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PALAVRA DO ARCEBISPO

VIVA
CRISTO REI!
Caros irmãos e irmãs,

Q

uando o cardeal Ambrogio
Achille Ratti foi eleito papa
e assumiu o nome de Pio
XI, grande parte do mundo
estava em ruínas. O ano era
1922 e, embora o derramamento de
sangue da Primeira Guerra Mundial
tivesse terminado, a paz e a tranquiliDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
dade generalizadas não eram evidentes. A guerra para acabar com todas as
guerras foi especialmente devastadora, os governos estavam
em caos econômico, o desemprego era galopante em muitos
lugares e as pessoas estavam literalmente morrendo de fome.
O pessimismo e a sensação de impotência agravada pelo
ódio entre as nações eram esmagadores. Muitos consideraram
os fundamentos da moralidade e os ensinamentos da Igreja
desatualizados, não mais relevantes na sociedade do século
XX. O pensamento moderno permitia que, no máximo, Cristo
pudesse ser rei na vida privada do indivíduo, mas certamente
não no mundo público. Alguns defendiam o banimento de
Jesus por completo do regime político, não apenas da sociedade, mas também da família.
Em todos esses acontecimentos, o papa Pio XI viu que as
pessoas estavam negando a Cristo em favor de um estilo de
vida dominado pelo secularismo, vantagens materiais e falsa esperança criada pelos tiranos. Por isso, em 1925, quando
a Igreja celebrou um Ano Jubilar em homenagem ao 1.600º
aniversário do Concílio de Nicéia, no dia 11 de dezembro,
o papa publicou a Encíclica Quas primas, que acrescentou a
festa de “Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei” ao ano Calendário
litúrgico da Igreja.
A situação que vivemos hoje é, ao menos em parte, parecida com aquela que testemunhou o papa Pio XI, sobretudo a
tentativa de afastar Jesus dos mais diversos âmbitos da vida
de nossa sociedade. Sendo assim, creio que devemos celebrar
com ainda mais fervor a solenidade de Cristo Rei.
Não queremos com isso defender um reinado temporal
de Cristo, uma teologização da política ou uma politização
da teologia. Queremos, somente, que Jesus ocupe o Seu lugar como revelador do amor do Pai e do seu projeto para a
humanidade. Que Ele se torne o centro de nossa existência e
inspire todos a viver segundo o projeto do amor de Deus, conformando nosso mundo, sempre mais profundamente, aos
valores verdadeiramente humanos que Ele nos ensinou. Que
Ele reine no coração de cada homem, para que todos vivam
sua Palavra e possam gozar do Reino deﬁnitivo na eternidade
feliz com o Pai.
Abramos de par em par nossa vida e nosso coração a
Cristo, nossa sociedade e todas as suas instâncias. Acolhamos o Senhor que é Rei de Amor e ofereçamos a ele o nosso
tributo de reconhecimento do seu reinado em nossas vidas.
Viva Cristo Rei!
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Editorial
Celebramos neste dia 22 de novembro, o último domingo do Tempo Comum, a Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo. O Ano Litúrgico
encerra e somos chamados a reconhecer o reinado de Deus. De que forma?
Na matéria de capa desta edição, a
irmã Idê Maria, especialista em liturgia, nos orienta a respeito da vivência
da realeza de Cristo no cotidiano. Padre Vilmar Barreto continua a Série
Oração do Cristão, desta vez ele explica
o Creio. Na seção Arquidiocese em Movimento divulgamos a cobertura de duas

posses nas paróquias de Aparecida de
Goiânia. Diante do bombardeio de críticas, feitas, principalmente, por leigos,
cristãos católicos, ao pontiﬁcado do
papa Francisco, apresentamos o artigo
de Hugo Prudente, coordenador do
Instituto Católico de Desenvolvimento
Empresarial e Social (Ides). Nosso arcebispo Dom Washington Cruz, em sua
Palavra semanal, explica como teve início a Festa de Cristo Rei no calendário
litúrgico da Igreja e nos exorta a acolher esse reinado em nossas vidas.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

EU CREIO:

a profissão de fé cristã
No decorrer da história da salvação, encontramos muitas profissões de fé,
isto é, declarações que fiéis fazem sobre suas crenças, confissões verdadeiras de
pessoas e de povos que, com alma incansável na busca do bem, escolhem vivenciar suas virtudes a partir do seguimento de Cristo (cf. Mt 10,32; Rm 10,9-10).
A profissão de fé explicita exatamente uma postura doutrinal, apresentando
os princípios fundamentais de convicções religiosas e de aspectos da fé a serem
reverenciados e vivenciados dentro de determinadas crenças.
Na Igreja Católica Apostólica Romana, a profissão de fé, que apresenta o sentido de ser da nossa crença, é conhecido popularmente como Credo. Isso não
apenas pelo fato de começar pela palavra “Creio” mas, também, por ser teologicamente denominado um dos “símbolos da fé”, ao passo que é um sumário das
principais verdades da fé cristã católica. Pode ser chamado de “o símbolo dos
apóstolos”, já que nos apresenta um resumo do pensamento, das atitudes, das
pregações e da fé dos apóstolos.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, “desde a origem, a Igreja apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas
para todos. Mas bem cedo a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé
em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao
Batismo” (CIC 186).
O Credo foi formado com o tempo, pela luz e discernimento do Espírito Santo, a partir dos apóstolos e perpassado através dos padres da Igreja. Em 325 d.C.,
no Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia, com a presença aproximadamente
de 318 bispos, foi definido o Credo como conhecemos hoje.

De forma pedagógica e explicativa, podemos
separar o Creio em sete partes:
As três primeiras apresentam a adesão de fé ao mistério da Santíssima Trindade e o reconhecimento de Maria como Mãe de Deus Filho.
1ª Parte – Na confissão de fé em Deus Pai, a Igreja confirma que crê “em Deus,
Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra”, sendo assim, reconhece que temos
somente um Deus, onisciente, onipotente onipresente.
2ª Parte – Ao professar que cremos “em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor”, confirmamos nossa aliança com Jesus Cristo, Filho Unigênito de
Deus, gerado, não criado e consubstancial ao Pai.
3ª Parte – “O Espírito Santo descerá sobre ti” (Lc 1,35). Essa foi umas das revelações do Anjo a Maria, uma comprovação bíblica que Jesus “foi concebido pelo
poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria”, de forma que, pela força do
Espírito Santo, o Verbo se fez carne, no seio da Virgem Maria, e habitou entre
nós (cf. Jo 1,14).
4ª Parte – Perpassando os Evangelhos, o símbolo de fé, expõe a paixão, morte,
ressurreição e ascensão de Jesus ao céu: “padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso, de onde há de vir
a julgar os vivos e os mortos”.
5ª Parte – “Creio no Espírito Santo”. A quinta parte atribui uma crença fidedigna
à presença do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Mesmo
que pairava sobre as águas (cf. Gn 1,2), que desce sobre o fiel no momento da
Batismo (cf. At 2,38); o conselheiro das horas difíceis (cf. Jo 14,26); que com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado.
6ª Parte – Ao proclamar e certificar que cremos “na santa Igreja Católica, na
comunhão dos Santos”, anunciamos que somos admitidos na Igreja que é una,
santa, católica e apostólica, estabelecendo, assim, uma intimidade entre a Igreja
terrena e a Igreja celeste e gloriosa.
7ª Parte – A esperança é a virtude que nos leva a confiar (cf. Jr 29,11) e continuar perseverante nas promessas de Cristo (Rm 15,13). Crer “na remissão dos
pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna” nos abre a uma nova experiência que aponta para realidades que ainda irão acontecer, não mais na terra, mas
no Reino dos Céus.
O Creio é a síntese da crença católica, que tanto nos ajuda a viver nossa obediência de fé. Declara Santo Agostinho (séc. V d.C.): “creio para compreender, e
compreendo para crer melhor”.
Pe. Vilmar Barreto
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Paróquia São João Batista
No dia 18 de novembro, padre Marcos Paulo Vilela de Assis tomou posse
da Paróquia São João Batista, que comemorou seu aniversário de 14 anos, em
Aparecida de Goiânia. Ele sucede o padre Vitor Simão dos Santos Freitas, que
esteve à frente da comunidade por quase sete anos. O padre Marcos Paulo
foi ordenado em dezembro de 2019. É a primeira vez que ele assume a administração de uma paróquia. Antes, ele atuava como vigário da comunidade
e coordenador do Setor Juventude Arquidiocesano - cargo que continuará a
exercer. A celebração de posse foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz. Os padres Aneesh Padassery, Paulo Roberto Barbosa, Wallece Guedes (Diocese de Anápolis), Fábio Mendonça Pascoal e Paulo Júnior
Silva Leão concelebraram.
A missa não teve homilia, por conta de uma queda de energia. Dom
Washington preferiu prosseguir com os ritos de posse fossem sucedidos. Primeiramente, padre Marcos Paulo Vilela renovou as promessas sacerdotais
diante do arcebispo e da assembleia de ﬁéis. O padre rezou o Credo e prometeu levar o Evangelho a todos, conforme determina a Santa Igreja. Em seguida, o padre recebeu as chaves do templo, símbolo da Igreja viva que deve
ediﬁcar o povo de Deus; as chaves do sacrário, que simbolizam a Eucaristia,
ápice e fonte de todo o culto e da vida cristã; os Santos Óleos, sinal da vida
divina que deve se desenvolver nos corações dos ﬁéis; e a estola roxa, para
que o novo pároco possa administrar o Sacramento da Penitência.
Após a comunhão, a comunidade ofereceu homenagem ao novo administrador paroquial. A ata de posse foi lida pelo padre Aneesh Padassery. Ao ﬁm
da missa, o padre Marcos Paulo reﬂetiu e agradeceu aos presentes. “Eu quero
que meu ministério seja como o de São João Batista, que ele cresça e que eu
diminua, para cumprir a missão que o Senhor me conﬁou, de fazer a vontade
de Deus aqui, nessa paróquia”, frisou ele. Dom Washington Cruz fez um breve
agradecimento: “Não me enganei quando pensei em não falar, pois sabia, também, que haveria muitas falas. Só queria, ao ﬁnal dessa celebração, dar graças a
Deus pela vida e pelo ministério do padre Marcos Paulo”, ﬁnalizou.

Dom Levi empossa o novo
pároco da Paróquia Santo
Eugênio de Mazenod

Fotos: Rudger Remígio

Fotos: Enio Medeiros

SUZANY MARQUES

Foto: Pe. Fabio Mendonça Pascal

em Aparecida de Goiânia, tem novo administrador

MARCOS PAULO MOTA

A Paróquia Santo Eugênio de Mazenod, do Residencial Caraíbas, em
Aparecida de Goiânia, tem novo pároco. O padre José Ronácio Vieira da
Silva, OMI, foi empossado na função em celebração eucarística presidida
por Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia.
“O pároco tem a função de ser o dirigente espiritual da comunidade, das
pastorais. A ele é reservada a missão de conduzir o rebanho e não deixar
que ele se desgarre”, explicou Dom Levi. “Deus quer salvar a nossa casa, a
nossa família, a nossa alma, mas não podemos ser operários acomodados:
‘já frequentei a igreja, já conheci isso ou aquilo, agora vou esperar’. Não ﬁque deitado esperando, porque você não vai conhecer a salvação, e ela não
entrará na sua vida, na sua casa, no seu coração, se você não se levantar,
não se esforçar, se não ultrapassar os seus próprios limites físicos ou psicológicos”, disse o bispo.
Dom Levi comentou, ainda, que o nosso coração deve ser um sinal de
Deus para nossos irmãos, nossa comunidade, para dar testemunho da presença d’Ele em nós e que a Igreja deve ser a casa do Pai, local em que as
pessoas possam encontrar a proposta de salvação oferecida a todos.
Ao ﬁnal da mensagem, Dom Levi disse aos presentes que, com o auxílio
do padre e de todos os irmãos, a paróquia será uma comunidade viva, capaz de unir os ﬁlhos de Deus e de guiar os que estão dispersos do Senhor.
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LAICATO

O leigo e o papa Francisco
HUGO PRUDENTE
Coordenador do Ides

E

stamos assistindo com frequência assustadora a ofensas
e ataques que o papa Francisco vem sofrendo de católicos
leigos em todo o Brasil. Logo nós, os
católicos, dos quais se espera, no mínimo, uma postura respeitosa com o
vigário de Cristo na terra.
Alguns argumentam “O papa
não é infalível! Ele erra!”, outros dizem “Precisamos defender o papado e não o papa” e por aí vai... Sim!
O papa erra como qualquer outro
ser humano e o papado realmente
não se confunde com a pessoa do
papa, mas é, no mínimo, uma atitude pouco inteligente acreditar que
as críticas e agressões ao papa não
atingem diretamente a Igreja e, consequentemente, o próprio Cristo.
Existem três comportamentos
que se repetem com frequência nas
críticas feitas ao papa: muitas críticas se dão em função “daquilo que
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dizem que o papa disse”, ou seja, especulações e fofocas; outras críticas
são feitas por causa “daquilo que o
papa deveria ter dito e não disse”,
ou seja, simples opiniões; e muitas
conclusões injustas se baseiam em
recortes indevidos de fotos e vídeos
de encontros oﬁciais entre o papa
e outras autoridades, que não reﬂetem a realidade do momento, ou
seja, fakes, como aconteceu com uma
famosa foto que mostra Francisco
sorrindo ao receber um cruciﬁxo no
formato de uma foice e um martelo
do comunista Evo Morales.
Sobre isso, a Lumen Gentium nos
dá um bom conselho: “Os leigos (...)
procurem aceitar com prontidão e
obediência cristã tudo o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, no exercício da sua
função de mestres e governantes estabelecerem na Igreja” (LG 37).
Mas talvez o melhor conselho
venha de Santa Catarina de Sena, a
única leiga doutora da Igreja. Nesta fala direcionada a moradores do
povoado de Sena ela diz como deve
ser o comportamento de um ﬁel em
relação ao papa.
“Quem, como membro infecto,
rebela-se contra a Santa Igreja e contra nosso Pai, o Cristo na Terra, cai
no domínio da morte, porque o que

se faz ao Vigário de Cristo faz-se ao
próprio Cristo. (...) Admito que muitos imaginam não ofender a Deus
agindo assim, e que enquanto perseguem a Igreja e seus pastores se desculpam alegando que eles são maus
e autores de toda sorte de dano. Mas
digo-vos que Deus quer e manda
que, apesar de o Cristo na terra e os
outros pastores serem diabos encarnados, submetamo-nos igualmente
e os obedeçamos. Não por causa de
suas pessoas, senão por obediência
a Deus, pois o papa é o vigário de
Cristo”.

Caros irmãos leigos, não queiramos ser um membro da Hierarquia da Igreja. Vamos agir como
leigos! Será que não conﬁamos na
Hierarquia para cuidar da Sã Doutrina? Será que críticas em redes
sociais, ofensas públicas e até xingamentos resolverão alguma coisa? Agindo dessa forma estamos
traindo a vocação que Cristo nos
conﬁou. A nossa missão é realizada no mundo e nas nossas famílias.
Para governar a sua Igreja, Cristo
escolheu doze apóstolos e entregou
as chaves a Pedro.
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“O meu reino não
é deste mundo”
(Jo 18,36)
FÚLVIO COSTA

C

hegamos ao ﬁm de mais um Ano Litúrgico e com ele celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo. Mas de qual reinado estamos falando? Para falar
sobre esse assunto e explicá-lo, entrevistamos irmã Idê Maria
da Cunha, FIC, especialista em liturgia que, atualmente, trabalha na
Pastoral Litúrgica da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Balneário Meia Ponte, em Goiânia.
O título Cristo, Rei do Universo, segundo a religiosa, não é muito
comum na linguagem dos Evangelhos. Irmã Idê Maria ressalta, ainda, que é um título audacioso, uma vez que a tendência é, de imediato, imaginá-lo como um rei semelhante aos reis e reinos deste mundo
e atribuir-lhe trono, cetro, coroa e poder, como normalmente vem
representado em diversas imagens, ocultando a sua principal identidade: o amor serviçal.
O Reino inaugurado na pessoa de Jesus Cristo é o Reino da justiça,
da verdade e do amor. “Qualquer conotação que o título tenha com
o poder e com as pompas, esvazia a mensagem de Jesus. Uma coroa
de ouro na cabeça, um cetro brilhante nas mãos, um manto tecido
de brocados e pedras preciosas, é tão degradante quanto a coroa de
espinhos e a cana que os soldados colocaram em suas mãos no
momento do seu julgamento”,
explicou irmã Idê. O reinado de
Cristo Senhor consiste na tríade
amor-compaixão-misericórdia.
No interrogatório de Pilatos
(Jo 18,33b-37), Jesus deixa claro
que seu reino não é deste mundo. “Se o meu reino fosse deste

mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue
aos judeus. Mas o meu reino não é daqui.” Pilatos, ao perguntar se
Jesus é rei, recebe uma resposta positiva. “Tu o dizes: eu sou rei. Eu
nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta minha voz”. Irmã Idê Maria
disse que, à luz do texto de São João, nesse interrogatório, diante
do poder violento e corrupto de Pilatos, Jesus, açoitado e coroado
de espinhos, se mostra sereno e revela a plena humanidade de um
Rei sem reino; um rei das nações de exilados, do povo sem lar, dos
desamparados, que prefere o poder do amor ao poder da força e da
violência. “O título de rei dado a Jesus não tem qualquer semelhança com aquilo que identiﬁca os reinados de sua época e que ainda
perduram até hoje: o poder, as pompas, a supremacia, a corrupção,
a violência...”.
A entrevistada aﬁrma que somos tentados a comparar o reinado
de Cristo com os reinos deste mundo, mas Jesus, nos Evangelhos, usa
parábolas muito simples para falar sobre o Reino de Deus. Uma delas
é a do Grão de Mostarda em Mateus (13,31,32). “Embora a semente
seja minúscula, ela cresce até se tornar um arbusto frondoso. Essa
parábola é um lembrete para que não caiamos na tentação de olhar
as coisas com os olhos da sociedade dominante, que valoriza muito a
prepotência, o poder, a aparência externa”. Outra passagem que nos
ajuda a compreender a identidade de Jesus e para que Ele veio é a
cena do lava-pés (Jo 13,1-15). “Eu não vim para ser servido, mas para
servir...” (Mc 10,45)”.
“Jesus é Rei servidor, que se coloca a serviço dos desfavorecidos,
sem poder, sem glória, sem pompas… o seu reinado aparece e transparece no serviço, no lava-pés”, ressalta a religiosa.

Viver a realeza de Cristo
no cotidiano
O Evangelho que lemos neste domingo (Mt 25,31-46) nos
ajuda a compreender a realeza de Cristo a partir do discurso
escatológico de Jesus, denominado como juízo final. O Evangelho acentua a vigilância como atitude de espera da chegada
do Reino. Essa vigilância implica na vivência do amor, da justiça,
da verdade, da solidariedade, do cuidado para com os pobres e
excluídos, características essas que identificam o Reino anunciado por Jesus nas bem-aventuranças: “Eu estava com fome e
me destes de comer; eu estava com sede e me destes de beber;
eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava nu e me
vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na
prisão e fostes me visitar” (Mt 25,35-36).
Nisto consiste a realeza cristã: sermos chamados, por Jesus,
de “Benditos do meu Pai!” recebermos a bênção que Deus prometeu à Abraão e à sua descendência (Gn 12,3), sermos convidados a tomar posse do Reino... por termos acolhido o próprio
Jesus na pessoa dos irmãos e irmãs necessitados e desprotegidos. O amor concreto em prol dos que sofrem é o caminho de
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encontro com o Senhor e de participação no Reino definitivo,
de vida e plenitude para todos.
O que há de mais sério na vida do ser humano e que pode levá-lo à privação da vida em plenitude é a omissão, a indiferença ao
sofrimento do próximo, a carência de ações praticadas em favor
dos menos favorecidos.
Neste domingo lembramos, também, o Dia dos Cristãos Leigos e
Leigas. Neste ano, o tema proposto pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) é “Cristãos leigos e leigas: testemunho e profecia a
serviço da vida” e o lema “Eu vos chamei a serviço da justiça” (Is 42,6).
Irmã Idê salienta que os leigos e leigas são todos os batizados que
recebem, pelo batismo, a realeza, a profecia e o sacerdócio de Cristo.
A religiosa conclui dizendo que: “Encerrar o Ano Litúrgico com
a Solenidade de Cristo Rei é consagrar a Ele o mundo inteiro no
desejo de que Ele conduza a história à plena realização, reunindo o
universo inteiro, tanto as coisas celestes como as terrestres, numa
só cabeça, Cristo (Ef 1,10), Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as
coisas (Ap 22,12-13)”.
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ORAÇÃO N. 10

Jesus,
homem de
oração
Prezados irmãos e irmãs,

H

oje, nesta audiência, como já
ﬁzemos em audiências anteriores, vou ﬁcar aqui. Gostaria muito de descer, para saudar cada um, mas devemos manter a
distância, porque se eu descer agora,
haverá aglomeração para cumprimentar, e isto é contra os cuidados. A
distância é uma das precauções que
devemos ter diante desta “senhora”
que se chama covid e que tanto nos
prejudica. Por esta razão, perdoai-me
se não desço para vos saudar: saudar-vos-ei daqui, mas levo-vos todos
no coração. E vós, levai-me no vosso
coração e rezai por mim. À distância,
podem rezar uns pelos outros; obrigado pela compreensão.
No nosso itinerário de catequeses sobre a oração, depois de termos
percorrido o Antigo Testamento, chegamos agora a Jesus. Jesus rezava. O
início da sua missão pública tem lugar com o batismo no rio Jordão. Os
Evangelistas concordam em atribuir
uma importância fundamental a este
episódio. Eles narram o modo como
todo o povo se reuniu em oração, e
especiﬁcam que esta reunião teve um
claro caráter penitencial (cf. Mc 1,5;
Mt 3,8). O povo procurava João para
se fazer batizado para o perdão dos
pecados: há um caráter penitencial,
de conversão.
Assim, o primeiro ato público de
Jesus é a participação numa oração
comum do povo, uma prece do povo
que se faz batizar, uma oração penitencial na qual todos se reconhecem
pecadores. Por isso, o Batista gostaria de lhe opor, dizendo: “Eu é que
devo ser batizado por ti. E Tu vens a
mim?”(Mt 3,14). O Batista compreende quem é Jesus. Mas Jesus insiste: o
seu é um ato que obedece à vontade do
Pai (Mt 3,15), um ato de solidariedade
para com a nossa condição humana.
Ele reza com os pecadores do povo de
Deus. Ponhamos isto na nossa cabeça:
Jesus é o Justo, não é um pecador. Mas
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Ele queria vir até nós, pecadores, e Ele
reza conosco, e quando rezamos Ele
está conosco a rezar; Ele está conosco
porque está no céu a rezar por nós. Jesus reza sempre com o seu povo, reza
sempre conosco: sempre. Nunca rezamos sozinhos, rezamos sempre com
Jesus. Ele não permanece na margem
oposta do rio – “Eu sou justo, vós pecadores” – para marcar a sua diversidade e distância do povo desobediente, mas mergulha os seus pés nas
mesmas águas de puriﬁcação. Faz-se
como um pecador. Essa é a grandeza
de Deus que enviou o Seu Filho que se
aniquilou a si mesmo e se manifestou
como um pecador.
Jesus não é um Deus distante, e
não o pode ser. A encarnação revelou-o de forma completa e humanamente impensável. Assim, ao inaugurar a
sua missão, Jesus coloca-se à frente de
um povo de penitentes, como se estivesse encarregado de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois d’Ele,
devemos ter a coragem de passar. A
via, o caminho, é difícil; mas Ele vai
abrindo o caminho. O Catecismo da
Igreja Católica explica que essa é a novidade da plenitude dos tempos. Diz:
“A oração ﬁlial, que o Pai esperava
dos seus ﬁlhos, vai ﬁnalmente ser vivida pelo próprio Filho Único na sua
humanidade, com e para os homens”
(n. 2599). Jesus reza conosco. Ponhamos isto na cabeça e no coração: Jesus
reza conosco.
Portanto, naquele dia, nas margens do rio Jordão, encontra-se toda a
humanidade, com os seus anseios de
oração não expressos. Há sobretudo o
povo dos pecadores: aqueles que pensavam que não podiam ser amados
por Deus, quantos não se atreviam a
ir além do limiar do templo, aqueles
que não rezavam porque não se sentiam dignos. Jesus veio para todos, até
para eles e começa precisamente por
se unir a eles, à frente deles.
O Evangelho de Lucas destaca sobretudo a atmosfera de oração em que
o batismo de Jesus teve lugar: “Tendo

sido batizado todo o povo, e no momento em que Jesus se encontrava em
oração, depois de ter sido batizado, o
céu abriu-se” (Lc 3,21). Orando, Jesus
abre a porta do céu, e daquela brecha
desce o Espírito Santo. E do alto uma
voz proclama a maravilhosa verdade:
“Tu és o meu Filho muito amado; em
ti pus todo o meu enlevo” (Lc 3,22).
Essa simples frase contém um tesouro
imenso: faz-nos intuir algo do mistério de Jesus e do seu coração, sempre
voltado para o Pai. No turbilhão da
vida e do mundo que chegará a condená-lo, até nas experiências mais
duras e tristes que deverá suportar,
inclusive quando experimenta que
não tem onde reclinar a cabeça (cf. Mt
8,20), até quando o ódio e a perseguição se desencadeiam à sua volta, Jesus
nunca está sem o amparo de uma morada: habita eternamente no Pai.

Ponhamos isto na
cabeça e no coração:
Jesus reza conosco

Eis a grandeza única da oração de
Jesus: o Espírito Santo apodera-se da
sua pessoa e a voz do Pai atesta que
Ele é o amado, o Filho em quem se reﬂete plenamente.
Essa prece de Jesus, que nas margens do rio Jordão é totalmente pessoal - e assim será ao longo da sua
vida terrena – e no Pentecostes tornar-se-á, pela graça, a oração de todos os

batizados em Cristo. Ele próprio obteve este dom para nós e convida-nos a
rezar como Ele rezou.
Por esta razão, se numa noite de
oração nos sentirmos fracos e vazios,
se nos parecer que a vida tem sido
completamente inútil, nesse momento devemos implorar que a prece de
Jesus se torne também a nossa. “Hoje
não posso rezar, não sei o que fazer:
não me apetece, sou indigno, indigna”. Neste momento, devemos conﬁar n’Ele para que reze por nós. Neste momento, Ele está diante do Pai a
rezar por nós, é o intercessor; mostra
ao Pai as feridas por nós. Tenhamos
conﬁança nisto! Se tivermos conﬁança, então ouviremos uma voz do céu,
mais alta do que a voz que se eleva
da nossa ignomínia, e ouviremos esta
voz sussurrar palavras de ternura:
“Tu és o amado de Deus, tu és ﬁlho, tu
és a alegria do Pai que está nos céus”.
Precisamente para nós, para cada um
de nós, ressoa a palavra do Pai: mesmo que fôssemos rejeitados por todos, pecadores da pior espécie. Jesus
não desceu às águas do Jordão para si
mesmo, mas por todos nós. Foi todo
o povo de Deus que se aproximou do
Jordão para rezar, para pedir perdão,
para fazer o batismo de penitência. E
como diz aquele teólogo, aproximaram-se do Jordão “com a alma e os pés
nus”. Isso é humildade. Rezar requer
humildade. Abriu os céus, como Moisés abriu as águas do mar Vermelho,
para que todos nós pudéssemos passar atrás dele. Jesus ofereceu-nos a sua
própria oração, que é o seu diálogo de
amor com o Pai. Ela nos foi concedida
como uma semente da Trindade, que
quer criar raízes no nosso coração.
Acolhamo-la! Acolhamos este dom, o
dom da oração. Sempre com Ele e não
nos enganaremos. Obrigado!

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

O Ano Litúrgico

“um Tempo da graça do Senhor” (Is 61,2)
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odemos dizer que o ser humano é um ser simbólico, isto é,
capaz de signiﬁcar o tempo e
a história: imprimir o caráter
festivo, celebrar com festa, mas também demarcar o luto, a contrição, a
expectativa. Noutras palavras, elege
sinais, marcos temporais e materiais
que traduzem a sua capacidade de
simbolizar. O mesmo ocorre em se
tratando da religião. A manifestação
de Deus é acolhida como um fenômeno próximo ao cristão, sentida
desde a presença histórica de Jesus
e o anúncio de sua constância junto
à Igreja. Sacralizar o tempo é, então,
uma das formas mais eﬁcazes de viver a fé, o que, em nosso caso, fazemos a partir do Ano Litúrgico.
Chamamos Ano Litúrgico o tempo em que a Igreja celebra todos os
feitos salvíﬁcos operados por Deus
em Jesus Cristo. Como aﬁrma o documento conciliar: “Através do ciclo
anual, a Igreja comemora o mistério
de Cristo, desde a Encarnação ao dia
de Pentecostes e à espera da vinda
do Senhor” (Sacrosanctum Concilium,
n. 102). O Ano Litúrgico é, portanto, um tempo repleto de sentido e
de simbolismo religioso, de essência
pascal, estabelecendo solenemente o
ingresso deﬁnitivo de Deus na realidade do mundo criado.
Podemos dizer, também, que é o
momento de Deus no tempo, quer
dizer, o kairós divino na realidade.
Nele estão presentes duas temporalidades distintas: o tempo do relógio, da sucessão das horas e da

celebrações do Ano Litúrgico não
olham apenas para o passado, comemorando-o. Estão defronte ao
futuro, na perspectiva do eterno,
fazendo do passado e do futuro um
eterno presente, o “hoje” de Deus,
acessado pela sacramentalidade da
liturgia (cf. Sl 2,7; 94(95); Lc 4,21;
23,43). Há, enﬁm, uma dimensão escatológica do Ano Litúrgico. Tendo
como coração o Mistério Pascal de

divisão em um antes e um depois, o
chrónos, e o tempo de Deus, o agora
da salvação, o kairós. Logo, o tempo
cronológico é invadido pela dimensão kairológica, a possibilidade de
nos inserirmos no tempo de Deus.
É o tempo favorável, o “tempo de
graça e de salvação”, como tantas
vezes foi referido pelas escrituras
sagradas (cf. 2Cor 6,2; Is 49,8).
Dito isso, reconhecemos que as

M
I

EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

Cristo, centro vital de todo o seu organismo, nele palpitam as pulsações
do coração de Cristo, que enchem
de vida e vitalidade de Deus o corpo
da Igreja e a vida dos cristãos, caminhantes em busca da pátria deﬁnitiva. Justamente isso está em jogo ao
ﬁndar de cada ciclo litúrgico, ao nos
aproximarmos dos últimos domingos do Ano Litúrgico.
Distinguindo-se do ano civil, o
Ano Litúrgico não tem uma data
ﬁxa de início e de término. Inicia-se sempre no primeiro Domingo
do Advento e encerra-se no sábado
da 34ª semana do Tempo Comum,
o sábado imediatamente após a Solenidade de Cristo Rei do Universo.
Essa é, aliás, a última solenidade do
Ano Litúrgico e simboliza a realeza absoluta de Cristo até o ﬁm dos
tempos, motivo pelo qual está inserida no último domingo do Ano
Litúrgico. Do outro lado, ainda que
não tenha uma data ﬁxa de início,
podemos facilmente saber quando
o novo ciclo litúrgico terá início,
o que sempre ocorre no domingo
mais próximo do dia 30 de novembro – em geral, entre os dias 27 de
novembro e 3 de dezembro.
Ao considerar como centro o Mistério Pascal de Cristo, o Ano Litúrgico se apresenta como dinamismo de
salvação, em que a redenção operada por Deus, através de Jesus e na
unidade do Espírito Santo, deve ser
viva realidade em nossas vidas – a
possibilidade de termos uma experiência mais viva do amor de Deus
enquanto mergulhamos no mistério
de Cristo e no seu amor sem limites.
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LEITURA ORANTE

“O que vos digo, digo a
todos: Vigiai!” (Mc 13,37)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo celebramos
na liturgia um novo ano: o primeiro domingo do Advento. Esse
tempo nos convida a esperar o
Cristo que nascerá.
O Evangelho nos convida a vigiar, isto
signiﬁca, estar de prontidão, preparados
para Cristo. Devemos ser como as “virgens prudentes” (cf. Mt 25,1-13), que estavam preparadas para a chegada do noivo,
isso implica em viver segundo o que Cristo pede a cada um de nós.
O Advento deve ser este tempo de reﬂexão sobre como estamos vivendo. Devemos viver como diz São Paulo: “porque
para mim o viver é Cristo” (Fl 1,21). Somente assim seremos “servos bons e ﬁéis”

(cf. Mt 25,14-30) e bons administradores
dos dons que o Senhor dá.
Fiquemos vigilantes e nos preparemos,
pois, “para que, ocorrendo com nossas
boas obras ao encontro do Cristo que vem,
sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos” (Oração da Coleta).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ap 14,1-3,4b-5; Sl 23(24); Lc 21,1-4. 3ª-f.: Ap 14,14-19; Sl 95(96); Lc 21,5-11. 4ª-f.:
Ap 15,1-4; Sl 97(98); Lc 21,12-19. 5ª-f.: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Sl 99(100); Lc 21,20-28. 6ª-f.: Ap 20,1-4.1121,2; Sl 83(84); Lc 21,29-33. Sábado: Ap 22,1-7; Sl 94(95); Ap 22,20c; Lc 21,34-36. Domingo: lº Domingo do
Advento – (ano B) - Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37. (Vigilância)

EDICAO 340 - DIAGRAMADO.indd 8

Texto para oração: Mc 13,33-37 (página 1261 – Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Rudger Remígio

MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)

Siga os passos para a leitura orante:

1º Ambiente de oração: Reserve um tempo para rezar sozinho. Desligue o celular e tudo que possa retirar sua atenção.
Crie um ambiente orante e faça sua oração inicial.
2º Leitura atenta da Palavra: Leia com calma, com voz baixa
e depois leia em silêncio. Preste atenção em cada palavra do
texto. Leia várias vezes, sempre com bastante atenção.
3º Meditação livre: Perceba alguma palavra ou frase que
fale mais forte ao seu coração. Repita a frase várias vezes,
sem se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração, como um alimento saboroso em sua boca. Se essa
palavra o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da Bíblia,
deixe-as ecoar dentro de você.
4º Oração espontânea: Não é hora de reﬂetir. Agora é hora
de elevar a palavra meditada ao coração de Deus. Fale com
Deus, com a Palavra que você escutou. Ofereça a Ele o sentimento causado pela Palavra.
5º Contemplação: Permaneça em Deus com a Palavra que
Ele disse, colocando seus olhos ﬁxos na Palavra.
1º Domingo do Advento – Ano A. Liturgia da Palavra: Is 63,
16b-17.19b;64,2b-7; Sl 79(80),2ac.3b.15-16.18-19 (R/.4); 1 Cor
1,3-9; Mc 13,33-37. (Vigilância).
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