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Seminário Interdiocesano
São João Maria Vianney
celebra reconhecimento
canônico
Aos 37 anos, o Seminário recebe aprovação do
estatuto pela Congregação para o Clero.
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VIDA CRISTÃ

Presépio, a obra de
evangelização iniciada
por São Francisco

A oração
atrai a presença do
Espírito Santo

Advogada fala sobre
o dever cristão de
proteger o Sagrado
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PALAVRA DO ARCEBISPO

DEMOS GRAÇAS A
DEUS PELO NOSSO
SEMINÁRIO

D

esde o Antigo Testamento, Deus prometeu que
não deixaria faltar pastores àqueles que, em Seu
nome, orientariam o Seu povo. Por
meio da encarnação de Seu Filho,
essa promessa se cumpre de modo
inaudito: Deus mesmo é o pastor da
humanidade e, em primeira pessoa,
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
cuida do Seu rebanho. Para contiArcebispo Metropolitano de Goiânia
nuar essa missão, Cristo chamou os
Apóstolos e, depois deles, todos aqueles que, por meio da
ordenação sacerdotal, fazem as suas vezes como Bom Pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Boa parte do caminho, desde o discernimento até a ordenação sacerdotal, se dá dentro do Seminário, local onde
a semente da vocação é cultivada e o jovem vai, paulatinamente, conﬁgurando-se a Jesus. A preparação seminarística
no seminário é distribuída, normalmente, em três etapas:
a propedêutica; a ﬁlosóﬁca, chamada de discipulado, e a teológica, chamada de conﬁguração ao Senhor. Na nossa Arquidiocese temos a alegria de ter, além do Seminário Menor
Arquidiocesano São João Paulo II, o Seminário Santa Cruz,
que acolhe os seminaristas da etapa do propedêutico, e o
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney,
que acolhe os seminaristas da etapa ﬁlosóﬁca e teológica.
Desde que o Seminário São João Maria Vianney foi fundado, ele passou por muitas mudanças, inclusive estatutárias, segundo as necessidades de cada tempo. Nos últimos
anos, os bispos que compõe a Diretoria do Seminário manifestaram a necessidade e a importância de que o Estatuto
fosse atualizado e fosse feito o pedido expresso à Santa Sé
para a sua aprovação e para a ereção canônica da casa de
formação. Depois de todo trabalho feito e da formalização
do pedido, tivemos a alegria de receber a resposta positiva
da Congregação para o Clero que, no dia 8 de setembro,
emitiu o decreto de aprovação do Estatuto do Seminário
São João Maria Vianney e o decreto de autorização para a
ereção canônica do mesmo.
No dia 19 de novembro celebramos, com grande alegria,
a Santa Missa em ação de graças pela ereção canônica do
Seminário e pela aprovação do seu Estatuto, com a presença
dos Bispos que compõem atualmente a Diretoria, a equipe
de formadores, os seminaristas e outros convidados. Damos
graças a Deus por esta graça recebida. Desejamos que nosso
Seminário produza sempre mais belos e abundantes frutos
para nossa Igreja, formando sacerdotes segundo o Coração
de Jesus. Peço a todos que rezemos por nossos Seminários
e pelo aumento e santiﬁcação das vocações ao sacerdócio.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Marcos Paulo Mota
Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

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

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Editorial
Há pouco, o Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney não existia
para a Cúria Romana, embora no alto
dos seus 37 anos já tenha formado inúmeros padres. Alguns deles tornaram-se até bispos. Essa história, porém,
mudou com o reconhecimento canônico dessa casa de formação pela Congregação para o Clero, que aprovou o estatuto do seminário no dia 8 de setembro. A Igreja de Goiânia com as Igrejas
particulares que integram o seminário:
dioceses de Itumbiara, Ipameri, Rubiataba-Mozarlândia, Jataí, Barreiras e
Bom Jesus da Lapa (BA) celebraram no

dia 19 de novembro, missa em ação de
graças por este fato histórico. Conﬁra
na reportagem de capa da pág. 5. Dom
Washington Cruz, em sua Palavra Semanal, louva a Deus pelo Seminário. Estamos no Advento, tempo de preparação
para o Natal do Senhor, por isso, trazemos conteúdo especial sobre o presépio
na pág. 4. Em Vida Cristã, conﬁra artigo
da advogada Bruna Araújo, que reﬂete
sobre a proteção do Sagrado, atitude
cristã que deve começar por cada um
de nós, a partir dos nossos lares.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

“À vossa proteção”:
a oração mariana mais antiga

“À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis
as nossas súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos sempre
de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém”.
A convicta confiança na proteção da Santa Mãe de Deus sempre foi motivo de súplica do fiel católico que clama a intercessão eficaz da Virgem Maria.
Provavelmente a primeira oração mariana em forma de súplica seja a “Sub
tuum praesidium” (à vossa proteção), que é rezada há vários séculos nas Igrejas ocidentais e orientais. A oração, simples e fácil de guardar no coração do
fiel, entrou até na Sagrada Liturgia como uma das possibilidades de oração
das completas, a última oração do dia que antecede o grande silêncio nos
mosteiros, nas congregações religiosas, institutos, seminários e na vida cotidiana dos sacerdotes e diáconos.
Acredita-se que a oração tenha sido composta pelos cristãos entre os séculos II e IV d.C., devido a descrição das súplicas:
“À vossa proteção recorremos” – Os primeiros séculos da era cristã foram marcados por perseguições e martírios de homens e mulheres. Assim,
várias vezes toda a família era dizimada pelo simples e honroso fato de serem cristãos, que viviam a catolicidade autêntica e não se prostravam diante
de imperadores, adorando somente ao Deus único. É bastante coerente que
os cristãos, reconhecendo a intercessão da Virgem Maria, pudessem suplicar
a Ela a proteção contra os perigos atuais.
“Santa Mãe de Deus” – A doutrina da Santa Igreja definiu em 431 d.C. no
Concílio de Éfeso, o mais importante dogma mariano, o “Theotókos”, Mãe
de Deus. O dogma confessa que o Emanuel é verdadeiro Deus e que, consequentemente, a santa Virgem é progenitora de Deus Filho, pois deu à luz
o Verbo, que procede de Deus e se faz carne. É interessante que, na oração,
haja essa definição dogmática. Essa é uma prova de que Maria já era reconhecida pelos cristãos dos primeiros séculos como “Mãe de Deus”.
“Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos sempre de todos os perigos” – Encontramos fragmentos da liturgia
dos primeiros cristãos em seus encontros dominicais na oração do Pai Nosso:
“mas livrai-nos do mal”. A fórmula, “mas livrai-nos do mal”, adorna a harmonia
da oração mariana com “mas livrai-nos sempre de todos os perigos”.
“ó Virgem gloriosa e bendita” – Durante o canto do Magnificat, Maria,
transbordante do Espírito Santo, afirma que “desde agora, todas as gerações
me proclamarão bem-aventurada” (Lc 1,48) e, de fato, a primeira oração mariana faz-lhe a reverência de bendita. Maria também é chamada de “Virgem”,
o que é totalmente compreensível que, em uma oração dos primeiros séculos, ela receba esse título, já que, na Antiguidade, nunca foi contestada sua
virgindade, ao contrário, a Santa Mãe de Deus sempre foi vista como modelo de integridade, tanto espiritual quanto física, para todos os cristãos. O
dogma da virgindade perpétua (Aeiparthenos), enquanto verdade de fé, que
professa que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto, foi
proclamado em 7 de agosto de 1555, por Paulo IV.
Atestando a veracidade de que a oração denominada de “À vossa proteção” tenha sido elaborada nos primeiros séculos, ela foi encontrada no ano
de 1927, no Egito, em um fragmento de papiro que remonta ao século III. No
papiro estava a oração “Sub tuum praesidium”.
Em 2018, o santo padre papa Francisco convidou os fiéis a confiarem e se
aproximarem de Maria nas horas de perigo, recordando: “Nos momentos turbulentos, precisamos nos recolher sob o manto da Santa Mãe de Deus, sempre
aberto para nos acolher”.
Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós.
Pe. Vilmar Barreto
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Sacramento da Crisma em Comunidade Terapêutica

N

Fotos: Daniella Lemes

o último domingo, 29, o bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, presidiu a
Santa Missa com a Crisma na Comunidade Terapêutica Maria de Nazaré. A comunidade recebe pessoas com dependência química de todo
Brasil, possui a capacidade de atender até 60 (sessenta) pessoas e atualmente está com 24 (vinte e quatro) internos.
A Comunidade é mantida pela Associação Servos de Deus, da Renovação
Carismática Católica, da Arquidiocese de Goiânia e, também, por muitos benfeitores que contribuem no cuidado dos irmãos.
Dos 24 (vinte e quatro internos), (14) quatorze receberam a catequese e foram
acompanhados, semanalmente, pelo capelão da associação e diretor espiritual
do Movimento, padre Cleidimar Moreira. Na ocasião, Dom Levi ressaltou a importância do sacramento da Crisma na vida cristã, um selo na alma dos crismandos que jamais poderá ser tirado, seja nessa vida ou na outra: “Hoje vocês
receberão a unção do Espirito Santo que jamais será apagado da alma de vocês”.
Ao celebrar o primeiro Domingo do Advento, o bispo explicou o que representa esse tempo tão importante para a Igreja: “Estamos, hoje, começando
este tempo da graça, que se chama Advento. É o tempo da espera e do aguardo. Assim como o povo esperou a primeira vinda de Jesus, mas muitos não
estavam preparados, não estavam vigilantes na Palavra e não reconheceram o
Senhor na Sua primeira vinda, o Senhor continua vindo ao nosso encontro. Ele
virá de uma forma deﬁnitiva para se encontrar conosco. Podemos estar totalmente despreparados porque não estamos vigilantes, não estamos cuidando
do nosso interior”.
Segundo Dom Levi, a palavra que nos deve guiar neste tempo é vigilância,
que signiﬁca cuidar; “(...) olha para o vigia que cuida da segurança de um banco, da segurança de qualquer lugar. A responsabilidade dele é cuidar daquele
lugar, é estar atento, porque, se algo acontecer de errado, a responsabilidade é
dele, ele não pode dormir, não pode cochilar, não pode dizer que não vai acontecer nada, porque, na hora em que ele menos esperar, acontecerá”.
(Marcos Paulo Mota)

Fotos: Vatican News

Papa Francisco preside consistório para a criação de
13 (treze) novos cardeais

O Santo Padre, papa Francisco, presidiu no último sábado, dia 28 de
novembro, a celebração do consistório com a criação de 13 (treze) novos
cardeais que vão compor o Colégio Cardinalício. Os recém-criados cardeais
são representantes de quatro continentes e de oito países: Itália, Malta, Chile, Estados Unidos, México, Filipinas, Brunei e Ruanda.
Os 13 (treze) novos cardeais são: Dom Mario Grech, Dom Marcello Semeraro, Dom Antoine Kambanda, Dom Wilton Daniel Gregory, Dom Jose
F. Advincula, Dom Celestino Aós Braco, Dom Cornelius Sim, Dom Augusto Paolo Lojudice, Dom Mauro Gambetti, Dom Felipe Arizmendi Esquivel, Dom Silvano Maria Tomasi, Frei Raniero Cantalamessa e Dom Enrico Feroci. Dentre os escolhidos, Dom Sim e Dom Advincula não puderam
participar presencialmente da celebração e a participação se deu por vídeo
conferência, devido às restrições impostas pelo coronavírus.
Em sua homilia, o papa Francisco chamou a atenção dos novos cardeais
para o seguimento do caminho do Senhor e os lembrou o signiﬁcado da

cor púrpura das vestes dos cardeais “Queridos irmãos, todos nós amamos
Jesus, todos queremos segui-lo, mas devemos estar sempre vigilantes para
permanecer no seu caminho. Pois, com os pés, com o corpo, podemos estar com ele, mas o nosso coração pode estar longe e levar-nos para fora do
caminho. Assim, por exemplo, o vermelho purpúreo das vestes cardinalícias, cor do sangue, pode tornar-se, para o espírito mundano, a cor de uma
distinção eminente. E você não será mais o pastor perto do povo. Sentirá
somente a eminência. Quando ouvir isso, estará fora do caminho”. O Santo
padre reaﬁrmou a importância de se manter no caminho, mesmo diante das
adversidades.
Desde o primeiro consistório, presidido pelo papa Francisco, ele leva os
novos cardeais a uma visita ao papa emérito Bento XVI. Ao manter essa
tradição, os cardeais tiveram a oportunidade de se apresentar ao papa emérito, que, ao ﬁnal, lhes concedeu a sua benção.
Fonte: Vatican News
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Fotos: Pascons

A tradição de amor que nasceu no coração de São Francisco de Assis

Paróquia Divino Pai Eterno, Vila Alzira em Aparecida de Goiânia

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Vila Pedroso

SUZANY MARQUES

A

palavra presépio se origina da palavra em latim praesepium, que signiﬁca sua origem franciscana, o Presépio é um convite a sentir, a tocar a pobreza que
manjedoura. O primeiro presépio nasceu na Itália, no município de
escolheu, para Si mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se
Gréccio, que ﬁca localizado na província de Rieti. O criador
assim, implicitamente, um apelo para O seguirmos pelo caminho da
foi São Francisco de Assis, que observando as grutas, cohumildade, da pobreza, do despojamento, que parte da manjemeçou a reﬂetir como aquela paisagem lembrava Belém, terra
doura de Belém e leva até à Cruz, e um apelo ainda a encononde nasceu Jesus. De acordo com Fontes Franciscanas, São
trá-Lo e servi-Lo, com misericórdia, nos irmãos e irmãs mais
Francisco tinha um desejo de representar Jesus no dia do
necessitados”.
seu nascimento, para ver com os próprios olhos como foi
Segundo o coordenador de liturgia da Arquidioceo nascimento do menino e suas primeiras horas de vida.
se de Goiânia, padre João Batista de Lima, o presépio
Para concretizar sua ideia, quinze dias antes do Natal,
deve ser montado no início do Advento, e desmontaSão Francisco de Assis convidou João, um homem que
do após a Epifania do Senhor, porém, há, também, o
conhecia bem a região.
costume de desmontar após a solenidade de apreAo ouvir a ideia, João tratou logo de preparar uma
sentação do Senhor.
gruta para realizar o desejo do santo. No dia 25 de deVale lembrar que, na montagem do presépio, a
zembro, em Gréccio, várias pessoas ofereceram ﬂores
imagem do menino Jesus deve ser colocada apenas
e tochas, para iluminar a noite santa. O então sacerdono dia de Natal, é o que reforça o Papa Francisco: “O
te Francisco, ao chegar no local, viu uma manjedoura
coração do Presépio começa a palpitar, quando colocacom palha, o boi, o burro e várias pessoas reunidas. São
mos lá, no Natal, a ﬁgura do Menino Jesus. Assim, nos
Francisco rezou uma missa sobre a manjedoura, salienapresenta Deus, num menino, para fazer-se acolher nos
tando a ligação entre Jesus e a Eucaristia. Naquela época,
nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o
ainda não existia ﬁguras representativas, por isso as pesseu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível,
soas presentes na ocasião, formaram um presépio vivo. Desmas é assim: em Jesus, Deus foi criança e, nesta condição,
Paróquia N. Sra. da Assunção
ta forma, São Francisco de Assis iniciou uma grande obra de
quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num
evangelização, uma tradição que se perpetua até os dias de hoje.
sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja”.
De acordo com o Papa Francisco, na carta Apostólica de 2019, nomeada Admirabile Signum (Admirável Sinal): “De modo particular, desde a
Fonte: Carta Apostólica Admirabile Signum (Admirável Sinal).

Paróquia Nossa Senhora D’Abadia - Itauçu-GO

Paróquia Nossa Senhora da Libertação, Jd Liberdade, Goiânia

A Arquidiocese de Goiânia, nossos familiares e nós
Fênykis de Oliveira Silva e Saulo Ribeiro, convidamos você, sua família e sua comunidade para
a Solene Celebração Eucarística na qual, pela oração consecratória e pela imposição das mãos
de Sua Exa. Revma. Dom Washington Cruz CP, Arcebispo Metropolitano de Goiânia,
seremos ordenados presbíteros para o serviço da Igreja.
Local: Santuário Basílica da Sagrada Família – 07 de dezembro de 2020, às 19h
Vésperas da Solenidade da Imaculada Conceição
Observações: Usar máscara, respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos
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CAPA

Igreja celebra reconhecimento
canônico do Seminário São
João Maria Vianney
FÚLVIO COSTA

N

o dia 8 de setembro, Festa da Natividade de Nossa Senhora, a Congregação para o Clero, no Vaticano, aprovou o Estatuto do Seminário
Interdiocesano São João Maria Vianney. A aprovação representa
muito para essa casa de formação. “Desde 1983 este seminário vem
formando homens da Igreja para servir o povo de Deus e essa aprovação
reconhece todo o trabalho desenvolvido por bispos, reitores, seminaristas,
benfeitores e tantas outras pessoas que vieram antes de nós”, aﬁrmou em
entrevista o atual reitor do seminário, padre José Luiz da Silva. Ele também
destacou que com o estatuto aprovado, o processo formativo dos seminaristas, a instituição e quem a governa são assegurados. “Temos esta obra de
Deus reconhecida aqui no Regional Centro-Oeste, com sua estrutura, funcionamento e formação, seja pela Congregação para o Clero como também
pelos nossos bispos”, aﬁrmou o reitor.
A aprovação do estatuto e ereção canônica do seminário foram celebrados em Santa Missa em ação de graças presidida pelo arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, na capela daquela casa de formação. “Caros seminaristas, este Estatuto que hoje vos entregamos é a expressão ardente do
nosso desvelo pela vossa vocação, um convite a responder cotidianamente
ao apelo de Deus com um empenho de uma formação adequada e contínua;
é o resultado de um longo trabalho, iniciado há 37 anos, desde a fundação
do seminário. Deram sua colaboração vários bispos, alguns já falecidos, os
sucessivos reitores e conselhos de formadores, representantes presbíteros
de cada diocese, de seminaristas do passado e de vocês mesmos. Urge a
responsabilidade das várias dioceses para acompanhar e para sustentar a
vocação de cada seminarista nas diferentes situações e etapas da vida, e
a apoiar a pastoral vocacional nas paróquias e comunidades”, disse Dom
Washington em sua homilia.
A Santa Missa, celebrada no dia 19 de novembro, teve a participação de
vários bispos: Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia; Dom Moacir
Silva Arantes, bispo eleito para a Diocese de Barreiras (BA); Dom Fernando
Brochini, bispo de Itumbiara (GO); Dom José Francisco, bispo de Ipameri
(GO); Dom Jeová Elias, bispo de Goiás; Dom Nélio Zortea, bispo de Jataí
(GO); Dom Dilmo Franco, bispo auxiliar de Anápolis e ex-reitor do seminário; Dom Lindomar Rocha, bispo de São Luís de Montes Belos; mons.
Francisco Agamenilton Damascena, bispo eleito para a Diocese de Rubiataba-Mozarlândia (GO). Além dos bispos, a celebração também contou com a
participação do atual reitor, padre José Luiz da Silva, e dos seus antecessores: padre Joaquim José Neto (Quincas); padre Valdeir Goulart, o já citado
Dom Dilmo, Padre Júlio César Gomes Moreira, que também foi reitor não
pôde estar na celebração.
Padre José Luiz, na entrevista, comentou ainda que, com o reconhecimento da Congregação para o Clero, o Seminário dá continuidade àquilo
que já vinha fazendo, mas agora seguindo aquilo que rege o estatuto. “A
formação, o modo de trabalhar e manter o seminário serão desenvolvidos
a partir do Estatuto e não pela cabeça de um e outro, saindo, portanto, da
dimensão pessoal para a jurídica, pois esse é o papel deste estatuto jurídico
aprovado pela Igreja, que rege todo o modo de governança e de formação
do nosso seminário”, explicou.
O Estatuto Canônico traz como principais orientações, conforme padre
José Luiz, os dois seguintes pontos: o processo formativo, alicerçado pela
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis – o dom da vocação presbiteral, pelas diretrizes para a formação dos sacerdotes na Igreja no Brasil e
levando em consideração as orientações do papa Francisco e da Exortação
Apostólica Pastores dabo Vobis – sobre a formação dos sacerdotes nas circunstâncias atuais. “Metade do Estatuto é direcionado à formação. É como
um plano pedagógico, mas com linguagem mais jurídica. Para nós, foi uma
novidade o estatuto ser aprovado sob essa ótica, porém, importante porque
nos conduz por um caminho formativo”, disse o padre. Outro elemento
fundamental do Estatuto é a manutenção do seminário. “Ficou bem claro
para nós quem mantém, quem coordena, e como se dá a eleição do reitor,
do vice e da equipe de formação”, completou padre José Luiz.
Hoje o Seminário São João Maria Vianney conta com 44 seminaristas,
sendo 26 estudantes de Teologia e 18 de Filosoﬁa. Eles são da Arquidiocese
de Goiânia e das dioceses de Itumbiara, Ipameri, Rubiataba-Mozarlândia,
Jataí, Barreiras e Bom Jesus da Lapa (BA).

Padre José Luiz da Silva – Atual Reitor

DEPOIMENTOS DOS
EX-REITORES
Pe. Joaquim José Neto
(Quincas)
Quando assumi o seminário não havia
nada. Não havia Estatuto, nem mesmo colchão para os seminaristas dormirem; também
não tinha pratos e talheres. Os planos de Deus
foram acontecendo e começamos com 26 seminaristas. Foi uma experiência em que aprendi como Deus é bom.

Pe. Valdeir Goulart
Tenho um carinho imenso por este seminário, porque foi um tempo muito bom na minha
vida. Hoje é um dia muito feliz porque, nós,
que somos ou já fomos reitores, só conseguimos ver as benesses depois de muitos anos.
Hoje estou vendo as benesses de ter sido reitor deste Seminário e me alegro de estar com
vocês, agradecendo a Deus por tudo aquilo
que ele permitiu e por ter sido instrumento
para que o seminário seja o que ele é hoje no
Centro-Oeste. Houve um período em que tivemos aqui 12(doze) dioceses com
seus seminaristas.

Dom Dilmo Franco
Foi uma alegria muito grande ver o Seminário recebendo aquilo que lhe é devido. É uma
conquista dos bispos e dos seminaristas também. Ser reitor desta casa foi uma experiência
muito desafiadora, mas que eu me apaixonei
demais. Foi um tempo de muito crescimento e
de gratidão. O trabalho com o Estatuto foi um
desafio que hoje está pronto.
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CATEQUESE DO PAPA

A oração
perseverante
Estimados irmãos e irmãs,

C

ontinuemos a catequese sobre
a oração. Alguém me disse:
“Fala demasiado de oração.
Não é necessário”. Sim, é necessário. Aﬁnal, se não rezarmos, não
teremos forças para ir em frente na
vida. A oração é como o oxigênio da
vida. A oração é atrair sobre nós a presença do Espírito Santo que nos leva
sempre em frente. É por isso que falo
muito sobre a oração.
Jesus deu exemplo de uma oração
contínua, praticada com perseverança. O diálogo constante com o Pai, no
silêncio e no recolhimento, é o ponto
fulcral de toda a sua missão. Os Evangelhos apresentam-nos também as
suas exortações aos discípulos, para
que rezem com insistência, sem se
cansar. O Catecismo recorda as três
parábolas contidas no Evangelho de
Lucas que sublinham essa caraterística da oração de Jesus (cf. CIC, 2613).
A oração deve ser tenaz: como o
personagem da parábola de um hóspede que chegou, de repente, no meio
da noite, vai bater à porta de um amigo e pede-lhe pão. O amigo responde
“não!”, porque já está na cama, mas ele
insiste, e insiste a ponto de o obrigar a
levantar-se e a dar-lhe pão (cf. Lc 11,58). Um pedido tenaz. Mas Deus é mais
paciente do que nós, e quem bate à
porta do seu coração com fé e perseverança não ﬁca desiludido. Deus
responde sempre. Sempre. O nosso
Pai sabe bem do que precisamos; a insistência não serve para o informar ou

convencer, mas para alimentar o desejo e a expectativa em nós.
A segunda parábola é a da viúva
que se dirige ao juiz para que a ajude
a obter justiça. Este juiz é corrupto, é
um homem sem escrúpulos, mas no
ﬁnal, exasperado pela insistência da
viúva, decide contentá-la (cf. Lc 18,18). E pensa: “Mas, é melhor que lhe resolva o problema e me livre dela, sem
que venha continuamente lamentar-se
diante de mim”. Essa parábola faz-nos
compreender que a fé não é o impulso
de um momento, mas uma disposição
corajosa para invocar Deus, até para
“discutir” com Ele, sem se resignar ao
mal e à injustiça.
A terceira parábola apresenta um
fariseu e um publicano que vão ao
Templo para rezar. O primeiro dirige-se a Deus gabando-se dos próprios
méritos; o outro sente-se indigno
até de entrar no santuário. Contudo,
Deus não ouve a oração do primeiro, isto é, dos soberbos, mas atende a
dos humildes (cf. Lc 18,9-14). Não há
verdadeira oração sem espírito de humildade. É precisamente a humildade
que nos leva a pedir na oração.
O ensinamento do Evangelho é claro: é preciso rezar sempre, até quando
tudo parece vão, quando Deus nos
parece surdo e mudo, e que perdemos tempo. Mesmo que o céu se ofusque, o cristão não deixa de rezar. A
sua oração anda de mãos dadas com
a fé. E a fé, em muitos dias da nossa
vida, pode parecer uma ilusão, uma
labuta estéril. Há momentos escuros
na nossa vida e nesses momentos a fé

parece uma ilusão. Mas praticar a oração também signiﬁca aceitar esta diﬁculdade. “Pai, vou rezar e não ouço
nada... Sinto-me assim, com um coração seco, com um coração árido”. Mas
devemos continuar, com a diﬁculdade
dos maus momentos, dos momentos
nos quais não sentimos nada. Muitos
santos e santas viveram a noite da fé e
o silêncio de Deus - quando batemos
à porta e Deus não responde - e estes
santos foram perseverantes.
Nestas noites de fé, quem reza
nunca está sozinho. Na verdade, Jesus não é apenas testemunha e mestre
de oração, é muito mais. Ele acolhe-nos na sua oração, para podermos rezar n'Ele e através d'Ele. E isto é obra
do Espírito Santo. É por este motivo
que o Evangelho nos convida a rezar
ao Pai em nome de Jesus. São João relata estas palavras do Senhor: “E tudo
o que pedirdes ao Pai em meu nome,
vo-lo darei, para que o Pai seja gloriﬁcado no Filho” (Jo 14,13). E o Catecismo explica que “a certeza de sermos
atendidos nas nossas petições baseia-se na oração de Jesus” (n. 2614). Ela
dá as asas que a oração do homem
sempre desejou possuir.
Como deixar de recordar aqui as
palavras do Salmo 90-91, carregadas
de conﬁança, que brotam de um coração que espera tudo de Deus: “Ele
cobrir-te-á com as suas plumas, sob as
suas asas encontrarás refúgio. A sua ﬁdelidade ser-te-á um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a ﬂecha que voa à luz do dia,
nem a peste que se propaga nas trevas,

nem o mal que grassa ao meio-dia” (Sl
90, 4-6). É em Cristo que esta maravilhosa oração se cumpre, é n'Ele que
encontra a sua verdade plena. Sem Jesus, as nossas orações correriam o risco de se reduzir a esforços humanos,
na maioria das vezes destinados ao
fracasso. Mas Ele tomou sobre si cada
grito, cada gemido, cada júbilo, cada
súplica... cada prece humana. E não
esqueçamos o Espírito Santo que ora
em nós; é Ele que nos leva a orar, leva-nos a Jesus. É o dom que o Pai e o Filho nos deram para prosseguirmos ao
encontro com Deus. E o Espírito Santo, quando oramos, é o Espírito Santo
que reza nos nossos corações.
Cristo é tudo para nós, inclusive
na nossa vida de oração. Santo Agostinho dizia-o com uma expressão iluminante, que também encontramos
no Catecismo: Jesus, “sendo o nosso
Sacerdote, ora por nós; sendo a nossa
Cabeça, ora em nós; e sendo o nosso
Deus, a Ele oramos. Reconheçamos,
pois, n'Ele a nossa voz, e a voz d'Ele
em nós” (n. 2616). E é por isso que o
cristão que reza nada teme, conﬁa-se
ao Espírito Santo, que nos foi dado
como dom e que reza em nós, suscitando a oração. Que seja o próprio Espírito Santo, Mestre de oração, a ensinar-nos o caminho da oração.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
Quarta-feira, 11 de novembro de 2020
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VIDA CRISTÃ

O dever de proteção ao Sagrado
BRUNA ARAÚJO GUIMARÃES
Advogada, Professora de Direito e membro da União dos
Juristas Católicos da Arquidiocese de Goiânia (Unijuc).

O

mundo passa por um processo de declínio moral e
relativização, ao passo que
o Sagrado, tão amado e defendido pela Igreja Católica, passa a
ter que ser objeto de demandas judiciais para ﬁns de ser protegido.
Nos dizeres do Pe. Paulo Ricardo, no século XIX, Karl Marx notou
os efeitos da mentalidade iluminista, ao escrever sobre a tendência do capitalismo a destruir o sagrado. Segundo apregoava Marx,
“tudo o que é sagrado há de ser
profanado”. Num mundo em que
nada é sagrado, Marx acreditava
que a vida seria e deveria ser “dessantiﬁcada”. Fiel ao seu ateísmo
militante, Marx não via isso como
um fenômeno negativo, mas antes
como algo que facilitaria a condição de igualdade entre os homens.
E nesse contexto, a modernidade
teve sempre um problema com o
sagrado. O Iluminismo introduziu
a ideia de que o sagrado, com a sua
aura de mistério, deveria ser substituído pela razão humana e pela
observação empírica.
Para termos uma ideia concreta
da proteção ao que nos é Sagrado,
no último mês, em ação judicial movida pelo Centro Dom Bosco de Fé

e Cultura, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo decidiu que o
grupo feminista e pró-aborto autointitulado “Católicas pelo Direito de Decidir” não poderia utilizar
a palavra “católicas” no nome da
associação, por ir contra os mandamentos da Igreja Católica, deixando bem claro que a fé católica não
é democrática, mas sim um dos pilares imutáveis da nossa Santa Igreja. Mais que isso, tal decisão deixou
claro o que é óbvio, aﬁrmando que
os interesses e práticas sociais defendidos por tal “organização” são
antagônicas à fé católica, que prima
por todas as vidas desde a concepção até a morte natural.
Obviamente o grupo utilizava a
palavra “católicas” no nome com intuito profano e dissimulador, na intenção de persuadir e inﬁltrar seus
ideais perversos no mundo cristão.
Mas tal qual, infelizmente, quantos
outros ataques contra o Sagrado já
não testemunhamos perto de nós?
Atentados contra igrejas, utilização
de templos para atividades ou eventos pagãos, desrespeito à liturgia,
deboches ao Santíssimo Sacramento ou aos símbolos santos, desvirtuação da Santa Cruz, utilização da
imagem de Nossa Senhora para ﬁns
totalmente contrários à fé católica e
assim por diante.
Se antes, ao passarmos por uma
igreja, fazíamos o Sinal da Cruz em
respeito e adoração, por que hoje
precisamos mover uma ação judicial
para proteger a imagem de Nosso Senhor? Na Europa, só em 2019, houve
cerca de três mil ataques a igrejas e
outros símbolos cristãos, conforme
estudo da Fundação Pontíﬁca Aid to

the Church in Need (ACN). Isso já nos
dá um norte do cenário de perseguição que os cristãos estão enfrentando mundo à fora.
Frisa-se, inclusive, o artigo 7º
do Decreto nº 7.107/2010, sobre o
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa
Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da
Igreja Católica no Brasil. Este tratado, ﬁrmado na Cidade do Vaticano,
é claro no sentido que “A República
Federativa do Brasil assegura, nos
termos do seu ordenamento jurídico, as medidas necessárias para
garantir a proteção dos lugares de
culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens e objetos
culturais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo”.
Percebe-se, portanto, que não

apenas o Direito Canônico faz a
defesa do Sagrado, mas todo o ordenamento jurídico interno do Brasil também deve velar por este ﬁm.
Quiçá, então, nós católicos!
A proteção ao Sagrado deve ser
inerente a nós, às nossas Paróquias
e comunidades, independe de ações
judiciais. Ela deve começar em nós
mesmos, intrínseca em nossas ações
e omissões, em nossos lares, trabalho, lazer e prazeres - ser sempre ensinada e defendida.
Como bem alertou o Papa Pio XI
em sua Encíclica Ubi Arcano Dei Consilio, no ano de 1922, as coisas tornarão a ser sagradas, outra vez, quando Jesus Cristo “reassumir o seu
lugar por direito como Rei de todos
os homens, de todos os Estados e de
todas as nações”.
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LEITURA ORANTE

“Transbordo de alegria no
Senhor...” (Is 61,10)

Texto para oração: Jo 1,6-8.19-28. (página 1311 – Tradução Oﬁcial da CNBB, 13. ed. 2019)
1. Ambiente de oração: Recolha-se em um lugar silencioso. Faça, com calma, o Sinal da Cruz e peça o auxílio do Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o texto bíblico em voz
alta e sem pressa. Releia-o uma ou mais vezes. Repita
os trechos que chamam a sua atenção.
3. Meditação: Peça a Deus a santa alegria por tê-lo
encontrado.
4. Contemplação: A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf.
Hb 4,12). Ela transforma nossa vida. O que posso fazer
para levar a alegria de Deus aos outros?

VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

legria! O Senhor está perto. No
próximo domingo, nos encontramos com São João Batista. Ele nos
convida a preparar nosso coração
para a vinda de Jesus Nosso Senhor.
São João é interrogado quanto ao seu
testemunho e seu batismo. Ele diz que
não é o Cristo. Na verdade, é testemunha
de Cristo: “Eu sou a voz que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do Senhor!’”
“No meio de vós está...”, diz João. Ao
contemplarmos o anúncio com essas palavras, permitimos crescer a esperança
de que o Senhor está perto. Nossa alegria resplandece com essa notícia. Não,
o Senhor não nos abandona às nossas
fraquezas. Ele não nos abandonou à Co-

Siga os passos para a leitura orante:

vid-19. Ele vem ao nosso encontro para
nos salvar.
Por tudo isso, alegria, irmãos! Alegria.
Sejamos, também, alegria na vida daqueles que estão sem esperança. Sejamos testemunhas do Senhor que está no meio de
nós e que muitas vezes não conhecemos.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26. 3ª-f.: Gn 3,9-15; Sl 97(98); Lc 1,26-38. 4ª-f.: Is 40,2531; Sl 102(103); Mt 11,28-30. 5ª-f.: Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15. 6ª-f.: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19.
Sábado: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-47. Domingo: 3º Domingo do Advento – Is 61,1-2a.10-11; Cânt: Lc 1,46-54;
1Ts 5,16-24; Jo 1,6-8.19-28. (Testemunho de João Batista).

III Domingo do Advento - Ano B. Liturgia da Palavra: Is
61,1-2a.10-11; Lc 1,46-48.49-50.53-54; I Ts 5,16-24; Jo 1,68.19-28. (Testemunho de João Batista)

