semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Edição 341ª - 29 de novembro de 2020

B

Começa o Ano Litúrgico

Norteados pelo Evangelho de São Marcos, somos convidados
a tirar lições do tempo de pandemia
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lança iniciativa “O Natal
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pelo olhar das Crianças”
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O EVANGELHO
SEGUNDO MARCOS
Queridos irmãos e irmãs,

A

vida da Igreja é ritmada pelas
celebrações litúrgicas ao longo
de um ano, que chamamos de
Ano Litúrgico. Para que possamos ouvir amplamente os textos da Sagrada Escritura a Igreja nos propõe um
ciclo trienal de leituras dos Evangelho,
no que diz respeito à liturgia da SanDOM WASHINGTON CRUZ, CP
ta Missa dominical. Assim, a cada três
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
anos, ouvimos os textos dos três Evangelhos chamados de Sinóticos, que são
os segundo São Matheus, São Marcos e São Lucas. A partir deste
primeiro domingo do Advento, começaremos o Ano Litúrgico B,
durante o qual ouviremos, prioritariamente, o Evangelho segundo
São Marcos.
Esse Evangelho é, segundo os estudiosos, o mais antigo dos
Evangelhos canônicos. A tradição eclesial o atribui a João Marcos,
ﬁlho de certa Maria, em cuja casa se reunia a comunidade de Jerusalém (At 12,12). De origem judaica, primo de Barnabé, Marcos foi
colaborador de Paulo e de Pedro (At 12,12; 13,5; 15,36-39; 1Pd 5,13).
Segundo a tradição, ele escreveu seu Evangelho em Roma, no tempo
do martírio de Pedro (± 65 d.C.). Essa data é conﬁrmada pelas alusões à Guerra Judaica e à destruição de Jerusalém (66-73 d.C.), que
se podem reconhecer sobretudo em Marcos (13).
Naqueles anos, os discípulos e as testemunhas diretas de Jesus
estavam desaparecendo. Marcos pôs por escrito a pregação deles,
criando o gênero literário do Evangelho, escrito como instrumento
para o impulso missionário e a expansão da comunidade. As explicações de usos judaicos (Mc 7,3-4.11) mostram que entre seus leitores havia pessoas que não eram de origem judaica.
O Evangelho de Marcos é chamado de “Evangelho querigmático”, pois ele apresenta o “querigma” ou primeiro anúncio cristão
da morte e ressurreição de Jesus, de acordo com as escrituras (cf.
1Cor 15,3-5). Contrariamente aos critérios de sucesso e prestígio, o
Cruciﬁcado é o Messias e Filho de Deus (cf. Mc 1,1). Marcos registra
o primeiro anúncio a ﬁm de servir de referência para os evangelizadores e, além disso, lembrar à comunidade, já evangelizada, o
anúncio anteriormente recebido. Porém, antes do querigma da morte e ressurreição de Jesus, Marcos apresenta o querigma do próprio
Jesus: o anúncio da chegada do reino de Deus, pois sem a atividade
profética de Jesus, sua morte perde seu sentido. Marcos mostra que
Jesus não é um messias de sucesso (o “Messias esperado”), mas um
messias diferente, inaudito (o “Messias inesperado”). Nem mesmo
os discípulos compreenderam Jesus até que levasse a termo a sua
obra. Servo do Senhor e Filho de Deus, ﬁel até a morte por amor,
Jesus é também o Filho do Homem escatológico, e a ressurreição
revela que Deus conﬁrma a sua obra e que ele continua conduzindo
seu rebanho na “Galileia” que é o mundo (Mc 16,7).
Gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs da nossa Arquidiocese a mergulharmos na escuta e na meditação deste Evangelho.
Podemos fazer isso de duas maneiras complementares. A primeira
e mais importante é a atenção às leituras proclamadas durante a
Santa Missa com a homilia proferida pelo presidente da celebração.
A segunda, mais pessoal, é fazer, diariamente, a Lectio Divina dos
textos da liturgia diária. Associando essas duas atitudes concretas,
poderemos, certamente, conhecer mais profundamente o Senhor
ressuscitado e viver a experiência dos primeiros discípulos de ter
uma fé profunda e operante por meio da caridade.
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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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Redação: Fúlvio Costa / Marcos Paulo Mota
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Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
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Editorial
Somos convidados a viver um novo
ano litúrgico. Diante do Ano B, em que
temos como ponto de reﬂexão nos domingos o Evangelho de São Marcos, nossas
esperanças e nosso compromisso na caminhada cristã são renovados. O evangelista
nos convida a ter uma atitude de vigilância, para conseguir superar as exigências
de cada momento, sobretudo neste tempo
de pandemia. Conﬁra na reportagem de
capa a entrevista com frei Fernando Inácio, estudioso da Bíblia. A presente edição
apresenta, ainda, um conteúdo que merece
destaque - a iniciativa “O Natal pelo olhar
das crianças”. O objetivo é viver a expe-

riência de proximidade e de contemplação
do nascimento de Jesus através das crianças. Saiba como participar na página 3.
Ainda nesta página, trazemos a cobertura
da Reunião dos Bispos da Província Eclesiástica de Goiânia, que reuniu os bispos
das oito dioceses que compõem esta porção da Igreja em nosso regional. Na seção
Vida Cristã, irmã Elenice Natal de Lima nos
brinda com artigo sobre a iniciativa do Dia
Mundial de Luta contra a Aids, que acontece no próximo dia 1º de dezembro. É um
momento muito importante de solidariedade abraçado pela Igreja.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

Santo Anjo do Senhor,
companheiro de todo tempo

É bastante comum que nas famílias católicas, desde muito cedo, os pais
ensinem seus filhos a rezar uma das orações mais fáceis de guardar no coração e na memória: o pedido de intercessão e proteção ao Anjo da Guarda.
Culturalmente, relaciona-se o Anjo da Guarda com a figura de um bebê, com
asinhas, que protege as crianças. Na verdade, o Anjo da Guarda é destinado
por Deus para cuidar do ser humano, não somente na infância, mas em toda
a sua história de vida.
Provavelmente a oração ao Anjo da Guarda mais conhecida seja: “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina
sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém”.
A autoria fidedigna da oração é desconhecida. Sabe-se que após o século XI a súplica passou a fazer parte das orações mais rezadas entre os fiéis
católicos. Se não sabemos de quem poderia ser a autoria fiel da oração ao
Anjo da Guarda, ao menos temos as informações de dois monges beneditinos que, em seus escritos, registram parte do texto, se formulados por
eles ou retirados de outras fontes, eis aí a parte que não se pode explicar de
forma tão autêntica.
Provavelmente tenha sido composta por Santo Anselmo da Cantuária ou
Reginaldo da Cantuária (séc. XI), ambos, monges beneditinos. Em regra geral, os dois podem ter tido acesso a algum escrito antigo ou, ainda, um ao
escrito do outro. O mais importante é que essa pequena e inabalável oração
tenha chegado aos corações e lábios de muitos cristãos.
Com o passar do tempo surgiram complementações na oração: “Santo
Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina
sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para, no Céu, alcançar
a eterna felicidade”.
No texto original, em latim, temos fragmentos somente da primeira parte. De toda forma, o complemento ornamenta a prece, brindando o clamor
como resposta orante à ação do Anjo da Guarda.
Uma outra oração, dedicada ao Anjo da Guarda, surgiu também no século XI e tornou-se bastante conhecida em todo o mundo católico: “Anjo
do Senhor - que por ordem da piedosa providência Divina, sois meu guardião;
guardai-me neste dia; iluminai meu entendimento; dirigi meus afetos; governai
meus sentimentos para que eu jamais ofenda ao Deus e Senhor. Amém”.
Segundo a Sagrada Escritura “os anjos são todos espíritos a serviço de Deus,
enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar
a salvação!” (Hb 1,14). A palavra Anjo significa “mensageiro”, o que designa
a função desses Espíritos puros, isto é, o termo Anjo indica o que ele faz
(ser mensageiro), pois todos os Anjos, conforme nos apresenta a carta aos
Hebreus, são Espíritos puros, seres celestiais.
A existência de Anjos que protegem as pessoas são mencionadas na Sagrada Escritura, por exemplo, quando Jesus fala das crianças (cf. Mt 18,1-2.910), quando o Anjo Rafael se apresenta a Tobias (cf. Tb 12,12), ou ainda, no
relato do Anjo que livra Pedro das mãos de Herodes (cf. At 12,11-15), entre
outros relatos. Sua tarefa é explícita pelo salmista: “Pois Ele encarregará seus
anjos de guardar-te em todos os teus caminhos” (Sl 90(91),11).
A Santa Igreja Católica ensina que “a existência dos seres espirituais, não-corporais, que Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé” (CIC 328). Desde o início da vida até a morte, cada fiel recebe a
dádiva de ter um Anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida.
O dia dedicado aos Santos Anjos da Guarda surge no século XII, com papa
Clemente X, sendo estipulada, como atualmente conhecemos, no dia 2 de
outubro. Relatos antigos apresentam esboços dessa festa já no século IX d.C.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós.
Pe. Vilmar Barreto
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Bispos se reúnem e discutem
o dia 20 de novembro, aconteceu a Reunião dos Bispos
da Província Eclesiástica
de Goiânia, que foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, moderador da
província. Todos os bispos diocesanos e auxiliares das oito dioceses
que pertencem à província estiveram presentes. A província é composta das seguintes dioceses: Arquidiocese de Goiânia, e dioceses de
Goiás, Anápolis, Itumbiara, Ipameri, São Luís de Montes Belos, Rubiataba-Mozarlândia e Jataí.
Foram tratados os seguintes temas: a fraternidade e a unidade
dos bispos da província e a partilha de experiências sobre os casos
de padres que deixam o ministério.
De acordo com o bispo auxiliar de
Goiânia, Dom Levi Bonatto, também
se tratou, longamente, de como organizar e como incentivar os padres
da província para realizar estudos

Francisco Agamenilton, bispo eleito
para a Diocese de Rubiataba-Mozarlândia e que será ordenado no dia 6
de dezembro. Também ﬁzeram suas
despedidas Dom Moacir Silva Arantes, bispo transferido para a Diocese
de Barreiras (BA) e mons. Vanildo,
administrador diocesano de Rubiataba-Mozarlândia.
As províncias eclesiásticas existem para que se promova uma ação
pastoral mais eﬁcaz às diversas dioceses que são vizinhas umas das outras, de acordo com as condições dos
lugares, das pessoas, dos ﬁéis em
geral. As províncias devem fomentar as relações entre os bispos diocesanos. É um grupo de províncias,
dioceses que se agrupam próximas
umas das outras no mesmo territóNa ocasião, foram dadas as rio. A província eclesiástica é presiboas-vindas a Dom Lindomar Ro- dida pelo metropolita, moderador,
cha, bispo diocesano de São Luís que, neste caso, em Goiânia, é Dom
de Montes Belos; Dom Jeová Elias, Washington Cruz.
bispo diocesano de Goiás; e mons.
(Fúlvio Costa)
Foto: Regional Centro-Oeste

N

fraternidade e unidade na Província Eclesiástica

eclesiásticos e para voltar a ajudar
as suas dioceses. “Esses padres também podem ajudar lecionando no
Instituto de Teologia e Filosoﬁa, em
Goiânia”, aﬁrmou.

Arquidiocese participa de Adoração em preparação
para o Congresso Eucarístico Internacional
Foto: Santuário Basílica Sagrada Família

O Natal pelo olhar das crianças

“Houve um tempo em que, na Pessoa divino-humana de Cristo, Deus foi um menino e isso deve ter um significado peculiar para a nossa fé. É verdade que a sua morte
em cruz e a sua ressurreição são a máxima expressão do seu amor redentor, porém não
esqueçamos que toda a sua vida terrena é revelação e ensinamento. No período natalício recordamos a sua infância. Para crescermos na fé, precisamos contemplar com mais
frequência o Menino Jesus.” Essas foram palavras do papa Francisco em sua catequese
sobre o menino Jesus, no ano de 2015.
O Jornal Encontro Semanal convida os leitores a viver a experiência de proximidade
e de contemplação do nascimento de Jesus através das crianças. Assim, lançamos a
iniciativa “O Natal pelo olhar das crianças”, uma ação em que as crianças poderão enviar
mensagens e desenhos relacionados ao Natal. As criações selecionadas sairão na Edição de Natal do nosso jornal, bem como nas publicações do site e das redes sociais da
Arquidiocese de Goiânia.
Diante da pureza das crianças, somos provocados a ter um olhar cheio de ternura e
inocência para Jesus. O que elas podem nos ensinar sobre Ele? O que podemos aprender
sobre a esperança e o amor? Como estamos apresentando Jesus para as gerações futuras?

Para participar, encaminhe o desenho ou a mensagem da criança ao
e-mail: encontrosemanal@gmail.com
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O Santuário-Basílica Sagrada Família foi o representante da Arquidiocese
de Goiânia na Adoração em preparação ao 52º Congresso Eucarístico Internacional que acontecerá em Budapeste, na Hungria, em setembro de 2021.
O Santuário-Basílica é uma igreja de Adoração Perpétua e tem no seu
estacionamento uma capela em que os ﬁéis podem adorar o Santíssimo
24h, sete dias por semana.
O convite foi feito especialmente pelo arcebispo de Esztergom-Budapeste, cardeal Péter Erdő. “Deus está conosco no seu ensinamento, na sua
graça, nos seus sacramentos, mas sobretudo na cerimônia da Eucaristia e
do Santíssimo Sacramento, que também veneramos com adoração fora da
Missa Sagrada”.
Mais de 2,9 mil comunidades de todo mundo farão parte e poderão
viver a experiência de celebrar uma adoração mundial, momento em que
vários corações se unirão em adoração a Jesus. A adoração da Sagrada
Eucaristia é uma das mais importantes formas de devoção a Deus e do seu
amor por nós. (Marcos Paulo Mota)
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Paróquia Santo Antônio

O

acolhe seu novo pároco

Fotos: Rudger Remígio

bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, empossou frei Alexandre Agostini, OFMCap, como novo pároco da Paróquia Santo
Antônio, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O frade sucede o
frei Airton Guedes, que foi transferido para Palmas (TO). A celebração contou com a presença do ministro provincial da Província Nossa
Senhora de Fátima do Brasil Central, frei Clézio Menezes, do vigário provincial frei Nereu Todescato e do frei Reinaldo dos Santos, além dos freis
Paulo Henrique, que foi transferido para Campo Grande (MS), Flávio Iule
e Luís Pinheiro que continuarão na paróquia com o novo pároco e os freis
Daniel Soares e José Domingos, que chegam para compor a fraternidade.
Dom Levi, durante sua homilia, destacou que a chegada do novo pároco será um tempo de crescimento para a comunidade paroquial. “Certamente frei Alexandre será uma presença positiva e bela nesta paróquia”.
O bispo também falou do poder da oração dos ﬁéis pelos padres. “A oração é a melhor arma contra a cilada do inimigo. Assim, vocês, meus irmãos, devem rezar pelos padres. Tenho certeza de que os freis que vão
compor essa fraternidade poderão contar com as orações de todos os paroquianos, para que possam cuidar bem da paróquia.”
Durante a celebração, foram entregues ao frei os objetos de uso na vida
pastoral: as chaves da igreja; as chaves do sacrário, simbolizando a Eucaristia, ápice e fonte de todo o culto e da vida cristã; o batistério; a estola
roxa, que signiﬁca o Sacramento da Conﬁssão, e o Evangeliário, para que
ele sempre se lembre que o propósito primeiro da Igreja é evangelizar.
Frei Alexandre Agostini também renovou as promessas sacerdotais. A
noite foi encerrada com um jantar oferecido pela comunidade.
(Marcos Paulo Mota)

Fotos: Arquivo

Congregação da Paixão do Senhor celebra 300 anos
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Em 2020, a Congregação dos Missionários Passionistas celebra 300 anos
de fundação. Essa comunidade de apóstolos foi fundada na Itália, por São
Paulo da Cruz, no dia 22 de novembro de 1720.
Os Missionários Passionistas são um grupo de cristãos, sacerdotes e leigos, que vivem em comunidade fraterna, dispostos a anunciar o Evangelho
de Cristo aos homens e às mulheres do nosso tempo. A congregação está
presente em 62 países e o seu carisma é centrado em ver a paixão de Jesus
como obra do amor de Deus, uma obra de redenção e de salvação.
A missão primeira dos Passionistas é estar em sintonia e unidade entre
irmãos, companheiros e, também, com os cruciﬁcados de hoje. Além do
cruciﬁcado que se entregou na cruz por nós, também busca união com os
cruciﬁcados da nossa realidade, com a sociedade em que estamos inseridos.
Na mensagem que marca a comemoração desta data tão importante
para a congregação, o Santo Padre, o papa Francisco, fez um convite pedindo que eles não se esquecessem do compromisso com os cruciﬁcados de
hoje. “Não deixem de focalizar o compromisso de vocês com as necessidades da humanidade. Que este pedido missionário seja dirigido, sobretudo,
para os cruciﬁcados do nosso tempo: os pobres, os fracos, os oprimidos e
os rejeitados pelas muitas formas de injustiça. A implementação desta tarefa exigirá de sua parte um esforço sincero de renovação interior que vem
da relação pessoal com o Cruciﬁcado Ressuscitado. Só os cruciﬁcados pelo
amor, como o foi Jesus na Cruz, são capazes de ajudar os cruciﬁcados da
história com palavras e ações eﬁcazes”.
Ao ﬁnal da Santa Missa, no dia 22 de novembro, o arcebispo de Goiânia
Dom Washington Cruz, missionário da Paixão, disse que escreveu uma
carta por e-mail ao seu superior geral que está em Roma, na qual ele disse
o seguinte: “Manifesto a minha alegria de participar dessa bela história de
300 anos. Desde criança aprendi a amar e a seguir São Paulo da Cruz, fui
recebido com muito amor nesta família religiosa, não sei se outra pessoa
foi mais amada por esta família do que eu. Louvo e agradeço a Deus e a
São Paulo da Cruz pela graça de pertencer à essa comunidade religiosa”,
aﬁrmou o arcebispo. (Marcos Paulo Mota)
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FÚLVIO COSTA

A

partir deste domingo, 29 de novembro, tem início o Ano Litúrgico
B, cujo Evangelho lido nos domingos é o de São Marcos. Diferente do calendário civil, o calendário litúrgico encerrou no domingo
passado, dia em que celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo. Diante do novo calendário litúrgico que se inicia, o
que muda em nossa vida cristã? Segundo frei Fernando Inácio, OFM, cooperador na Paróquia São Francisco de Assis, do Setor Leste Universitário,
guardião do convento e professor de Sagrada Escritura e Línguas Bíblicas,
mudam as leituras, somente. “A partir deste domingo até o Natal, nós caminhamos no Tempo do Advento, esse período dividido em semanas em
que estamos em expectativa, aguardando o Cristo que vem. As leituras do
Evangelho mudam, nossa vida cristã continua em peregrinação”.
A divisão do calendário litúrgico em Anos A, B e C começou a partir
de 1965. Após o Concílio Vaticano II foi dada ênfase à relação das pessoas
com a Palavra de Deus. “Esse Concílio achou por bem aumentar e diversiﬁcar a série de leituras”, disse frei Fernando. Até aquela época só havia
o Ano A, mas, depois disso, achou-se por bem focar nos Evangelhos e no
esquema das leituras divididas em letras, seguindo assim a ordem do Novo

Testamento: Evangelho de Mateus, Ano A; Evangelho de Marcos, Ano B;
Evangelho de Lucas, Ano C. “Os pastores da Igreja a enriqueceram porque tornaram os Evangelhos mais próximos e com uma variedade muito
maior para a pregação, para o ensinamento, para a prática pastoral, para a
espiritualidade cristã e para a vida dos ﬁéis, de modo geral. Foi uma ótima
inovação que começou no Concílio Vaticano II com a chamada reforma litúrgica”, enfatizou o frade.
João Marcos, que passou a ser somente Marcos, o evangelista que norteará nossa caminhada cristã ao longo do novo Ano Litúrgico, foi um
jovem judeu de Jerusalém. Conforme frei Fernando, os judeus da época
davam um nome pagão e o outro judaico para os ﬁlhos, como era costume. “Marcos é o nome da divindade, o deus da guerra. O que ﬁcou foi
Marcos e ele é tido como autor do segundo Evangelho que é o menor dos
Evangelhos e o mais primitivo”. São Marcos não foi apóstolo, mas sim um
homem apostólico, ou seja, estava com os apóstolos no labor do anúncio
do Evangelho e da fundação da Igreja. Frei Fernando comentou que havia
milhares de homens e mulheres apostólicos ao lado de Paulo, Pedro e dos
demais apóstolos.

Escrito por São Marcos, pregado por São Pedro

S

egundo os estudiosos, Marcos é o Evangelho mais antigo dos quatro e é dele que
vem o esquema dos outros dois. Assim, esses Evangelhos se chamam sinóticos,
que quer dizer “escritos sob a mesma ótica”. Os três Evangelhos têm o mesmo
esquema. “Quem inventou o esquema foi Marcos. Que esquema é esse? Um esquema simples: Jesus surgiu na Judeia, foi para a Galileia, anunciou o Evangelho, voltou
para Judeia e morreu. É claro que isso é artificial, ele fez muito mais, mas para poder fazer
algo rápido, útil e prático para a catequese, tinha de ser um esquema simples. Então, São
Marcos é o autor desse esquema básico”, explicou o entrevistado. O esquema, contudo,
tem uma origem. “Esse esquema já era usado nas pregações de Pedro, o pescador simples que não tinha formação nenhuma, só falava aramaico, mas quando pregava, Marcos
estava ali para traduzir. Esse ofício é chamado pela tradição de tradutor de Pedro, que em
grego se diz hermeneutes que é aquela pessoa, por exemplo, que está falando em português e outra está traduzindo na língua de quem está precisando de ouvir. São Marcos,
portanto, é tido como aquele que acompanhava São Pedro e provavelmente facilitava a
comunicação dele com os ouvintes pagãos que falavam grego ou latim”.
Frei Fernando disse que quando São Pedro morreu, a Igreja de Roma pediu a Marcos
para escrever as pregações de Pedro. Daí surgiu o famoso “esqueminha” que deu origem
aos demais Evangelhos. “Falando de forma bem sintética, Marcos preencheu de dados o
esqueminha com as pregações de Pedro e daí surgiu o Evangelho que leva o seu nome.
Quando a Ásia precisou de um Evangelho escrito, foram a São Marcos pegar o esqueminha e aí surgiu o Evangelho de Mateus, ali em torno da cidade de Antioquia, na Síria e
depois, na Ásia menor, em torno de Éfeso; São Lucas também escreveu o Evangelho dele,
cada um a seu tempo, mas aproveitando do mesmo esquema”.
O Evangelho de Marcos é ainda bem simples e rico em detalhes. Ele possui a capacidade de pintar as cenas que nos fazem mergulhar nos acontecimentos. No início deste novo
Ano Litúrgico e ao longo de todo ele, somos convidados a viver a expectativa do Tempo
do Advento. “Devemos nos manter no caminho, em vigilância e sobriedade. Neste tempo
de pandemia não podemos ficar entorpecidos, mas experimentar cada momento, pois
dessa doença e desse tempo de isolamento precisamos tirar muito aprendizado”, orientou o frei. “Já estamos há quase um ano em pandemia e a Igreja precisa manter os fiéis
acordados. Se não pegarmos as lições deste tempo, a doença irá continuar, infelizmente.
Então temos que morder o recado. Para isso temos que sair do torpor, porque é uma
tendência hoje do mundo ficar entorpecido e assim não vermos o tempo passar. A Igreja,
portanto, nos pede para começar um novo ano vigilantes e sóbrios, para podermos sentir
as exigências de cada momento da vida. As leituras nos oferecem isso em cada domingo,
principalmente nessas próximas quatro semanas antes do Natal - o chamado é: não fique
entorpecido, adquira atitude adequada para viver cada momento”, finalizou.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 11

Jesus, mestre da oração

I

nfelizmente tivemos de voltar a
esta audiência na Biblioteca, para
nos defendermos do contágio de
covid. Isso também nos ensina
que devemos estar muito atentos às
prescrições das autoridades, quer as
autoridades políticas quer as sanitárias, a ﬁm de nos defendermos desta pandemia. Ofereçamos ao Senhor
esta distância entre nós, para o bem
de todos, e pensemos, pensemos muito nos doentes, naqueles que entram
nos hospitais já como descartes, pensemos nos médicos, nos enfermeiros,
nas enfermeiras, nos voluntários, nas
muitas pessoas que trabalham com os
doentes neste momento: arriscam a
sua vida, mas fazem-no por amor ao
próximo, como uma vocação. Rezemos por eles.
Durante a sua vida pública, Jesus
recorre constantemente ao poder da
oração. Os Evangelhos mostram-no
quando se retira em lugares isolados
para rezar. Trata-se de observações
sóbrias e discretas, que deixam apenas imaginar aqueles diálogos orantes. Contudo, elas testemunham claramente que mesmo nos momentos
de maior dedicação aos pobres e aos
doentes, Jesus nunca negligenciava o
seu diálogo íntimo com o Pai. Quanto
mais estava imerso nas necessidades
do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na Comunhão trinitária, de voltar para o Pai e para o
Espírito.

Portanto, na vida de Jesus existe
um segredo, escondido aos olhos humanos, que representa o ponto fulcral
de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa, da qual só intuímos
algo, mas que permite ler toda a sua
missão na justa perspectiva. Naquelas
horas solitárias - na madrugada ou
durante a noite - Jesus mergulha na
sua intimidade com o Pai, ou seja, no
Amor do qual toda a alma tem sede. É
isto que sobressai dos primeiros dias
do seu ministério público.
Num sábado, por exemplo, a cidade de Cafarnaum transformou-se

num “hospital de campanha”: ao pôr
do sol, levam todos os doentes a Jesus
e Ele cura-os. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece: retira-se para
um lugar solitário e reza. Simão e os
outros procuram-no e quando o encontram dizem-lhe: “Todos te procuram!”. O que responde Jesus?: “Vamos às aldeias vizinhas, para que Eu
pregue também lá, pois foi para isso
que vim” (cf. Mc 1,35-38). Com frequência Jesus vai além, além na oração com o Pai e além noutras aldeias,
noutros horizontes para ir anunciar a
outros povos.

A oração é o leme que guia a
rota de Jesus. Não é o sucesso, não é
o consentimento, não é aquela frase
sedutora “todos te procuram”, que
ditam as etapas da sua missão. É o
modo menos confortável que traça o
caminho de Jesus, mas que obedece
à inspiração do Pai, que Jesus ouve e
acolhe na sua prece solitária.
O Catecismo aﬁrma: “Quando ora,
Jesus já nos ensina a orar” (n. 2607).
Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas caraterísticas da oração cristã.
Foto: Vatican News

Estimados irmãos e irmãs,

Deus fala no silêncio
Antes de mais, possui um primado: é o primeiro desejo do dia, algo
que se pratica ao amanhecer, antes
que o mundo desperte. Ela restitui
uma alma àquilo que de outra forma
ﬁcaria sem respiro. Um dia vivido
sem oração corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida
ou tediosa: tudo o que nos acontece
poderia transformar-se para nós num
destino mal suportado e cego. Jesus,
ao contrário, educa na obediência
à realidade e, portanto, à escuta. A
oração é, antes de mais nada, escuta
e encontro com Deus. Por conseguinte, os problemas da vida cotidiana
não se tornam obstáculos, mas apelos
do próprio Deus a ouvir e encontrar
quantos estão à nossa frente. Assim,
as provações da vida transformam-se
em ocasiões para crescer na fé e na caridade. O caminho diário, incluindo
as diﬁculdades, adquire a perspectiva de uma “vocação”. A oração tem o
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poder de transformar em bem o que
de outra forma seria uma condenação
na vida; a oração tem o poder de abrir
um grande horizonte para a mente e
de alargar o coração.
Em segundo lugar, a oração é
uma arte a praticar com insistência.
O próprio Jesus diz-nos: batei, batei,
batei à porta. Todos somos capazes
de orações episódicas, que nascem da
emoção de um momento; mas Jesus
educa-nos para outro tipo de oração:
aquela que conhece uma disciplina,
um exercício e é assumida no âmbito
de uma regra de vida. A oração perseverante produz uma transformação progressiva, fortalece em tempos
de tribulação, concede a graça de ser
amparados por Aquele que nos ama e
nos protege sempre.
Outra caraterística da oração de
Jesus é a solidão. Quem reza não
foge do mundo, mas prefere lugares desertos. Ali, no silêncio, podem

surgir muitas vozes que escondemos
no íntimo: os desejos mais afastados,
as verdades que nos obstinamos a
sufocar e assim por diante. E, acima
de tudo, Deus fala no silêncio. Cada
pessoa precisa de um espaço para
si, onde cultivar a sua vida interior,
onde as ações têm sentido. Sem vida
interior tornamo-nos superﬁciais,
agitados, ansiosos - a ansiedade faznos muito mal! Por isso devemos
rezar; sem vida interior fugimos da
realidade e também fugimos de nós
mesmos, somos homens e mulheres
sempre em fuga.
Por ﬁm, a oração de Jesus é o lugar onde percebemos que tudo vem
de Deus e para Ele volta. Por vezes,
nós, seres humanos, acreditamos
que somos senhores de tudo ou, caso
contrário, perdemos toda a autoestima, vamos de um lado para o outro. A oração ajuda-nos a encontrar
a correta dimensão na relação com

Deus, nosso Pai, e com toda a criação. Por ﬁm, a oração de Jesus consiste em entregar-se nas mãos do Pai,
como Jesus no Jardim das Oliveiras,
naquela angústia: “Pai se for possível... mas seja feita a tua vontade”.
O abandono nas mãos do Pai. É bom
quando estamos agitados, um pouco
preocupados e o Espírito Santo nos
transforma a partir de dentro e nos
leva a este abandono nas mãos do
Pai: “Pai, seja feita a tua vontade”.
Amados irmãos e irmãs, redescubramos no Evangelho Jesus Cristo
como mestre de oração, e coloquemo-nos na sua escola. Garanto-vos que
encontraremos a alegria e a paz!

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
Quarta-feira, 4 de novembro de 2020
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VIDA CRISTÃ

1º de dezembro

7

um convite à solidariedade em prol das pessoas com HIV/Aids
ELENICE NATAL DE LIMA
Irmã de São Luís e coordenadora da Pastoral da Aids no
Regional Centro-Oeste

O

Dia Mundial de Luta Contra a Aids é um convite à
solidariedade com quem
vive e convive com HIV/
Aids e está em situação de vulnerabilidade ou exclusão. É uma oportunidade para combater a discriminação, o estigma e o preconceito, denunciar a falta de acesso aos
serviços e aos direitos, incentivar
as pessoas a fazer o teste do HIV e
fortalecer a política de acesso universal à prevenção, ao tratamento e
ao cuidado.
Diante do HIV, todos somos vulneráveis. A epidemia da Aids continua avançando e a infecção do vírus
ainda provoca sofrimento, angústia,
discriminação e muitas mortes. O
diagnóstico precoce torna o tratamento e o cuidado mais eﬁcientes,
evitando doenças e garantindo qualidade de vida.
É importante lembrar à população de que Aids não tem cura. Por
esse motivo é muito importante o
diagnóstico precoce: quanto mais
cedo souber, maior a possibilidade
de prevenção do estado de saúde. É
bom destacar, ainda, que não existe mais o “coquetel da Aids”, como
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falavam nos anos 1990. Hoje o tratamento é mais simples: menos comprimidos e doses, mais eﬁciência e
praticidade.
Mesmo durante a pandemia do
novo coronavírus, a Pastoral da
Aids compreendeu que “é tempo
de cuidar” e permaneceu atuante na
missão, realizando ações com criatividade, de acordo com as normas
preventivas.
“É Tempo de Cuidar...”, foi o
tema escolhido, fundamental a todo
cristão - a exemplo de Jesus que
quer estar próximo aos necessitados.
“Cuidar da vida, como bem maior,
fortalecendo as políticas públicas
que garantam o acesso à saúde, à
Terra, ao Teto, ao Trabalho. Igualmente, deseja estar em sintonia com
a Igreja, respondendo ao chamado
do Papa Francisco e da CNBB para o
cuidado com a vida, com os Direitos
Humanos e com as políticas públicas”. A Pastoral da Aids, serviço da
Igreja Católica que tem por missão
promover vida saudável, incentivando o cuidado de si e dos outros,
realiza atividades para despertar
a solidariedade por ocasião do Dia
Mundial de Luta contra a Aids, neste 1º de dezembro.
A 6ª Semana Social Brasileira nos
convida a um grande mutirão em
defesa da vida, ao envolvimento de
nossas bases comunitárias, somando esforços num grande processo
de diálogo e formação. Acreditamos
que a campanha do Dia Mundial de
Luta contra a Aids se insere nesta
perspectiva e torna concreto o objetivo da Semana Social.
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LEITURA ORANTE

Jesus Cristo, Único Salvador,
... o Filho de Deus” (Mc 1,1)
LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

os oito primeiros versículos de
seu Evangelho, o evangelista
Marcos prepara a grande chegada de Jesus na história. De
início, ele conta quem é o ator principal: “Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc
1,1). Na montagem da cena, João Batista aparece com as características de
profeta: vestia pele de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre.
Esse João já fora mencionado pelo
profeta Isaías (40,3). Deus enviaria um
mensageiro para aplainar os caminhos
e sua voz ecoará pelo deserto. Ele não
era o Messias, porque o que viria era

maior do que ele, a ponto de ele não
ser digno de desatar suas sandálias,
demonstrando um gesto de transferência de herança ou de um testemunho
ﬁdedigno (Rt 4, 7-8).
Assim como o evangelista prepara
a entrada triunfal de Jesus, devemos
nos preparar para sua vinda, para
sua chegada na manjedoura do nosso
coração.
Como? 1. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus; 2. Preparar os seus caminhos com a conversão diária da vida; 3.
Dar testemunho d’Ele a todos os povos!
Que Deus nos ajude!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Rm 10,9-18; Sl 18(19a); Mt 4,18-22. 3ª-f.: Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24.
4ª-f.: Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37. 5ª-f.: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27. 6ª-f.: Is 29,17-24; Sl
26(27); Mt 9,27-318. Sábado: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147a); Mt 9,35-10,1.6-8. Domingo: 2º Domingo do
Advento – Is 40,1-5.9-11; Sl 84(85); 2Pd 3,8-14; Mc 1,1-8. (João Batista).
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 1,1-8 (página 1242 – Bíblia
das Edições CNBB)
Passos para a Lectio Divina – extraídos da Verbum
Domini de Bento XVI (n. 87):
1. Lectio: o que diz o texto em si?
2. Meditatio: o que diz o texto para você?
3. Oratio: o que você diz ao Senhor, em resposta à
Palavra lida e meditada?
4. Contemplatio: qual é a conversão da mente, coração e vida que o Senhor lhe pede?
5. Actio: a Palavra lida, meditada, rezada e contemplada impele a sua existência para doar-se aos
outros na caridade.
2º Domingo do Advento – Ano B. Liturgia da Palavra: Is 40,1-5.9-11; Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R/.8);
2 Pd 3,8-14; Mc 1,1-8. (João Batista).
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