬁcado
cego, aumentando assim sua angústia, mas, acima de tudo, sua fé. O monge, diante
das crises de sua saúde, teria composto a Salve Rainha como uma forma de “reconhecimento” da presença maternal da Virgem em sua vida, como também, de “súplica”,
pois à Santa Mãe de Deus ele apresentava suas dores físicas e espirituais.
A Salve Rainha possui uma escrita harmônica, poética e musical que ressalta a
prece de alguém que está em um momento de abundante sofrimento, mas também
de esperança e conﬁança na proteção da Virgem Santa.
O autor inicia o cântico oracional saudando a Virgem Santíssima com o Salve e a
reverencia como Rainha e Mãe de Misericórdia, isto é, aquela que não permanece indiferente ao ver a dor dos seus ﬁlhos, pois o amor dela se torna vida, doçura e esperança
nossa e de todos que conﬁam em sua poderosa intercessão. De forma humilde, o monge admite que luta contra o pecado e as mazelas do dia a dia, por isso, exclama com
grande grito: “a Vós bradamos, os degredados ﬁlhos de Eva. A Vós suspiramos, gemendo e
chorando neste vale de lágrimas”.
Na labuta da vida, precisamos recorrer a quem tem autoridade para nos defender
e em Maria, eia, pois, advogada nossa, o amparo nos vem por esses Vossos olhos misericordiosos, que a nós volvei e que nos protege das ciladas do inimigo. Certo de que a
esperança é uma virtude teologal no qual faz o cristão passar conﬁante pelos desaﬁos
naturais do mundo, Herman sabe que durante sua caminhada terrestre, ele pode pedir à Mãe Santíssima o descanso na morada celeste: e depois desse desterro, Mostrai-nos
Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre.
Se Herman escreveu toda a oração, ainda ﬁca em aberto esse mistério, contudo,
existe a possibilidade de São Bernardo de Claraval (séc. XII), um grande devoto da
Virgem Maria, ter coroado o ﬁnal da oração com a tríplice exclamação: “Ó clemente, ó
piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!”, que veio após a expressão “Mostrai-nos Jesus,
bendito fruto do vosso ventre”.
A oração da Salve Rainha se tornou um marco da devoção popular e dos adornos
litúrgicos da Santa Igreja. Exprimindo sempre Jesus Cristo, ela foi incluída no Santo
Rosário, nas orações cotidianas chegando até na Liturgia das Horas como último canto
da noite, rezado nas completas. Essa oração musical é iluminada e revestida de devoção
tanto aos mais simples na compreensão quantoaos mais cultos na intelectualidade.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas
de Cristo. Amém.
Pe. Vilmar Barreto
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Cerimônia de posse é celebrada na
Fotos: Rudger Remígio

T

Paróquia N. Sra. do Sagrado Coração e São Domingos Sávio

omou posse como novo pároco da Paróquia Nossa Senhora do
Sagrado Coração e São Domingos Sávio no Conjunto Caiçara, em
Goiânia, o padre da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, Ângelo Fernando Rosa, que sucede o padre
Cícero Severino da Silva.
A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar Dom Levi Bonatto e contou com a presença do padre Florentino José de Souza, superior local
da congregação do padre empossado, além de religiosas e um grande
número de ﬁéis.
Em sua reﬂexão, o bispo falou sobre a prudência e rogou a Deus para que
essa virtude nunca falte aos cristãos: “Por falta de prudência muitas coisas
dão errado na vida, muitas situações desastrosas acontecem. Há o carro que
ﬁcou na estrada, a pessoa que ﬁcou sem o alimento, a pessoa que está sempre conﬁando em si própria ou nos arranjos que podem fazer na vida. Que
jamais falte prudência em nossa vida. Que jamais falte cuidado naquilo que
devemos fazer. Em primeiro lugar, as lâmpadas precisam estar acesas para
irmos sempre ao encontro do Senhor. Aﬁnal, se nos acostumarmos sempre
a improvisar, em algum momento não será possível improvisar e vamos
ﬁcar na mão – primeiro, com a nossa própria consciência; depois, com os
nossos compromissos e responsabilidades”. Dom Levi destacou ainda que
“a paróquia é uma porção do povo de Deus que deve caminhar junto com
o seu padre. Que o povo não esteja à frente do padre, nem o padre à frente
do povo, mas estejam juntos, para que possam promover vocações para a
Igreja, tanto religiosa quanto sacerdotal.”
Durante a celebração, como de costume, o padre fez, na presença do
bispo e do povo de Deus, a Proﬁssão de Fé, o juramento de ﬁdelidade e
recebeu os objetos para bem desempenhar o seu pastoreio na paróquia.
Padre Ângelo está na paróquia desde o mês de fevereiro. Ele foi acolhido
com muita alegria, mas por causa da pandemia não foi possível fazer a
cerimônia de posse naquele período, por isso aconteceu neste dia de 8
de novembro.

Foto: Lucas Rodrigues Lopes

Foto: Leomário Lima

Seminaristas recebem ministérios do leitorado e acolitado

No dia em que a Igreja celebrou a Festa da Dedicação da Basílica de
São João de Latrão, em 9 de novembro, nosso arcebispo Dom Washington Cruz concedeu o ministério do leitorado aos seminaristas Fabrício
Santana de Souza e Guilherme da Silva Cunha. Manoel Rodrigues de
Sousa Neto, por sua vez, recebeu o ministério do acolitado. A celebração aconteceu no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney.
Em sua homilia, Dom Washington exortou os presentes à santidade. Ele
baseou sua fala na história de vida do jovem beato Joan Roig Diggle.
Por meio do ministério do leitorado, o seminarista recebe a missão
de pregar a Palavra de Deus e de ensinar a doutrina católica, sendo
uma espécie de “catequista”. E, a partir do ministério do acolitado, es-
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peciﬁcamente, o candidato ao sacerdócio ajuda o diácono e o padre no
serviço do altar do Senhor e poderá, ainda, distribuir a Eucaristia na
missa aos ﬁéis presentes e nos lares aos idosos e enfermos que estejam
impossibilitados de estarem na celebração eucarística.
O reitor do seminário, padre José Luiz da Silva e os formadores,
padre João César Sousa Lobo e padre Nixon de Araújo Félix, concelebraram. Os seminaristas das etapas discipular (Filosoﬁa) e conﬁgurativa (Teologia) também participaram da missa. A celebração foi
transmitida pelas redes sociais do seminário e da Pastoral Vocacional
Arquidiocesana e foi acompanhada por parentes e amigos de Fabrício,
Guilherme e Manoel.
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Fotos: Arquivo Congresso

FIQUE POR DENTRO

congresso

CONGRESSO INTERNACIONAL ABRIU HORIZONTES PARA
REFLEXÃO SOBRE PROTEÇÃO DE MENORES
E PESSOAS VULNERÁVEIS
MARCOS PAULO MOTA

O

Congresso Internacional sobre a Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis aconteceu de 3 a 7 de novembro. O evento
reuniu mais de 550 participantes e foi uma realização das cinco instituições de formação em Direito Canônico no Brasil em
parceria com a Arquidiocese de Goiânia e a PUC Goiás. Segundo padre Cristiano Faria dos Santos, coordenador do Curso de Mestrado em
Direito Canônico e membro da equipe de organização do congresso, o
evento responde a um apelo do papa Francisco, que determinou a todas
as instituições católicas do mundo um trabalho particular e especial sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis. Nesse sentido, a realização do congresso buscou fomentar a estrutura adequada de formação
nas instituições de ensino. O congresso se inseriu, ainda, nas diversas
atividades da Igreja com o objetivo de rever estruturas que poderiam
colocar em risco essas pessoas.

Devido à pandemia do coronavírus, o congresso
aconteceu de modo totalmente on-line e teve a participação de 11 palestrantes do Brasil, da Argentina
e da Itália. Entre eles está o cardeal arcebispo de São
Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, que falou sobre
a prevenção de possíveis delitos contra os menores
na Igreja. Em sua fala, segundo padre Cristiano, o
cardeal afirmou: “Essa prevenção começa diante de
um repensar da Igreja sobre pequenos elementos da
proteção de menores, entre eles o processo da formação sacerdotal”. Ele disse que o cardeal ajudou a entender que o que precisa
ser mudado é a concepção existente, a começar da família, que desempenha
um papel importante no tema da proteção de menores na Igreja. “É necessário
mudar uma concepção social sobre como acompanhar e proteger os menores
na Igreja”, ressaltou padre Cristiano sobre a abordagem do cardeal.
Além da palestra de Dom Odilo, houve diversas
outras programações. A Dra. Isabelle Cassará, que
faz parte do Dicastério para os Leigos, a Família e a
Vida, apresentou uma reflexão muito particular sobre o abuso de autoridade como a raiz fundamental de todos os problemas de abuso sexual na Igreja
e na sociedade. Em seu posicionamento, Cassará
ajudou os participantes a perceber que uma má
compreensão sobre autoridade na família, na sociedade e também na Igreja é a fonte primeira dos
abusos, porque a pessoa que entende que uma autoridade que seja desleal
ao conceito antropológico de dignidade de vida é uma autoridade que não
corresponde ao Evangelho.
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Padre Cristiano disse também que as palestras indicaram as normativas da
Igreja para a proteção de menores. Dom José Aparecido, administrador da Arquidiocese de Brasília, por exemplo, fez uma revisão muito ampla das leis criadas
pelo Santo Padre na Igreja para a prevenção dos delitos graves.
O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz,
fez a abertura do congresso com as palavras do Santo Padre, o papa Francisco, nas quais fez a seguinte
afirmação: “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 e a proteção dos mais
pequeninos e indefesos. O Congresso tem, em primeiro lugar, um sinal importante da graça de Deus
que nasce da unidade. Neste Congresso, estiveram unidos em um só esforço
acadêmico, o Instituto de Direito Canônico do Rio de Janeiro, com sua sede e
suas extensões de Londrina e Goiânia; o Instituto de Direito Canônico de Santa
Catarina; a Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo e a PUC Goiás,
que juntas construíram uma rede de esforços e de relações acadêmicas para
realizar este Congresso”, disse o arcebispo.
O encerramento do Congresso foi feito pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi
Bonatto, que falou da importância do evento para
todo o país e também para a Igreja. “Pessoas de todo
o Brasil e do exterior estiveram unidas nesta transmissão que pretende ajudar a construir uma rede
de proteção na Igreja, capaz de ser expressão do
Evangelho partilhado com os menos favorecidos.
Hoje admitimos que, em algumas partes do mundo, também ocorreu a confirmação empírica através
dos dados fornecidos por pessoas envolvidas no acompanhamento social e no
trabalho educacional, que informam sobre o aumento de distúrbios familiares
com o consequente aumento da violência. Devemos recordar que o tema da
proteção de menores é um desafio em toda a nossa sociedade.”

Padre Cristiano, por fim, avalia positivamente a
realização desse importante acontecimento na Igreja. “O congresso foi um sucesso porque conseguiu
abrir horizontes para a reflexão de um tema muito
importante e permitiu-nos ficar em unidade com o
Santo Padre neste momento da vida da Igreja.”
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CAPA

Mãos estendidas levam à proximidade,
à solidariedade e ao amor

FÚLVIO COSTA

P

elo quarto ano consecutivo, a Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres.
A iniciativa começou em 2017. Naquela ocasião, o papa Francisco explicou em sua mensagem especial para o dia que “o amor não admite
álibis: quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu
exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os pobres”. Ele ainda
ressaltou que “nestes dois mil anos, quantas páginas de história foram escritas por cristãos que, com toda a simplicidade e humildade, serviram os seus
irmãos mais pobres, animados por uma generosa fantasia da caridade!”. O
tema da mensagem foi “Não só com palavras, mas amar com ações”.
Neste ano de 2020, a mensagem do papa nos exorta: “Estende tua mão
ao pobre” (Sir 7,32). Francisco nos convoca a contribuir para eliminar ou
pelo menos aliviar a pobreza dos nossos irmãos. De que forma? Primeiro,
“o encontro com uma pessoa em condições de pobreza deve nos provocar e
nos questionar”. Segundo, “estender a mão é um sinal”, aﬁrmou. “Um sinal
que apela imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao amor”.
A Arquidiocese de Goiânia adere à iniciativa também pelo quarto ano

MAIS POBREZA
E EXTREMA
POBREZA

Todas essas mãos desafiaram o
contágio e o medo, a fim de dar
apoio e consolação
consecutivo, mas neste ano devido à pandemia do coronavírus, o Dia Mundial dos Pobres será bem diferente dos demais já realizados, conforme explica o padre Jonisoncley Santos Carvalho, coordenador da Ação Social Arquidiocesana. “Nossa Arquidiocese, atenta à dimensão da ação social, nos
convoca a promover um momento de partilha em todas as paróquias. Reconhecemos, com alegria e gratidão, as diversas ocasiões de partilha que já
aconteceram. Nos dias 14 e 15 de novembro, orientamos que cada paróquia
promova a arrecadação de alimentos e produtos para higiene e proteção
em tempo de pandemia, como álcool em gel, álcool 70% e água sanitária.
Depois, as paróquias encaminharão, segundo seu conhecimento, a destinação dos bens arrecadados às pessoas necessitadas”. Esse gesto, continua o
padre, “tem o propósito de recordar que a Santa Igreja nos convida a um
exame de consciência sobre as causas de pobreza no mundo e a pensar
sobre quais atividades podemos realizar para promover concretamente a
solidariedade entre as pessoas”.

A ORAÇÃO E
AS OBRAS

O

tempo de pandemia que estamos vivendo há nove meses poderá
levar a América Latina à pior recessão registrada em um século. Isso
poderá aumentar o número de pobres que antes da pandemia era
de 45 milhões de pessoas para um total de 230 milhões. O número
de pessoas extremamente pobres deverá saltar de 28 milhões para um total
de 96 milhões, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).
É considerado pobre o indivíduo que ganha menos de R$ 738 por mês e
extremamente pobre aquele que ganha menos de R$ 353 por mês. É tempo,
portanto, de estender a mão. “Nestes meses, em que o mundo inteiro foi
dominado por um vírus que trouxe dor e morte, desconforto e perplexidade,
pudemos ver tantas mãos estendidas! A mão estendida do médico que se
preocupa com cada paciente, procurando encontrar o remédio certo. A mão
estendida da enfermeira e do enfermeiro que permanece muito além dos
seus horários de trabalho, a cuidar dos doentes. A mão estendida de quem
trabalha na administração e providencia os meios para salvar o maior número possível de vidas. A mão estendida do farmacêutico exposto a inúmeros
pedidos num arriscado contato com as pessoas. A mão estendida do sacerdote que, com o coração partido, continua a abençoar. A mão estendida do
voluntário que socorre quem mora na rua e a quantos, embora possuindo
um teto, não têm nada para comer. A mão estendida de homens e mulheres
que trabalham para prestar serviços essenciais e de segurança. E poderíamos enumerar, ainda, outras mãos estendidas, até compor uma ladainha de
obras de bem. Todas estas mãos desafiaram o contágio e o medo, a fim de
dar apoio e consolação”. (Mensagem para o IV Dia Mundial dos Pobres, 6)
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É

ainda um ponto importante da mensagem do papa, a ligação que
deve haver entre a oração a Deus e a solidariedade com os pobres
e os enfermos. Ele afirma que mesmo as pessoas mais indigentes e
desprezadas trazem gravadas em si mesmas a imagem de Deus e que,
para celebrar um culto agradável ao Senhor é preciso reconhecer isso antes.
“O tempo que se deve dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi
para descuidar o próximo em dificuldade. É verdade o contrário: a bênção do
Senhor desce sobre nós e a oração alcança o seu objetivo, quando são acompanhadas pelo serviço dos pobres”, explica. Viver pessoalmente a pobreza
evangélica é um caminho que todos nós devemos seguir, segundo o Santo
Padre. “Não podemos sentir-nos tranquilos, quando um membro da família
humana é relegado para a retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. O clamor
silencioso de tantos pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda,
sempre e em toda parte, para lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se com
eles face a tanta hipocrisia e tantas promessas não cumpridas, e para os convidar a participar na vida da comunidade”, destaca o papa Francisco.
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CATEQUESE DO PAPA

Foto: Vatican News

ORAÇÃO DOS SALMOS N. 2

A oração
é o centro da vida

Prezados irmãos e irmãs!

H

oje temos que mudar um pouco o modo de realizar esta
audiência devido ao coronavírus. Vós estais distanciados,
também protegidos pela máscara e eu
estou aqui um pouco afastado e não
posso fazer o que faço sempre, aproximar-me de vós, pois cada vez que
me aproximo, vós aproximais-vos todos juntos e perde-se a distância e há o
perigo de contágio para vós. Lamento
fazer isso, mas é para a vossa segurança. Em vez de me aproximar de vós,
apertando as mãos e saudando, cumprimentamo-nos de longe, mas sabeis
que estou perto de vós com o coração.
Espero que compreendais por que estou a fazer isto. Enquanto os leitores
liam a passagem bíblica, chamou a minha atenção aquele menino ou menina
que chorava. Vi a mãe que abraçava e
amamentava o bebê e pensei: “É assim
que Deus faz conosco, como aquela
mãe”. Com quanta ternura segurava o
bebê para o amamentar. Essas são belas imagens. E quando isto acontece na
Igreja, quando um bebê chora, sabemos que existe a ternura de uma mãe,
como hoje, existe a ternura de uma
mãe que é o símbolo da ternura de
Deus para conosco. Nunca silenciem
uma criança que chora na Igreja, nunca, porque é a voz que atrai a ternura
de Deus. Obrigado pelo testemunho.
Hoje completamos a catequese sobre a oração dos Salmos. Antes disso,
notamos que nos Salmos aparece, frequentemente, uma ﬁgura negativa, a
do “ímpio”, ou seja, aquele ou aquela
que vive como se Deus não existisse.
É a pessoa sem qualquer referência ao
transcendente, sem freios na sua arrogância, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz.
Por essa razão, o Saltério apresenta
a oração como a realidade fundamental da vida. A referência ao absoluto e
ao transcendente – a que os mestres
da ascese denominam “temor sagrado
de Deus” – é o que nos torna plenamente humanos, é o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos
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aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação
do ser humano!
Certamente, existe também uma
oração falsa, uma prece feita apenas
para sermos admirados pelos outros.
Aquele ou aqueles que vão à missa
apenas para mostrar que são católicos
ou para exibir o último modelo que
compraram, ou para fazer uma boa
ﬁgura social. Esses vão a uma oração
falsa. Jesus advertiu fortemente a este
respeito (cf. Mt 6,5-6; Lc 9,14). Quando
o verdadeiro espírito de oração é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus.
Quando rezamos, tudo adquire
“profundidade”. Isto é curioso na oração, talvez comecemos por uma coisa
sútil, mas na oração essa coisa adquire
espessura, adquire peso, como se Deus
a tomasse nas Suas mãos e a transformasse. O pior serviço que pode ser
prestado, a Deus e também ao homem,
é rezar com tédio, de maneira habitudinária. Rezar como papagaios. Não, reza-se com o coração. A oração é o centro da vida. Se houver oração, o irmão,
a irmã, até o inimigo, torna-se importante. Um antigo ditado dos primeiros
monges cristãos reza: “Abençoado é o
monge que, depois de Deus, considera
todos os homens como Deus” (Evágrio
Pôntico, Tratado sobre a Oração, n. 123).
Quem adora Deus, ama os seus ﬁlhos.
Quem respeita Deus, respeita os seres
humanos.
Por essa razão, a oração não é um
calmante para aliviar as ansiedades da
vida. Uma prece deste tipo certamente não é cristã. Ao contrário, a oração
responsabiliza cada um de nós. Vemos
isto claramente no “Pai-Nosso”, que
Jesus ensinou aos seus discípulos.
Para aprender este modo de rezar,
o Saltério é uma grande escola. Vimos
que os Salmos nem sempre usam palavras requintadas e gentis, e muitas vezes têm as cicatrizes da existência. No
entanto, todas estas orações foram utilizadas primeiro no Templo de Jerusalém e depois nas sinagogas; até as mais
íntimas e pessoais. Assim se expressa

no Catecismo
da Igreja Católica: “As expressões
multiformes da oração
dos Salmos tomam forma, ao mesmo
tempo, na liturgia do templo e no coração do homem” (n. 2588). Deste modo,
a oração pessoal haure e alimenta-se
primeiro daquela do povo de Israel e
depois daquela do povo da Igreja.
Inclusive os Salmos, na primeira
pessoa do singular, que conﬁdenciam
os pensamentos e os problemas mais
íntimos de um indivíduo, são patrimônio coletivo, a ponto de serem recitados por todos e para todos. A oração
dos cristãos tem este “respiro”, esta
“tensão” espiritual que mantém unidos o templo e o mundo. A prece pode
começar na penumbra de uma nave,
mas depois acaba a sua corrida pelas
ruas da cidade. E vice-versa, pode germinar durante os afazeres diários e encontrar o seu cumprimento na liturgia.
As portas das igrejas não são barreiras,
mas “membranas” permeáveis, disponíveis para acolher o clamor de todos.
O mundo está sempre presente na
oração do Saltério. Os Salmos, por
exemplo, dão voz à promessa divina
de salvação dos mais frágeis: “Por causa da aﬂição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei – diz o
Senhor – para lhes dar a salvação que
desejam” (Sl 12,6). Ou alertam para o
perigo das riquezas mundanas, porque “o homem que vive na opulência
e não reﬂete é semelhante ao gado que
se abate” (Sl 49,21). Ou, ainda, abrem o
horizonte ao olhar de Deus sobre a história: “O Senhor desfaz os planos das
nações pagãs, reduz a nada os projetos
dos povos. Só os desígnios do Senhor
permanecem eternamente, os pensamentos do seu coração por todas as
gerações” (Sl 33,10-11).
Em síntese, onde está Deus, deve estar também o homem. A Sagrada Escritura é categórica: “Mas amamos, por-

que Deus
nos
amou
primeiro – Ele está
sempre à nossa frente.
Ele espera sempre por nós porque nos
ama primeiro, ele olha para nós primeiro, ele compreende-nos primeiro.
Ele espera sempre por nós – Se alguém
disser: “Amo a Deus”, mas odeia o seu
irmão, é mentiroso. Porque aquele que
não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê.
– Se rezas muitos terços por dia, mas
depois falas mal de outros, e depois,
ainda, sentes rancor interior, ódio contra o próximo, isto é puro artifício,
não é verdadeiro. De Deus recebemos
este mandamento: “aquele que amar
a Deus, ame também ao seu irmão”
(1Jo 4,19-21). A Escritura admite o caso
de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo; mas aﬁrma também
que nunca se pode negar as lágrimas
dos pobres, sob pena de não encontrar
a Deus. Deus não suporta o “ateísmo”
daqueles que negam a imagem divina
impressa em cada ser humano. Aquele
ateísmo cotidiano: acredito em Deus,
mas com os outros mantenho a minha distância e permito-me odiar os
outros. Isso é ateísmo prático. Deixar
de reconhecer a pessoa humana como
imagem de Deus é um sacrilégio, uma
abominação, é a pior ofensa que se
pode levar ao templo e ao altar.
Estimados irmãos e irmãs, que a
oração dos Salmos nos ajude a não cair
na tentação da “impiedade”, ou seja,
de viver, e talvez até de rezar como se
Deus não existisse, como se os pobres
não existissem.

Audiência Geral - Sala Paulo VI
21 de outubro de 2020
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VIDA CRISTÃ

O que é a Pastoral Familiar?
ANTÔNIO ROBERTO GOMES
Coordenador da Pastoral Familiar da
Arquidiocese de Goiânia

A

Pastoral Familiar foi criada
com o objetivo de congregar
todas as pastorais, movimentos e grupos que trabalham
pelas famílias. Ela foi oﬁcialmente
instituída na Igreja pelo papa São João
Paulo II, na Exortação Familiaris Consortio (1981). Assim, compõe a Pastoral Familiar os grupos e movimentos
já tradicionais como ECC, OVISA,
ENS, Mãe Rainha, enﬁm, todos os
serviços ligados à família. A Pastoral
Familiar não veio tirar a identidade
de nenhum trabalho já existente. Na
perspectiva da pastoral orgânica, a
Pastoral Familiar busca organizar todos os esforços e planejamentos, antes
isolados. Assim, todos os movimentos
familiares trabalham em união, sintonia e coordenação de esforços.
Todos aqueles que querem defender
a família podem trabalhar na Pastoral
Familiar e não apenas os casais
Aqui, deixamos um convite aos(às)
advogados(as) da vara familiar,
aos(às) psicólogos(as), aos(às) assistentes sociais e proﬁssionais da área
de saúde: venham compartilhar um
pouco do dom que Deus lhes deu e
doem 10% do seu tempo para ajudar
quem mais precisa.
Resposta da Igreja às causas de
problemas que agridem a família
“Há anos recordava aos Bispos do
Brasil essa prioridade e centralidade
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da Pastoral Familiar, com palavras
que hoje têm uma maior atualidade
e uma mais pungente necessidade de
se pôr em prática: Em cada Diocese vasta ou pequena rica ou pobre, dotada ou não de clero - o Bispo estará
agindo com sabedoria pastoral, estará fazendo “investimento” altamente
compensador, estará construindo, em
médio prazo, a sua Igreja particular,

à medida que der o máximo apoio a
uma Pastoral Familiar efetiva” (Diretrizes aos Bispos do Brasil, n.5).
“A Pastoral Familiar - a nível paroquial, diocesano e nacional - deve
considerar-se, não apenas uma opção
entre outras, mas uma premente necessidade que virá a ser como foco irradiador dos valores cristãos da nova
evangelização, no próprio âmago da

sociedade onde a família está radicada; é ela que dará estabilidade ao longo
do tempo do esforço evangelizador.”
João Paulo II aos Bispos do RS2, em
Visita Ad Limina.
“Espero que cada um se sinta chamado a cuidar com amor da vida das
famílias, porque elas não são um problema, são sobretudo uma oportunidade” (Amoris Laetitia, n.7).
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LEITURA ORANTE

Jesus Cristo, Rei do Universo
WALISSON RODRIGUES FREITAS (SEMINARISTA)
Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO – Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

À

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 25, 31-46 (página 1234 - Bíblia
das Edições CNBB)

s vésperas de encerrar o calendário litúrgico da Igreja, celebramos a Solenidade de Cristo
Rei. Ao terminar o Tempo Comum e começar um novo ano com o Primeiro Domingo do
Advento, a Igreja nos chama a reﬂetir sobre o tempo do ﬁm (cf. 1Pd 1,5), na lógica do
Reino dos Céus, este que não é deste mundo (Cf. Jo 18,36). Nesse sentido, a Igreja quer
nos fazer reﬂetir não apenas sobre a realeza e o pastoreio que Cristo exerce sobre a humanidade,
mas, também, sobre a nossa resposta de adesão a este Reino.
Logo na Primeira Leitura (cf. Ez 34,11-12.15-17) temos a imagem de Deus como pastor de suas
ovelhas, como aquele que toma conta delas, procura a perdida, reconduz a extraviada, enfaixa a
ovelha da perna quebrada, fortalece a doente e vigia a ovelha gorda e forte. Contudo, este mesmo
Pastor fará justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Com o Salmista (cf. Sl 22)
contaremos as benfeitorias do Senhor tal como o Pastor que nos conduz. Assim, não nos faltará
coisa alguma. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram, isto é o que lemos
na Segunda Leitura (cf. 1Cor 15,20-26.28). Assim, quando nós ressuscitarmos como Cristo, o último inimigo será destruído: a morte.
O Evangelho (cf. Mt 25,31-46) é a forma de como se alcança a santidade para sermos salvos.
Nossas atitudes, quando emergem de Cristo e se direcionam para Cristo, não ﬁcarão sem as suas
consequências. Neste relato, discurso escatológico de Mateus, Jesus separa as ovelhas dos cabritos. Para as ovelhas à sua direita, ele diz: “Vinde, benditos de meu pai! Recebei como herança o
Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo!”. Para os cabritos à sua esquerda,
ele dirá: “Afastai-vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os
seus anjos”. Ao ler o Evangelho e ouvi-lo na Missa, veremos o que ﬁzeram para receberem essa
praga como consequência. Reﬂitamos em qual lado ﬁcaremos. Minhas escolhas e minhas ações
me colocam como ovelha ou como cabrito?

1. Ambiente de oração: procure um local agradável e ﬁque numa
posição cômoda. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ap 1, 1-4; 2,1-5; Sl 1; Lc 18,35-43. 3ª-f.: Ap 3,1-6.14-22; Sl 14(15); Lc 19,1-10. 4ª-f.: Ap 4,1-11;
Sl 150; Lc 19,11-28. 5ª-f.: Ap 5, 1-10. Sl 149; Lc 19,41-44. 6ª-f.: Ap 10,8-11; Sl 118(119); Lc 19,45-48. Sábado: Zc 2,14-17;
Cânt.: Lc 1,46-55; Mt 12, 46-50. Domingo: 34º Domingo do Tempo Comum – Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo,
solenidade – Ez 34,11-12.15-17; Sl 22(23); 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46. (O último julgamento).

Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo – Ano A.
Liturgia da Palavra: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22 (23),1-2a.2b-3.506 (R/.
1); 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 (O último julgamento).

2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez. Busque
a familiaridade com as palavras e se insira no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia, permita que a Sagrada Escritura se comunique com a autonomia própria da Palavra de Deus.
Ela é viva e eﬁcaz, possui um objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe que Deus fale com suas palavras, apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje foi cumprida na sua vida, contemple a Pessoa de Jesus que é a própria Palavra lida, contemple
a Trindade que se revela.
5. Oração: a Palavra está contigo agora. Permita um momento
para “ruminar” o Evangelho, reze com as palavras que ﬁcaram
em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível,
escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos a
que veio fazer: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo mostrará as ações concretas
que você deve realizar depois de um intenso momento de oração.

Lança site e abre
inscrições
O maior evento de comunicação eclesial da história do Brasil já tem data e local. O Mutirão de
Comunicação 2021 será realizado de 22 a 25 de julho de 2021, na Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O tema central do evento é “Por uma comunicação integral: o
humano nos novos ecossistemas”. As inscrições estão abertas desde o dia 1º de novembro.
O Mutirão de Comunicação 2021 reúne uma série de eventos já conhecidos no ambiente da
comunicação eclesial. Os pasconeiros e pasconeiras vão participar do 7º Encontro Nacional da Pascom. Os jornalistas das dioceses, regionais e organismos da CNBB se reúnem no 10º Encontro de
Jornalistas. Os comunicadores e pesquisadores da Signis se encontram no 2º Congresso da Signis
Brasil. Já os radialistas têm o 3º Congresso de Rádios Católicas do Brasil. O evento reúne, ainda, comunicadores de TVs e mídias de inspiração católica, entre outros.

Para mais informações, acesse: www.muticom.com.br
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