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PALAVRA DO ARCEBISPO

UM ANO DEDICADO
A SÃO JOSÉ

E

m sua nova Carta Apostólica “Patris corde - Com Coração de Pai”, o papa Francisco
descreve São José como um
pai amado, um pai terno e amoroso, um pai obediente, um pai tolerante; um pai que é criativamente
corajoso, um pai trabalhador, um
pai nas sombras. A Carta marca o
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
150º aniversário da declaração de
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
São José como Padroeiro da Igreja
Universal, feita pelo Beato Papa Pio IX. Para celebrar o aniversário, o Papa Francisco proclamou um especial “Ano de
São José”, começando a Solenidade da Imaculada Conceição, em 2020, e estendendo-se até a mesma festa em 2021.
O Santo Padre escreveu a Carta Apostólica “Patris corde”
no contexto da pandemia de covid-19, que, segundo ele,
nos ajudou a ver mais claramente a importância das pessoas “comuns” que, embora longe dos holofotes, exercem
paciência e oferecem esperança todos os dias. Nisto se assemelham a São José, “o homem que passa despercebido,
presença quotidiana, discreta e oculta”, mas, que desempenhou “um papel incomparável na história da salvação”.
São José, de fato, “expressou concretamente sua paternidade” ao se oferecer no amor, “um amor colocado ao serviço do Messias que amadurecia em sua casa”, escreve o
Papa Francisco, citando seu predecessor São Paulo VI. E,
por causa de seu papel na “encruzilhada entre o Antigo e
o Novo Testamento”, São José “sempre foi venerado como
pai pelo povo cristão” (PC 1). Nele, “Jesus viu o terno amor
de Deus”, aquele que nos ajuda a aceitar nossa fraqueza,
porque “é através” e apesar de “nossos medos, nossas fragilidades e nossas fraquezas”, que a maioria dos desígnios
divinos se realizam. “Só o amor terno nos salvará das armadilhas do acusador”, enfatiza o Pontíﬁce, e é encontrando a misericórdia de Deus, especialmente no Sacramento
da Reconciliação, que “experimentamos sua verdade e ternura” – porque “sabemos que a verdade de Deus não nos
condena, mas, antes acolhe, abraça, sustenta e perdoa”.
Dirijamos a São José a nossa oração e vivamos com alegria este ano a ele dedicado, colocando-nos, particularmente, sob a sua proteção:
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Editorial
O papa Francisco volta a convocar
a Igreja a viver um ano especial. Desta
vez, de forma muito providencial, nos é
apresentado o Ano de São José. Ele é o
guardião universal da Igreja Católica há
150 anos e, como naquele tempo em que
a Igreja vivia momentos difíceis, hoje somos convidados a conhecer mais o pai
adotivo de Jesus e a pedir sua intercessão, seja para que os ataques à Igreja cessem, seja para que a pandemia do coronavírus possa ter um ﬁm. Conhecer José
é mergulhar também na vida de Jesus e
de Maria, portanto, é entender a história
da salvação que passou pelo sim deste
homem que é chamado de justo, como
poucos na Bíblia. Na Palavra do Arcebispo,
Dom Washington Cruz também escreve

sobre esse Ano especial, destacando trechos fundamentais da Carta Apostólica
do papa Francisco, por meio da qual o
Santo Padre convocou o Ano. É destaque também da edição, o artigo sobre o
signiﬁcado do Natal do Senhor. O autor,
diácono Amarildo Martins, nos convida a
celebrar o nascimento de Jesus e a viver o
espírito da caridade, próprio deste tempo
que deve se estender para além do dia 25
de dezembro. Em sua Catequese semanal,
o papa Francisco, reﬂete sobre a Igreja
nascente, que perseverava na comunhão,
sobretudo nas reuniões em comum, na
oração e na fração do pão. Exemplo para
nossas comunidades.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

Como “coisa e
propriedade” Vossa!
“Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós,
e em prova de minha devoção para convosco, eu vos
consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca,
meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim
sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e
defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém”.
A oração em forma de música sempre foi uma demonstração de como, através da arte, podemos louvar a Deus e honrar os santos, especialmente, a Virgem
Maria. Umas das orações mais conhecidas no Brasil e que remetem diretamente
a uma devoção à Mãe de Deus é a “Consagração a Nossa Senhora”.
A história dessa bela oração tem uma relação direta com a realidade do
contraste da lógica humana com a lógica divina, de dor e confiança, frustração e esperança, fraqueza humana e fé. O escritor e padre alemão, Josef Kentenich, em sua obra “Viver da fé”, aponta que essa oração é atribuída ao padre
jesuíta Niccolò Zucchi.
Pe. Zucchi foi um jesuíta, astrônomo e físico italiano do século XVII. A composição da oração em consagração a Virgem Maria, provavelmente, tenha sido
elaborada durante um momento de muita dor interior, quando Zucchi perdeu
sua mãe por volta de dez anos de idade. Na certeza que precisava viver a intimidade do amor de filho para com uma mãe e, interiormente convencido por um
desmedido desejo espiritual, chegou à conclusão de que, não tendo mais a mãe
terrena e que, sem mãe não poderia viver, resolveu se consagrar totalmente à
Mãe de Deus, passando a ser plenamente dependente da Virgem Santíssima.
No Brasil, a oração se tornou música por meio da compositora e cantora católica Fátima Gabrielli, que gravou “Consagração a Nossa Senhora” em 1992. Com
melodia encantadora e fácil de guardar no coração passou a fazer parte de novenas, consagrações, festividades Marianas e, inclusive, no final de várias Missas
como um momento devocional Mariano.
Com o passar do tempo a letra sofreu uma pequena alteração em palavras,
mas grande, no sentido original. No trecho em que se canta “como coisa e propriedade”, passou a ser “como filho consagrado”. Aparentemente, ficou mais “sugestivo” para a compreensão na língua portuguesa ao afirmar que somos filhos consagrados em Maria. Contudo, por mais que é válida tal chave de leitura, o autor, Pe.
Zucchi, na originalidade de sua composição escreveu: “O Domina mea! O Mater
mea! Tibi me totum offero, atque, ut me tibi probem devotum, consecro tibi [hodie*]
oculos meos, aures meas, os meum, cor meum, plane me totum. Quoniam itaque tuus
sum, o bona Mater, serva me, defende me ut rem ac possessionem tuam. Amen”
A partir da compreensão do latim, sabe-se que o termo “rem” pode significar,
entre outras palavras: coisa, negócio. Consideremos aqui que a oração foi escrita
por uma criança de 10 anos, usando um linguajar simples, mas de todo o teu
coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade
intelectual (cf. Lc 10,27).
O outro termo é “possessionem”, que significa propriedade. Já somos filhos de
Maria Santíssima e essa verdade foi instituída por Jesus Cristo (cf. Jo 19,25-27). À
vista disso, podemos concluir, numa visão espiritual, que Pe. Zucchi propõe que
também somos coisa, mas uma coisa que tem pertença, em que o proprietário faz
o que deseja, isto é, somos unidos a Maria, pertencemos a ela, na simplicidade de
uma coisa, afinal, ela também disse que era pequena, serva, escrava (cf. Lc 1,38).
O mais importante não é definir como cantar a letra da música, mas o fato de
reconhecer a ação da Virgem Santíssima na história da humanidade, apresentando sempre seu Filho Jesus e, ao chegar o fim de nossa caminhada na terra,
podermos professar palavras tão sábias e cheia de fé, como fez o Pe. Zucchi:
“Esforcei-me para viver esta consagração e com suma gratidão, tenho de testemunhar frente à mãe de Deus, ter-me Ela livrado, durante toda a vida do pecado
grave. Ela de fato agiu comigo como sua possessão e propriedade. Agora posso partir para a felicidade eterna para contemplá-la e nela ser propriedade de Deus eterno
por toda a eternidade”.
Pe. Vilmar Barreto
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Dom Moacir se despede da
Arquidiocese de Goiânia em missa na Catedral

Fotos: Rudger Remígio

N

o dia 11 dezembro, foi celebrada, na Catedral Metropolitana de
Goiânia, uma missa em ação de graças, que marcou a despedida de
Dom Moacir Silva Arantes, bispo eleito para a Diocese de Barreiras
(BA). Devido à pandemia, a celebração teve a participação somente
do Clero Arquidiocesano, e foi presidida por Dom Moacir.
A homilia foi proferida pelo arcebispo Dom Washington Cruz, que reﬂetiu sobre o tempo que Dom Moacir colaborou na Arquidiocese. “Hoje
em torno do altar, quando celebramos o sacrifício pascal de Cristo, agradecemos ao Senhor pelos cinco anos que Dom Moacir esteve entre nós, em
oblação de vida e de ministério. Também respondeu ao chamado de Jesus
e se pôs a caminho. O itinerário foi longo. Um trecho dessa estrada exigiu
que se deslocasse das Minas Gerais até Goiás. Agora em discipulado missionário, ele deve se colocar de novo a caminho e dessa vez até a Bahia”,
disse o arcebispo.
Dom Washington lembrou ainda de outros bispos que passaram pela
Arquidiocese. “Segue o seu caminho, querido Dom Moacir, como bom discípulo missionário de Jesus. Guarda com amor e gratidão a sua vocação e
ministério. Esteja sempre aberto para rir ou para chorar com Jesus. Parte feliz e sempre cantando ‘Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei’.
Vai com Deus, meu irmão! Que a Diocese de Barreiras o receba com muito
amor. Tudo para a honra e glória de Deus, para o bem do seu povo e sempre
à serviço do Reino”.
Ao ﬁnal da celebração, padre Carlos Gomes, pároco da Catedral, agradeceu a Dom Moacir Arantes em nome de todos os sacerdotes. “Eu resumo tudo em uma palavra, gratidão. Nós sabemos que a gratidão nada
mais tem a dar do que o prazer de recebê-la. Mas sabemos também, como
diria Epicuro: ‘A ingratidão é uma característica dos insensatos, curvados sobre si mesmos’. Portanto, mais que um dever Kantiano, a nossa
gratidão é uma das virtudes que o senhor mesmo nos ajudou a cultivar
durante esses cinco anos”.
Em sua fala, Dom Moacir agradeceu aos presentes e a toda Arquidiocese. “Eu sou profundamente agradecido a Nosso Senhor, sou agradecido a
Ele pela misericórdia que sempre teve comigo, sobretudo, me chamando ao
sacerdócio. Não porque precisava de mim, ou por que eu tinha qualidades,
mas, simplesmente, para me tornar alguém e me dar um caminho seguro. Agradeço muito mesmo ao querido povo de Deus e a Arquidiocese de
Goiânia que me acolheu tão bem”. (Suzany Marques)

Programação de Natal e
Ano Novo na Catedral
Metropolitana de Goiânia
Confira os horários das Missas de Natal e Ano Novo
Dia 24/12 – Quinta-feira
6h40 – Quinta-feira da 4ª Semana do Advento
20h – Missa da Vigília do Natal (Dom Washington Cruz)
Dia 25/12 – Sexta-feira
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
7h, 9h, 11h, 15h, 17h30 (Dom Washington Cruz) e às 20h
Dia 31/12 – Quinta-feira
6h40 – 7º Dia da Oitava do Natal
20h – Missa de ação de graças (Dom Washington Cruz)
Dia 1º de janeiro
Solenidade da Santa Mãe de Deus
7h, 9h, 11h, 15h, 17h30 (Dom Washington Cruz) e às 20h
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Tempo de recordar e invocar a
Foto: Vatican Media

proteção de São José sobre toda a Igreja

FÚLVIO COSTA, COM INFORMAÇÕES DO VATICAN NEWS E DA CNBB

P

or meio da Carta Apostólica “Patris corde – Com coração de
Pai”, o papa Francisco faz um convite especial a todos os católicos. A Igreja começa a viver um ano dedicado a São José.
Trata-se de um presente especial do Santo Padre e um convite para que conheçamos mais o pai adotivo de Jesus. A iniciativa
acontece por ocasião dos 150 anos de declaração do Esposo de Maria
como Padroeiro da Igreja Católica. O Ano Joseﬁno começou oﬁcialmente no dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, e se
concluirá na mesma solenidade, em 2021.
Entrevistado pelo L’Osservatore Romano, o regente da Penitenciaria
Apostólica, Dom Krzysztof Józef Nykiel, disse que é muito oportuno
viver um ano dedicado a São José para marcar os 150 anos da promulgação do decreto da Sagrada Congregação dos Ritos do Quaemadmodum Deus, com o qual o Beato Pio IX, em 1870, declarou São
José, Padroeiro da Igreja universal. Naquela época, a Igreja vivia momentos difíceis, conforme relatou o regente. “Sabemos que na época
de Pio IX, a Igreja vivia um dos períodos mais atormentados de sua
história. Foi logo depois da tomada de Roma e o ﬁm do poder temporal dos papas. Naquele contexto dramático, o papa Pio IX sentiu a
necessidade de declarar solenemente o patrocínio de São José a todo
o povo de Deus, daquele humilde carpinteiro de Nazaré, que fora
escolhido por Deus para ser o guardião de seu Filho e o esposo da
Virgem Maria”, aﬁrmou. Ele também explicou o sentido de celebrar
hoje o Ano Joseﬁno: “Celebrar este aniversário com um Ano especial
a São José, como o papa Francisco proclamou, signiﬁca, recordar e
invocar sempre a proteção especial do esposo de Maria sobre toda a
Igreja, aﬂigida hoje, não menos do que então, por ataques materiais e
feridas espirituais. Para que neste ano, todos os ﬁéis possam fortalecer diariamente sua vida de fé no pleno cumprimento da vontade de
Deus”, completou.

Certamente, invocar o patrocínio de
São José à Igreja universal significa,
antes de tudo, elevar a ele pedidos
de intercessão para pôr um
fim a esta pandemia
Dom Nykiel enfatizou que o Ano de São José tem tudo a ver também com o atual momento por que passa o mundo com a pandemia
do coronavírus que já se estende por quase um ano. “Certamente,
invocar o patrocínio de São José à Igreja universal signiﬁca, antes
de tudo, elevar a ele pedidos de intercessão para pôr um ﬁm a esta
pandemia, que está causando tanto sofrimento e dor em todo o mundo, tanto em termos de vítimas como de doentes, assim como em
suas pesadas consequências sociais e econômicas”. O bispo também
fez comentários sobre as indulgências que serão concedidas durante
esse ano especial. “No texto do decreto é feita uma menção especial
àqueles que, devido às consequências do contágio, estão impossibilitados de preencher as condições para receber indulgência (os idosos,
os doentes, os moribundos). Conﬁando na intercessão de São José, no
conforto dos doentes e do santo padroeiro da boa morte, a indulgência se estende a todos eles se, com espírito desapegado de qualquer
pecado e com a intenção de cumprir as condições o mais rápido possível, recitarem um ato de misericórdia em honra do Santo”.
INDULGÊNCIAS PLENÁRIAS NO ANO JOSEFINO
Durante o Ano de São José, as indulgências plenárias serão concedidas aos ﬁéis que, além das condições habituais previstas pela Igreja, praticarem cinco atos particulares de piedade ou obras de caridade ligadas ao modelo representado pelo pai de Jesus.
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alguma de moda, e é de fato tão relevante como sempre em nosso
tempo, como recordado, entre outros, por São João Paulo II e, mais
recentemente, pelo papa Francisco”.

Foto: Vatican Media

SÃO JOSÉ E OS “JOSÉS” DOS NOSSOS DIAS
Conhecer São José no plano salvíﬁco de Deus é imprescindível.
Confissão Sacramental
Por meio deste ano especial que começa, a Igreja quer chegar ao coComunhão Eucarística
ração de todos os católicos. Celebrar o Ano de São José é dar atenOração nas intenções do Santo Padre, o papa
ção especial ao sim do pai adotivo de Jesus, que muitas vezes não
é reconhecido, como o sim de Maria. Com o sim de José, o plano
salvíﬁco foi levado adiante e a palavra de Deus deixa claro as diﬁculdades que ele enfrentou ao receber o anúncio de que sua futura
esposa estava grávida, embora não tivesse tido contato algum com
homem. Essa foi apenas a primeira diﬁculdade. Mas como homem
Atos de piedade ou Obras de Caridade
justo, José aceitou todos os percalços e seguiu adiante, obedecendo
a Deus. A propósito, o termo “homem justo”, raríssimo na Bíblia,
quer dizer “santo”. Trata-se de um atributo reservado somente a
Abrir-se à vontade de Deus
Deus (Ecle 7,20). Isso revela muito sobre a integridade, os valores e
Meditar ou participar de um retiro espiritual
a santidade de vida de José, que era ﬁel à lei, observador dos manFazer-se instrumento de justiça e misericórdia do Pai atradamentos e preceitos da Torah.
vés da realização de obras de misericórdia corporais e espiNa vida cotidiana, José era homem pobre, com poucos recursos.
rituais, como José, o “homem justo” (Mt 1, 19).
Tinha a carpintaria como proﬁssão, mas ganhava pouco e vivia a anRecitar o Santo Terço
gústia de muitos pais de família de todos os tempos da história: não
Santificar o próprio trabalho confiando-o à intercessão de
tinha recursos necessários para dar conforto e segurança à família. Se
São José ou rezar por aqueles que são privados de uma ocunão bastasse toda a miséria que viveu até o nascimento de Jesus, José
pação digna. Rezar pelos que sofrem formas de perseguição
também se tornou migrante com a família. Nas terras estrangeiras do
através da oração das ladainhas a São José ou outras fórmuEgito, certamente, viveu a angústia de procurar emprego e não enlas de oração próprias dos ritos das Igrejas Orientais.
contrar. Assim, ofereceu o mínimo para os seus. Em sua carta “Patris
Corde”, Francisco lembra de tantos pais que não conseguem oferecer
o básico aos seus familiares. A carta também indica que Jesus não
Segundo Dom Nykiel, o objetivo de toda concessão de indulgência nasceu pronto, mas foi aprendendo gradualmente, assistido por um
“é apoiar os ﬁéis em sua luta contra o pecado e as forças do mal, es- pai presente. Sobre isso, o papa adverte acerca das diﬁculdades de
timular a caridade fraterna, despertar a esperança de uma reconcilia- tantos pais ausentes que não conseguem acompanhar a vida dos ﬁção plena com Deus Pai, fomentar o espírito de piedade e o fervor da lhos por uma série de fatores.
caridade”. Ele ressaltou, porém, que a indulgência não é uma espécie
Por ﬁm, neste Ano de São José, esse santo que teve a maior parte
de automatismo que está desligado da vida cristã. “A indulgência é a de sua vida oculta, tem muito a ensinar à sociedade de hoje. O papa,
própria vida cristã, é sua expressão e seu ápice. A intenção da Igreja porém, lembra, sobretudo neste tempo de pandemia, dos homens e
é, precisamente, levar os ﬁéis a uma intimidade cada vez maior com mulheres que arriscam suas vidas para cuidar e proteger as pessoas
seu Senhor. No caso particular do Ano de São José, cada ﬁel é convi- vítimas desta enfermidade. A Carta Apostólica “Patris Corde” merece
dado a olhar para a ﬁgura do carpinteiro de Nazaré para aprofundar ser lida por todos os católicos e o Ano de São José ser vivido intensaàqueles aspectos da relação com Deus que o exemplo de São José mente, na busca de conhecer profundamente esse homem justo que,
inspira de uma forma particular. A ﬁgura do santo não saiu de forma mesmo sem compreender tudo, acolheu tudo.
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Imagem: Internet

A oração da Igreja nascente

Estimados irmãos e irmãs, bom dia!

O

s primeiros passos da Igreja
no mundo foram cadenciados pela oração. Os escritos
apostólicos e a grande narração dos Atos dos Apóstolos restituem-nos a imagem de uma Igreja a caminho, de uma Igreja ativa, mas que encontra nas reuniões de oração, a base
e o ímpeto para a ação missionária. A
imagem da Comunidade primitiva de
Jerusalém é um ponto de referência
para todas as outras experiências cristãs. No Livro dos Atos, Lucas escreve:
“Eles perseveravam na doutrina dos
apóstolos, nas reuniões em comum,
na fração do pão e nas orações” (2, 42).
A comunidade persevera na oração.
Aqui encontramos quatro caraterísticas essenciais da vida eclesial:
primeira, a escuta do ensinamento
dos apóstolos; segunda, a salvaguarda da comunhão recíproca; terceira,
a fração do pão; e quarta, a oração.
Elas lembram-nos que a existência
da Igreja tem sentido, se permanecer
ﬁrmemente unida a Cristo, isto é, na
comunidade, na sua Palavra, na Eucaristia e na oração. É o modo de nos
unirmos a Cristo. A pregação e a catequese dão testemunho das palavras
e dos gestos do Mestre; a busca constante da comunhão fraterna preserva
dos egoísmos e dos particularismos; a
fração do pão realiza o sacramento da
presença de Jesus no meio de nós: Ele
nunca estará ausente, na Eucaristia é
precisamente Ele, Ele vive e caminha
conosco. E, por ﬁm, a oração, que é o
espaço do diálogo com o Pai, através
de Cristo no Espírito Santo.
Na Igreja, tudo o que cresce fora
destas “coordenadas” está desprovido de fundamento. Para discernir
uma situação devemos perguntar-nos
como, nesta situação, existem estas

quatro coordenadas: a pregação, a
busca constante da comunhão fraterna - a caridade - a fração do pão - ou
seja, a vida eucarística - e a oração.
Cada situação deve ser avaliada à luz
destas quatro coordenadas. O que não
entrar nestas coordenadas está desprovido de eclesialidade, não é eclesial. É Deus quem faz a Igreja, não o
clamor das obras. A Igreja não é um
mercado; a Igreja não é um grupo de
empresários que vão em frente com
este novo empreendimento. A Igreja é
obra do Espírito Santo, que Jesus nos
enviou para nos congregar. A Igreja é
precisamente a obra do Espírito na comunidade cristã, na vida comunitária,
na Eucaristia, na oração, sempre. E

a oração? Onde está o amor comunitário? Onde está a Eucaristia? Sem
estas quatro coordenadas, a Igreja
torna-se uma sociedade humana, um
partido político - maioritário, minoritário - as mudanças são feitas como
se fosse uma empresa, pela maioria
ou minoria..., mas não há Espírito
Santo. E a presença do Espírito Santo é garantida, precisamente, por estas quatro coordenadas. Para avaliar
uma situação, se é eclesial ou não,
perguntemo-nos se existem estas
quatro coordenadas: a vida comunitária, a oração, a Eucaristia... [a pregação], como se desenvolve a vida
com estas quatro coordenadas. Se faltar isto, faltará o Espírito, e se faltar o
Espírito, seremos uma bonita associação humanitária, de beneﬁcência, até
um partido, digamos assim, eclesial,
mas não há Igreja. E é por isso que a
Igreja não pode crescer através destas
coisas: não cresce por proselitismo,
como qualquer empresa, cresce por
atração. E quem move a atração? O
Espírito Santo. Nunca esqueçamos
esta expressão de Bento XVI: “A Igreja não cresce por proselitismo, cresce
por atração”. Se faltar o Espírito Santo, que atrai para Jesus, ali não haverá
Igreja alguma. Bem, haverá um bom
clube de amigos, com boas intenções,
mas não haverá Igreja, não haverá sinodalidade.
Lendo os Atos dos Apóstolos, descobrimos que o poderoso motor da
evangelização são as reuniões de ora-

A Igreja é obra do Espírito Santo,
que Jesus nos enviou para
nos congregar
tudo o que cresce fora destas coordenadas está sem fundamento, é como
uma casa construída sobre a areia
(cf. Mt 7, 24-27). É Deus quem faz a
Igreja, não o clamor das obras. É a palavra de Jesus que enche os nossos esforços de signiﬁcado. É na humildade
que se constrói o futuro do mundo.
Às vezes, sinto grande tristeza
quando vejo alguma comunidade
que, com boa vontade, comete um
erro porque pensa em fazer a Igreja
com reuniões, como se fosse um partido político: a maioria, a minoria, o
que pensa este, ele, o outro... “É como
um Sínodo, um caminho sinodal que
devemos percorrer”. Pergunto-me:
onde está o Espírito Santo? Onde está

ção, onde aqueles que participam experimentam diretamente a presença
de Jesus e são tocados pelo Espírito.
Os membros da primeira comunidade - mas isto é sempre verdade, também para nós hoje - compreendem
que a história do encontro com Jesus
não parou no momento da Ascensão,
mas continua na sua vida. Narrando
o que o Senhor disse e fez - a escuta da Palavra - rezando para entrar
em comunhão com Ele, tudo se torna
vivo. A oração infunde luz e calor: o
dom do Espírito faz nascer neles o
fervor.
A este respeito, o Catecismo tem
uma expressão muito densa. Diz
assim: “O Espírito Santo, que assim

recorda Cristo à sua Igreja orante,
também a conduz para a verdade
integral e suscita formulações novas
que exprimirão o insondável mistério de Cristo operante na vida, sacramentos e missão da Igreja” (n. 2625).
Eis a obra do Espírito na Igreja: recordar Jesus. O próprio Jesus disse-o:
Ele ensinar-vos-á e recordar-vos-á.
A missão consiste em recordar Jesus,
mas não como exercício mnemônico.
Percorrendo os caminhos da missão,
os cristãos recordam Jesus quando o
tornam novamente presente; e dele,
do seu Espírito, recebem o “impulso”
para ir, proclamar e servir. Na oração, o cristão mergulha no mistério
de Deus que ama cada homem, aquele Deus que deseja que o Evangelho
seja pregado a todos. Deus é Deus
para todos, e em Jesus todos os muros de separação foram deﬁnitivamente abatidos: como diz São Paulo,
Ele é a nossa paz, ou seja, “Ele, que
de dois povos fez um só” (Ef 2, 14).
Jesus realizou a unidade.
Assim, a vida da Igreja primitiva
é ritmada por uma sucessão contínua
de celebrações, convocações, tempos
de oração, quer comunitária, quer
pessoal. E é o Espírito que dá força
aos pregadores que se põem a caminho e, que por amor a Jesus, navegam
os mares e enfrentam perigos, submetendo-se a humilhações.
Deus doa amor, Deus pede amor.
Esta é a raiz mística de toda a vida
crente. Os primeiros cristãos em oração, mas também nós, que viemos
muitos séculos mais tarde, todos vivemos a mesma experiência. O Espírito anima tudo. E qualquer cristão
que não tiver medo de dedicar tempo
à oração, pode fazer próprias as palavras do apóstolo Paulo: “A minha
vida presente, na carne, vivo-a na fé
no Filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim” (Gl 2, 20). A oração torna-nos conscientes disto. Só no
silêncio da adoração experimentamos
toda a verdade destas palavras. Temos que retomar o sentido da adoração. Adorar, adorar Deus, adorar
Jesus, adorar o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito: adorar. Em silêncio!
A prece da adoração é a oração que
nos faz reconhecer Deus como início
e ﬁm de toda a história. E esta oração
é o fogo vivo do Espírito que dá força
ao testemunho e a missão.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
25 de novembro de 2020
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VIDA CRISTÃ

NATAL

Festa do nascimento
de Jesus Cristo

DIÁCONO AMARILDO MARTINS

Foto: Internet

S

e sairmos perguntando para as pessoas o que é ou qual o signiﬁcado do Natal, vamos ouvir de tudo um pouco: Natal é o nascimento de Jesus, é o nascimento do nosso Salvador, é um momento de confraternização, partilha, perdão, reconciliação, momento
em que as famílias se reúnem, a data mais feliz do ano, a data mais triste
do ano, adoro as comidas de Natal, a gente troca presentes, um feriado
como outro qualquer. Certamente ouviríamos isso e muito mais.
E para você, cristão, que todo ano começa a viver o Natal a partir
da primeira semana do Advento? Qual o signiﬁcado ou o que é o Natal? Você pode responder qualquer uma das respostas já mencionadas
anteriormente.
Temos tantos escritos sobre a origem, o signiﬁcado, os símbolos do
Natal que, se pesquisarmos e estudarmos, vamos entender o plano
de Deus.
Não quero dar aula ou dizer o que é certo ou errado, somente fazer
uma pequena reﬂexão sobre o Natal.
NATAL – Momento em que nós celebramos o nascimento de Jesus, nosso
Salvador, Libertador. Aquele que, sendo Deus, nasceu em uma manjedoura, dando para nós, já neste momento, um ensinamento de humildade, simplicidade, envolto pelos cuidados e carinho de José e Maria, e
também pela presença dos pastores, animais, anjos e Reis Magos, com
os seus presentes e adoração.
A maioria das pessoas, nesta época, ﬁca mais atenciosa, amorosa, caridosa, generosa. Não deveria ser somente na época do Natal, e sim o ano
todo. Precisamos acolher e entender o verdadeiro signiﬁcado do nascimento de Jesus em nossas vidas, não somente no dia 25 de dezembro.
Jesus está no meio de nós e quer precisar de cada um para realizar o
seu amor. Nós sempre somos conduzidos por Ele (se permitirmos). É o
seu espírito que nos dá unção, inspiração, força e coragem para darmos
testemunho deste amor.

Quantas ideias surgem no tempo do Natal: vamos fazer cestas para
os mais necessitados, arrecadar brinquedos para as crianças carentes,
fazer um Natal para os moradores de rua, realizar uma ceia no abrigo de
idosos, fazer um Natal na creche. Tudo isso é válido e importante, mas
por que só no tempo de Natal?
Precisamos arrumar a nossa casa (corpo, mente, coração e alma) e permitir, verdadeiramente, que Jesus, o Menino Rei possa nascer em nós,
com muita oração, determinação e decisão de ser de Deus, sem medo.
E ser de Deus é se comprometer com o Evangelho, vivendo tudo o
que Jesus nos orienta e ensina.

Um feliz Natal a todos!

Dezembro de 2020

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

Família e Salvação

‘‘Levaram o Menino Jesus ao templo’’ (Lc 2,27b)
MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho da Festa da Sagrada Família, contemplamos os
pais de Jesus O apresentando
no templo. Lá, eles encontram
Simeão e Ana.
Sendo Aquela que encontrou a graça
para gerar o Salvador, Maria entrega o Seu
Filho a Deus. Simeão vê a salvação antes
de partir e anuncia que uma espada de dor
traspassaria a alma de Maria na entrega
do Seu Filho, não no templo, mas na cruz.
Quanto a Ana, fala do Menino a todos,
causando admiração em suas palavras.

Deus estabeleceu, desde a eternidade,
que os pais de Jesus fossem ﬁéis à Palavra e vocacionados a ser Sagrada Família;
pessoas de oração, que cultivam a intimidade com Ele e conscientes da vocação do
Filho. José e Maria sabiam que Jesus era
um presente dado a eles, mas que lhes implicaria alegrias e cruzes.
Que nossas famílias se espelhem na
Sagrada Família, para serem verdadeiras
Igrejas domésticas (LG 11), abertas a levar
Jesus aos que desejam ter uma experiência com Ele. E que se abram à cultura vocacional e acolham o chamado dos ﬁlhos,
como dom de Deus, para a salvação das
famílias e de toda a humanidade.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45. 3ª-f.: 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.45.6-7.8; Lc 1,46-56. 4ª-f.: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66. 5ª-f.: Missa do dia 24 (matutina): Pf do Advento
II. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79. – Missa do dia 24 (vespertina): Missa da Vigília do Natal: Gl,
Cr, Pf do Natal. Is 62,1-5; Sl 88(89); At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 ou abrev. 1,18-25. 6ª-f.: Natal de Nosso Senhor
Jesus Cristo, solenidade com Oitava. Missa: da noite: Is 9, 1-6: Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; Missa da aurora: Is 62,11-12; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; Missa do dia: Is 52,7-10: Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18. Sábado:
At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,17-22. Domingo: Sagrada Família, Jesus, Maria e José – Eclo 3,3-7.14-17:
Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 ou mais breve 2,22-40 ou mais breve 2,22.39-40.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 2,22-40 (página 1271 – Bíblia da
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: Este é um momento entre você e
Deus, por isso, deixe-O ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a
realidades que podem fazê-lo perder o foco, para isso, invoque
o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: O texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido, por isso, leia-o quantas vezes for necessário para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para ti;
3º) Meditação livre: A oração deve ser sobre o que o texto lhe
fala. Tente mergulhar-se no mesmo e vá destacando palavras,
frases e repita-as para poder alimentar-se delas;
4º) Oração espontânea: Se apresente a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade peça ou agradeça,
espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5º) Contemplação: Agora, tente lembrar dos momentos em
que mais notou a manifestação de Deus em sua vida. Busque
registrar, para que possa, durante a semana, fazer uma relembrança do que fora rezado;
6º) Ação: A experiência da leitura orante dará muitos frutos
e você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um
meio de levar essa Palavra para a prática.
Festa da Sagrada Família, Ano B – Liturgia da Palavra: Gn 15,1-6.;
21,1-3; Sl 104/105,1b-6.8-9 (R. 7a.8a); Hb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

