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“Não sabemos
o que 2021
vai nos
reservar...
...mas o que cada um de nós e todos
nós juntos podemos fazer é de nos
comprometer um pouco mais a
cuidar uns dos outros e da Criação,
a nossa Casa Comum.”
(Papa Francisco, Angelus, 3 de janeiro de 2021)
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Dom Washington
explica o Batismo de
Jesus e o nosso batismo

Dom Moacir é
empossado bispo
de Barreiras

A oração de súplica
estreita nossa relação
com Deus
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O BATISMO DO
SENHOR
Queridos irmãos e irmãs!

H

oje a Igreja celebra a festa do
Batismo de Nosso Senhor.
Com esta celebração concluímos o tempo litúrgico do Natal. A Igreja recorda, neste dia, a segunda manifestação ou epifania de Nosso
Senhor, ocorrida por ocasião do Seu batismo no Rio Jordão. Na Igreja Oriental
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
esta festa é chamada de Teofania porArcebispo Metropolitano de Goiânia
que no batismo de Cristo, Deus apareceu, se revelou, em três pessoas.
Por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado, então por
que se submeteu ao batismo? Mateus nos diz, no seu Evangelho,
que Jesus pediu a João para batizá-lo. Primeiro, ao contrário do
batismo que recebemos, o batismo de João era um ritual judaico
para se preparar para o tempo do ﬁm, que João disse que viria
rapidamente. Além de mudar a vida de uma forma positiva, esse
tipo de batismo também era um rito de entrada para aqueles que
queriam seguir o ensino de João Batista. Jesus foi retratado como
sendo atraído por João Batista e sua mensagem. Mateus deixa claro que a situação é estranha, o que Jesus e João reconhecem. Mas
assim que Jesus sai das águas do batismo, o verdadeiro signiﬁcado do evento se torna claro. Sua identidade como Filho amado
de Deus é conﬁrmada pelo Espírito Santo e proclamada pela voz
de Deus, declarando que Jesus é o Filho amado de Deus. De uma
forma real, o batismo de Jesus pode ser visto como a inauguração de Jesus em um ministério que começará imediatamente. Esta
conﬁrmação do ministério divino de Jesus cumpre as proclamações do profeta do Antigo Testamento. O próximo passo de Jesus
será seu confronto com o diabo no deserto. Lá, ele será desaﬁado
a provar sua identidade.
Cristo não precisava do batismo de João. Embora Ele tenha
aparecido na “substância de nossa carne” e fosse reconhecido
“exteriormente como nós”, Ele era absolutamente sem pecado
e impecável. Ele conferiu à água o poder do verdadeiro Batismo que removeria todos os pecados do mundo: “Eis o Cordeiro
de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo”. O batismo de
Cristo por São João foi uma espécie de preparatório sacramental
para o Batismo que seria instituído por Cristo. Muitos fatos que
acompanharam o batismo de Jesus no Jordão são um símbolo do
que aconteceu no nosso Batismo. No batismo de Cristo, o Espírito
Santo desceu sobre Ele; em nosso batismo, a Trindade fez morada
em nossa alma. Em Seu batismo, Cristo foi proclamado o “Filho
Amado” do Pai; em nosso batismo nos tornamos ﬁlhos adotivos
de Deus. No batismo de Cristo, os céus foram abertos; no nosso
batismo o céu foi aberto para nós. Em Seu batismo, Jesus orou;
após nosso batismo, devemos orar para evitar o pecado real.
A grande maioria de nós foi batizada quando crianças e, provavelmente, não percebemos que a missão de anunciar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus não é apenas o chamado de sacerdotes e religiosos. Todos os que são batizados como cristãos
deveriam assumir esta missão! Portanto, a festa do Batismo de
Jesus é um chamado para despertar todos nós para nossa missão
de irmos e fazermos discípulos todos os povos.

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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Editorial
Neste segundo jornal de 2021,
trazemos conteúdo de capa em que
o papa Francisco faz uma exortação que deve ser observada por todos: a pandemia não acabou e para
que possamos superar essa difícil
página da nossa história, é preciso cuidar uns dos outros. Nosso
arcebispo, Dom Washington Cruz,
reﬂete em sua Palavra Semanal, sobre o signiﬁcado do Batismo do
Senhor e também sobre o sentido
do batismo de todos nós cristãos,
esclarecendo porque Jesus foi batizado se ele não tinha pecado. Em
Arquidiocese em Movimento, traze-

mos a cobertura da Vigília de Natal, no dia 24 de dezembro, e da
Missa em ação de graças, no último
dia de 2020, na Catedral Metropolitana, presididas pelo arcebispo.
Na seção Fique por Dentro, conﬁra
como foi a posse do Dom Moacir
Silva Arantes, como bispo diocesano de Barreiras (BA) e, em Vida
Cristã, o coordenador da Pascom
Brasil, Marcus Tulius, reﬂete sobre
o poder da oração em nossas vidas
e compartilha algumas dicas para
começarmos bem o novo ano.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

Ato de Contrição:

Dor da alma e abominação do pecado
“Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse:
Recebei o Espírito Santo; aqueles a quem perdoardes
os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles aos quais
os retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 20,22-23).

O

ato de contrição faz parte das orações vinculadas ao Sacramento da Reconciliação e expressa a tristeza do pecador pelos seus pecados cometidos. Nos ensina a doutrina, através do Catecismo da Igreja Católica que,
“entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste
numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais
pecar no futuro” (CIC 1451).
No Antigo Testamento já temos menção sobre a necessidade do perdão dos pecados ou, ao menos, do pedido de perdão em uma espécie de Aliança e Penitência.
A Aliança, eterna por parte de Deus, só poderia existir no povo de Israel em virtude
a uma contínua pregação de penitência por parte dos profetas que assumiam esse
papel de mediação entre Deus e seu povo, para que fossem perdoados por terem
rompido com a Aliança.
Obviamente, esta forma de compreensão do perdão de Deus não se tratava ainda de Sacramento, pois somente em Cristo ocorre verdadeiramente a remissão dos
pecados. Jesus institui o Sacramento da Reconciliação, não mais na perspectiva dos
castigos temporais, mas sim para evitar a morte eterna.
Na ação de João Batista, que percorria “toda a região do Jordão proclamando
um Batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados” (Lc 3,3), pode ser
visto certa liturgia penitencial com a confissão de pecados (cf. Mt 3,11; 4,1-17; Mc
1,4-5), contudo, ainda não era Sacramento, mas uma maneira em que os israelitas
buscavam um regresso a Deus através de uma conversão de vida. (cf. Lc 1,16-17).
Jesus Cristo vem pelos pecadores (cf. Mt 9,13), não somente os israelitas, mas todo
o povo (cf. Mt 11,20-21).
Na “Didaquê”, considerado como um resumo das instruções dos doze apóstolos
e constituídas por dezesseis pequenos capítulos, podemos encontrar algumas citações relevantes sobre a confissão, enquanto sacramento: “confesse seus pecados na
reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência. Este é o caminho
da vida” (Cap. IV §6); e “reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após
ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro” (Cap. XIV §1).
A Santa Mãe Igreja sempre teve uma preocupação ímpar com seus filhos, por
isso, com o passar dos séculos, vem estimulando permanente os fiéis a realizarem
uma perfeita confissão que, por sua vez, exige uma perfeita contrição, que não pode
ficar estática às palavras recitadas, mas sim, a uma verdadeira mudança de vida,
como afirma o Catecismo: “O arrependimento, também chamado “contrição”, deve
inspirar-se em motivos que decorrem da fé. Se o arrependimento estiver embasado
no amor de caridade para com Deus, é chamado perfeito, se estiver fundado em
outros motivos, será imperfeito” (CIC 1492).
O Ato de Contrição rezado durante o Sacramento da Reconciliação, ou de forma espontânea, com suas diferentes formas de recitações, deve ser compreendido
como um testemunho de comprometimento em que o cristão, ao reconhecer que
o pecado o humilha, faz um firme propósito de não voltar a cometer tais falhas que
o separa do amor de Deus. Por isso, uma contrição sincera causa no penitente os seguintes efeitos espirituais: a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra
a graça; a reconciliação com a Igreja; a remissão da pena eterna devida aos pecados
mortais; a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado; a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual e; o acréscimo de
forças espirituais para o combate cristão.
“Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o
meu coração, bendito seja, pesa-me ter-Vos ofendido, e, com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender. Amém”
Pe. Vilmar Barreto
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“Eu vos anuncio uma grande alegria”
Arcebispo preside Missa da Vigília de Natal na Catedral

D

Fotos: Suzany Marques

om Washington Cruz presidiu no dia 24 de dezembro, a missa solene da Vigília de Natal do Senhor, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Catedral Metropolitana de Goiânia. A missa teve como
concelebrante o padre Carlos Gomes da Silva, pároco da Catedral.
“Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: Hoje, na
cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor”, assim
Dom Washington iniciou a sua homilia. O arcebispo fez ainda comentários
sobre a jubilosa notícia do nascimento do Senhor. “Faz-nos bem ouvir boas
notícias, sobretudo, quando elas nos dão uma certeza e uma esperança de
que Deus está tão próximo do homem que quis ser humano”.
Dom Washington ﬁnalizou a homilia destacando, “que ninguém se julgue excluído dessa boa nova e que a ninguém falte a alegria. Nesta noite a
luz venceu as trevas! Aleluia! Vinde, adoremos! Nasceu o nosso Salvador:
Cristo, Senhor!” Ao ﬁnal da celebração, o arcebispo colocou a imagem do
menino Jesus no presépio e fez seu momento de oração. Depois cantou o
tradicional Hino de Reis.
Suzany Marques

Fotos: Rudger Remígio

Arcebispo celebra Santa Missa em Ação de Graças
pelo ano de 2020

A tradicional Missa de Ação de Graças aconteceu na Catedral Metropolitana de Goiânia e foi presidida por Dom Washington Cruz e concelebrada pelo bispo eleito da Diocese de Barreiras (BA), Dom Moacir Silva
Arantes, pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto e pelo pároco
da Catedral, padre Carlos Gomes.
A celebração contou com a presença dos ﬁéis que participaram usando
máscaras e mantendo distanciamento dentro da igreja, em respeito às normas sanitárias de prevenção ao coronavírus.
O arcebispo destacou na sua homilia, os desaﬁos vividos por toda a humanidade no ano que estava se encerrando. “Estamos chegando ao último dia deste ano do Senhor de 2020. Foi um ano que se passou com
tantos desaﬁos, luzes, sombras; um ano de perdas que agitou a humanidade e, ao mesmo tempo, a cada um de nós. Um ano que nos desaﬁou
como outros anos da vida. Vivemos perspectivas, passamos por frustra-

ções, decepções, mas, ao mesmo tempo, nunca nos faltou a luz e a graça
de Deus, a não ser que você tenha tirado o seu olhar e o seu coração de
Deus”, aﬁrmou.
Celebrando às vésperas da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, o arcebispo nos apresentou Maria, aﬁrmando que com ela somos convidados a
reﬂetir, a meditar e a acreditar nos planos de Deus. “Olhemos para Maria,
aquela que se tornou templo de Deus, morada divina. Por meio dela nos
veio a vida nova de Cristo Jesus. Em cada ano que se inicia, temos o anseio
de termos uma vida nova. E os votos que desejamos uns aos outros são para
que tudo seja novo com Maria. Somos convidados a meditar e a reﬂetir sobre todos os fatos e acontecimentos que estão se realizando em nossa vida,
porém, envolvidos com a vida cotidiana, esquecemos de nos voltar para o
essencial: meditar a presença amorosa de Deus no meio de nós”, concluiu
Dom Washington Cruz. (Marcos Paulo Mota)
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Dom Moacir toma posse

como terceiro bispo diocesano de Barreiras
Fotos: Diocese de Barreiras
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omou posse no dia 2 de janeiro, como bispo diocesano de Barreiras (BA)
Dom Moacir Silva Arantes. A celebração ocorreu na Catedral São João
Batista. Devido à pandemia da Covid-19, a celebração presencial foi restrita ao clero da diocese e contou com a presença de alguns bispos, entre
eles Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia; Dom Levi Bonatto, bispo
auxiliar de Goiânia; Dom Francisco Agamenilton, bispo de Rubiataba-Mozarlândia; Dom Giovani Carlos, bispo de Uruaçu; Dom José Francisco, bispo de
Ipameri; Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa; Dom Dilmo Franco
de Campos, bispo auxiliar de Anápolis; Dom Eraldo bispo da Silva, bispo de
Patos (PB) e o presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB, Dom João Santos
Cardoso, bispo de Bom Jesus da Lapa; além dos representantes dos diáconos,
religiosas e leigos, e de autoridades civis e militares.
No início da Santa Missa, o presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB,
Dom João Santos Cardoso pediu que fossem lidas as Letras Apostólicas de nomeação de Dom Moacir. Na bula de nomeação, o Santo Padre, o papa Francisco, desejou que o episcopado de Dom Moacir em Barreiras tivesse sob a
proteção de Maria. “Desejo que exerças com assiduidade o teu ministério, sob a
proteção da Santa Virgem Maria, que verdadeiramente é Mãe da Igreja, Mestra
e Rainha dos Apóstolos”.
Lida a nomeação, foi entregue o báculo pastoral, símbolo do pastor. Em
seguida o bispo sentou na cátedra, cadeira de onde ele deve presidir as celebrações e exortar os ﬁéis. Neste momento todo o clero se apresentou ao bispo
em sinal de respeito e obediência àquele que vem em nome no Senhor e que é
escolhido segundo o coração de Deus.
Em sua primeira homilia, Dom Moacir iniciou falando da bondade e misericórdia de Deus que se manifesta na vida dele e na Diocese de Barreiras. “Hoje,
uma vez mais, a bondade e misericórdia de Deus se manifesta na minha vida e
na vida da nossa diocese, concedendo a mim essa família com a qual viverei a
fé, a minha missão de pastor, de irmão e de companheiro de caminhada”.
O bispo empossado também fez agradecimentos aos irmãos no episcopado pelo tempo em que esteve em nossa Igreja particular. “É bondade de
Deus que eu tenha desfrutado desde o início do meu ministério do afeto
episcopal junto aos amados irmãos Dom Washington e Dom Levi, na querida
Arquidiocese de Goiânia”.
Dom Moacir Silva Arantes foi eleito o terceiro bispo diocesano de Barreiras no dia 21 de outubro de 2020, após a diocese ter ﬁcado 16 meses vacante
com a nomeação de Dom Josafá Menezes da Silva para a Arquidiocese de
Vitória da Conquista (BA).
Marcos Paulo Mota

Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos
tem novo administrador
meteu levar o Evangelho a todos, conforme determina a Santa Igreja. Em
seguida, ele recebeu as chaves do templo, símbolo da Igreja viva que deve
ediﬁcar o povo de Deus; as chaves do sacrário, que simbolizam a Eucaristia,
ápice e fonte de todo o culto e da vida cristã; os santos óleos, sinal da vida
divina que deve se desenvolver nos corações dos ﬁéis; e a estola roxa, para
que o novo pároco administre o Sacramento da Penitência.
Ao ﬁnal da missa, padre Cristiano agradeceu a assembleia. Ele reﬂetiu
ainda sobre a importância da união dentro de uma paróquia e pontuou:
“Deus constrói a história, é o Senhor da história. Deus está escrevendo essa
história. Se os próximos capítulos dessa história são de alegria, Deus que
provocou, mas se forem de tristeza, com certeza nosso pecado foi maior que
a vontade de Deus”, ﬁnalizou ele.
Susany Marques
Fotos: Pascom - Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos

No dia 23 de dezembro de 2020, padre Cristiano Faria dos Santos, tomou
posse como administrador paroquial na Paróquia Nossa Senhora Auxílio
dos Cristãos, no Setor Sudoeste, em Goiânia. A missa foi presidida pelo
bispo auxiliar Dom Levi Bonatto. Padre Cristiano Faria é sucessor do padre
Rodrigo de Castro Ferreira.
Durante a homilia, Dom Levi Bonatto falou que ser administrador paroquial é uma graça. “Todo sacramento é uma graça de Deus. Vamos entregar
o guia litúrgico ao padre Cristiano para que ele seja um bom administrador desse sacramento.” O bispo auxiliar falou ainda sobre a importância
da unidade na vida do sacerdote dentro da comunidade. “Um padre sozinho não pode fazer absolutamente nada, mas unido com seus paroquianos,
pode fazer muita coisa”, explicou ele.
No momento dos ritos de posse, padre Cristiano Faria renovou as promessas sacerdotais diante do bispo e da assembleia. Rezou o Credo e pro-
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CAPA

Cuidar uns dos
outros, eis a receita
para superar a
pandemia em 2021
FÚLVIO COSTA, COM INFORMAÇÕES DO VATICAN NEWS

N

o primeiro Angelus de 2021, no dia 3 de janeiro, em que a
Igreja no Brasil celebrou a Solenidade da Epifania do Senhor (Mt
2,1-12) sobre os magos que vieram do Oriente adorar o Menino Jesus em Belém, o papa Francisco reﬂetiu sobre o prólogo
do Evangelho de João (1,1-18). Como de costume, após a oração mariana, o papa sempre usa o espaço para tocar temas sensíveis e acontecimentos mundiais. Desta vez, ele voltou a falar do coronavírus,
sobretudo durante as festas de ﬁm de ano, chamando a atenção dos
cristãos e pedindo consciência, já que a pandemia ainda não acabou.
“Li nos jornais algo que me entristeceu bastante: em um país, não me
lembro qual, para fugir do lockdown e ter boas férias, mais de 40 aviões
saíram naquela tarde. Mas essas pessoas, que são boas pessoas, não
pensaram naquelas que ﬁcaram em casa, nos problemas econômicos
de tantas pessoas que o lockdown derrubou, nos doentes? Apenas, tirar férias e dar prazer a si mesmo. Isso me entristeceu muito.”
O papa pediu que cuidemos uns dos outros para que possamos
superar todos os desaﬁos que tivermos neste novo ano. “Sabemos
que as coisas vão melhorar na medida em que, com a ajuda de Deus,
trabalharmos juntos para o bem comum, colocando no centro os mais

fracos e desfavorecidos. Não sabemos o que 2021 vai nos reservar,
mas o que cada um de nós, e todos nós juntos podemos fazer, é de
nos comprometer um pouco mais a cuidar uns dos outros e da Criação, a nossa Casa Comum.”
Ao ﬁm desse momento, Francisco falou que o nascimento é sempre uma promessa de esperança e dirigiu uma saudação especial a
todos aqueles que começaram o Ano Novo com maior diﬁculdade.
“Aos doentes, aos desempregados, àqueles que vivem em situações
de opressão ou exploração. E, com carinho, desejo saudar todas
as famílias, especialmente, aquelas em que há crianças pequenas
ou que estão esperando um nascimento. Um nascimento é sempre
uma promessa de esperança: estou próximo a essas famílias. Que
o Senhor o abençoe.”

Jesus sempre existiu
A respeito do Evangelho de João, citado no início desta matéria: “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e
o Verbo era Deus” (1,14), o Santo Padre explicou: “Antes do
início das coisas, antes do universo, antes de tudo, São João o
chama de Palavra, que tem a força da comunicação, que signiﬁca falar sobre algo com alguém. O fato de Jesus ser, desde o
princípio a Palavra, signiﬁca que desde o início Deus quer se
comunicar conosco, quer falar conosco”, aﬁrmou Francisco.
O papa destacou ainda o versículo 14 em que o evangelista
diz: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós”. A palavra
carne, usada por São João, conforme Francisco, demonstra o
amor de Deus pela humanidade. “Se fez carne: por que São
João usa esta expressão, ‘carne’? Não poderia dizer, de maneira mais elegante, que se fez homem? Não. Ele usa a palavra
“carne” porque ela indica a nossa condição humana em toda
sua vulnerabilidade, em toda sua fragilidade. Ele nos diz que
Deus se fez fragilidade para tocar de perto as nossas fragilidades. Portanto, desde que o Senhor se fez carne, nada em nossa
vida é estranho para Ele. Não há nada que Ele desdenhe; tudo
podemos compartilhar com Ele, tudo. Querido irmão, querida
irmã, Deus se fez carne para nos dizer, para dizer que te ama ali
mesmo, que nos ama ali mesmo, nas nossas fragilidades, nas
suas fragilidades; ali mesmo, onde a gente mais se envergonha, onde você mais se envergonha.” O papa aﬁrmou que essa
é uma decisão “audaz de Deus”, de se fazer carne, justamente,
onde nós mais nos envergonhamos. Francisco recordou, assim,
que ao se fazer carne, Deus “não voltou atrás”.
Precisamos, portanto, acolher Jesus na nossa fragilidade.
“Ele quer que compartilhemos com Ele alegrias e dores, desejos e medos, esperanças e tristezas, pessoas e situações. Façamos isso, com conﬁança: abramos o coração a Ele, vamos
contar tudo a Ele. Façamos uma pausa em silêncio diante do
presépio para saborear a ternura de Deus feito próximo, feito
carne. E, sem medo, convidemos Ele para a nossa casa, na nossa família e também – cada um conhece bem – vamos convidá-Lo nas nossas fragilidades. Vamos convidá-Lo para que veja
as nossas feridas. Ele virá e a vida vai mudar”.
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ORAÇÃO N. 18

A oração de súplica
Prezados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos com as nossas reﬂexões sobre a oração. A oração
cristã é totalmente humana - rezamos como pessoas humanas,
como somos - inclui louvor e súplica. Com efeito, quando Jesus ensinou
os seus discípulos a rezar, fê-lo com o
“Pai-Nosso” para que nos colocássemos
com Deus numa relação de conﬁança
ﬁlial e lhe ﬁzéssemos todos os nossos pedidos. Imploramos a Deus os dons mais
elevados: a santiﬁcação do seu nome
entre os homens, a vinda do seu senhorio, a realização da sua vontade de bem
em relação ao mundo. O Catecismo recorda: “Há uma hierarquia nos pedidos:
primeiro o Reino, depois, tudo quanto
é necessário para o acolher e para cooperar com a sua vinda” (n. 2632). Mas,
no “Pai-Nosso”, rezamos também pelos
dons mais simples, pelas dádivas mais
comuns, tais como o “pão nosso de cada
dia” - que também signiﬁca saúde, casa,
trabalho, coisas do dia a dia; e que signiﬁca inclusive a Eucaristia, necessária
para a vida em Cristo - tal como rezamos pelo perdão dos pecados - que é
uma coisa diária; precisamos sempre de
perdão - e, portanto, de paz nas nossas
relações; e, por ﬁm, que nos ajude nas
tentações e nos liberte do mal.
Pedir, suplicar. Isto é muito humano! Ouçamos novamente o Catecismo: “É pela oração de súplica que exprimimos a consciência da nossa relação
com Deus: como criaturas, não somos
nem nossa origem, nem senhores das
adversidades, nem nosso ﬁm último.
Mas, como pecadores, sabemos, na
qualidade de cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. O pedido já é uma
volta a Ele” (n. 2629).
Se alguém se sente mal por ter feito
coisas ruins - é um pecador - quando re-

cita o Pai-Nosso, já está a se aproximar
do Senhor. Por vezes podemos acreditar
que não precisamos de nada, que nos
bastamos nós próprios e que vivemos
em completa autossuﬁciência. Às vezes
isto acontece! Mas, mais cedo ou mais
tarde esta ilusão desaparece. O ser humano é uma invocação, que por vezes
se torna um grito, muitas vezes reprimido. A alma se assemelha a uma terra árida e sedenta, como diz o Salmo (cf. 63,
2). Todos vivemos, num ou noutro momento da nossa existência, o tempo da
melancolia ou da solidão. A Bíblia não
hesita em mostrar a condição humana
marcada pela doença, injustiça, traição
de amigos, ou ameaça de inimigos. Por
vezes parece que tudo se desmorona,
que a vida vivida até agora tem sido em
vão. E nestas situações aparentemente
sem esperança, só há uma saída: o grito,
a oração: “Senhor, ajuda-me!”. A oração
abre vislumbres de luz na escuridão
mais espessa. “Senhor, ajuda-me!”. Isto
abre o caminho, abre o caminho.
Nós, seres humanos, partilhamos
este apelo de ajuda com toda a criação.
Não somos os únicos que “oramos” neste imenso universo: cada fragmento da
criação traz consigo o desejo de Deus.
E São Paulo expressou-o deste modo.
Diz assim: “Sabemos que toda a criação
geme e sofre as dores de parto até ao
presente. Não só ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos” (Rm 8,22-23).
Em nós ressoa o gemido multiforme das
criaturas: das árvores, das rochas, dos
animais... Tudo anseia pelo seu cumprimento. Tertuliano escreveu: “Todas
as criaturas rezam, os animais e as feras rezam e dobram os joelhos; quando
saem dos estábulos ou das tocas, levantam a cabeça para o céu e não permanecem com a boca fechada, os seus gritos
ressoam de acordo com os seus hábitos.

E também as aves, assim que levantam voo, sobem rumo ao céu e abrem
as asas como se fossem mãos em forma
de cruz, e dizem algo que se assemelha
uma oração” (De oratione, XXIX). Esta é
uma expressão poética para comentar
o que diz São Paulo, “que toda a criação
geme, reza”. Mas nós somos os únicos
a rezar conscientemente, que sabemos
que estamos nos dirigindo ao Pai e que
entramos em diálogo com o Pai.
Portanto, não devemos nos escandalizar quando sentimos necessidade de
rezar, não nos envergonhemos. E, especialmente, quando estamos em necessidade, peçamos. Jesus falando de um homem desonesto, que deve prestar contas ao seu senhor, diz o seguinte: “De
mendigar, tenho vergonha”. E muitos
têm este sentimento: temos vergonha
de pedir; temos vergonha de pedir ajuda, de pedir a alguém que nos ajude a
alcançar um objetivo, e também temos
vergonha de pedir a Deus. Não devemos sentir vergonha de rezar e dizer:
“Senhor, preciso disto”, “Senhor, enfrento esta diﬁculdade”, “Ajuda-me!”. É
o grito do coração a Deus que é Pai. E
devemos aprender a fazer isto também
em tempos felizes; dar graças a Deus
por tudo o que nos é concedido, e não
considerar nada garantido ou devido:
tudo é graça. O Senhor dá-nos sempre,
sempre, e tudo é graça, tudo. A graça
de Deus. No entanto, não sufoquemos a
súplica que surge espontaneamente em
nós. A oração de pedir anda de mãos
dadas com a aceitação do nosso limite
e da nossa capacidade de criação. Você
pode até desacreditar em Deus, mas é
difícil não acreditar na oração: ela simplesmente existe; se apresenta a nós
como um grito; e todos temos de lidar
com esta voz interior que pode permanecer em silêncio durante muito tempo,
mas um dia acorda e grita.

Irmãos e irmãs, sabemos que Deus
vai responder. Não há oração no Livro
dos Salmos que levanta seu lamento e
não seja ouvida. Deus responde sempre:
hoje, amanhã, mas Ele responde sempre,
de um modo ou de outro. Ele responde
sempre. A Bíblia o repete inúmeras vezes: Deus ouve o grito de quem o invoca. Até os nossos pedidos hesitantes, que
permanecem no fundo do coração, que
também temos vergonha de expressar, o
Pai os ouve e quer nos conceder o Espírito Santo, que anima cada oração e transforma tudo. É uma questão de paciência, sempre, suportar a espera. A oração
está sempre à espera, porque sabemos
que o Senhor vai responder. Até a morte
treme quando um cristão reza, pois sabe
que cada pessoa que reza tem um aliado
mais forte do que ela: o Senhor Ressuscitado. A morte já foi derrotada em Cristo
e chegará o dia em que tudo será deﬁnitivo e ela não desaﬁará mais a nossa
vida nem a nossa felicidade.
Aprendamos a esperar pelo Senhor.
O Senhor vem visitar-nos, não só nas
grandes festas - Natal, Páscoa - mas o
Senhor nos visita todos os dias na intimidade do nosso coração, se estivermos
à espera. E muitas vezes não percebemos que o Senhor está próximo, que Ele
bate à nossa porta e o deixamos passar.
“Tenho medo de Deus quando passa; tenho medo que Ele passe e eu não repare”, dizia Santo Agostinho. E o Senhor
passa, o Senhor vem, o Senhor bate à
porta. Mas se os seus ouvidos estiverem
cheios de outros ruídos você não ouvirá
o chamado do Senhor.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
9 de dezembro de 2020
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A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB e
coordenador de comunicação da Tv Pai Eterno.

A

ntes de escrever este texto,
ouvi e meditei uma canção
do grande catequista Pe.
Zezinho, “Orar costuma fazer bem”. Há um trecho que diz o
seguinte: “Uma força diferente e é
do céu que a força vem, toma conta
dessa gente, o inﬁnito ela contém”.
Realmente, orar não só costuma,
orar faz bem sempre. Na música
popular, o compositor baiano Gilberto Gil já poetizou “que a fé não
costuma faiá”. Estamos ainda nas
primícias de 2021 e é próprio deste
período inicial do ano projetar sonhos, trabalhos… projetar vidas. E
como projetar a nossa vida em uma
situação ainda caótica? Como lançar
um olhar de esperança quando ela

Orar costuma
fazer bem

parece sumir no número de mortos
e infectados pela Covid-19?
É preciso que a nossa palavra se
faça oração para sermos seres encharcados da experiência com o Eterno que armou Sua tenda no meio de
nós. Há poucos dias, no mistério do
Natal, contemplamos que a Palavra
se fez gente, e, agora, movidos por
este acontecimento, a nossa palavra
deve se fazer oração. Geralmente
planejamos as ﬁnanças, a escola dos
ﬁlhos, a viagem das férias, as aquisições que faremos. Deixamo-nos levar pelo dinheiro em detrimento de
outras esferas de nossa existência. E

a vida espiritual? O que você propôs
para este ano? Se ainda não fez o seu
planejamento, ainda não estabeleceu as suas metas, compartilho três
dicas muito simples:
1 – Tenha uma meta diária de oração da Palavra de Deus. Não se trata apenas de ler a Bíblia de forma
mecânica, mas criar um cronograma para rezar diariamente a partir
da Palavra.
2 – Eleja um santo para inspirar a
sua vida de fé neste ano e busque
conhecer ao máximo sobre ele: sua
vida, seus feitos, seus escritos. Claro, peça ao Espírito Santo que abra

seu coração para acolher o exemplo
deste santo na sua vida cotidiana.
3 – A partir dos dois pontos anteriores, tenha o propósito de deixar sua
vida ser transformada. “O coração
de quem conversa com o céu tem
tanta coisa pra dizer”, como canta
o Padre Zezinho, que é a hora de
deixar o seu coração dizer ao seu
próximo mais próximo o quanto ele
precisa ser amado por você.
Dom Hélder Câmara ensina que
"feliz de quem atravessa a vida inteira tendo mil razões para viver."
Que a razão de sua travessia, neste
ano, seja a da oração!
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LEITURA ORANTE

2° Domingo do Tempo Comum
‘‘Jesus perguntou: o que estais procurando?’’ (Jo 1,38)

WALISSON RODRIGUES FREITAS (SEMINARISTA)
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

E

ncerrando o Tempo do Natal com a
Festa do Batismo do Senhor já iniciamos o Tempo Comum e, no próximo
Domingo, segundo do Tempo Comum, a liturgia irá nos chamar para reﬂetir
sobre a iniciativa de Deus em nos procurar e
fazer com que o busquemos.
Na primeira leitura (Cf. 1Sm 3, 3b-10.19)
veremos o relato do chamado de Samuel.
A disponibilidade de Samuel, antes três vezes chamado, o prontiﬁca diante de Eli. Na
quarta vez Eli compreendeu que era o Senhor que o chamara e o instruiu a responder:
“Fala, que teu servo escuta” (1Sm 3, 10). Na
segunda leitura (Cf. 1Cor 6, 13c-15ª.17-20) escutamos São Paulo a exortar a comunidade
de Corinto a viver de acordo com o chamado que Deus lhes fez, compreendendo-nos

como membros de Cristo. O corpo não está
para a imoralidade, mas para ser Santuário
do Espírito Santo.
O Evangelho concentra em si a plenitude
dessa compreensão da iniciativa divina de
vir ao nosso encontro e nos chamar e instigar
a procurá-lo. Jesus pergunta aos discípulos
de João Batista, que viam-no passar: “o que
estais procurando?”. Jesus sabe que toda
humanidade há de procurá-lo, mas como a
pedagogia divina é a da liberdade, sempre
ressoará esta mesma pergunta. Uma simples
resposta parece dar repouso às almas sedentas para a ânsia de sabermos onde Deus
mora: “Vinde ver!”. Portanto, escutemos o
Senhor que nos chama pelo nome e espera de
nós a disponibilidade de ouvi-lo. Vivamos de
acordo com o “Corpo”, do qual somos membros e santuário, para que, perguntados pelo
Senhor o que procuramos, saibamos responder com nossa vida. E, correndo ao seu encontro, vejamos um dia aonde Ele mora.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Hb 1,1-6; Sl 96(97); Mc 1,14-20. 3ª-f.: Hb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21b-28. 4ª-f.: Hb 2,14-18;
Sl 104(105); Mc 1,29-39. 5ª-f.: Sm 4,1-11; Mc 1, 40-45. 6ª-f.: Hb 4,1-5.11; Sl 77(78); Mc 2,1-12. Sábado: Hb 4,
12-16; Sl 18(19); Mc 2,13-17. Domingo: 2º Domingo do Tempo Comum – 1Sm 3,3b-10.19; Sl 39(40); 1Cor 6,13c-15a.17-20; Jo 1,35-42 (Testemunho de João).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 1,35-42
1. Ambiente de oração: se coloque numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, se
familiarize com as palavras e se insira no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada Escritura se comunique com autonomia a própria Palavra de
Deus. Ela é viva e eﬁcaz e tem um objetivo especíﬁco na sua
vida. A Palavra de Deus hoje se cumpriu na sua vida. Deixe
que Deus fale com Suas Palavras e apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na sua vida. Contemple a Pessoa de Jesus que é a própria Palavra que agora
você lê. Contemple a Trindade que se revela.
5. Oração: a palavra está com você agora. Favoreça um momento para reﬂetir o Evangelho, reze com as palavras que
ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por
você. Se possível, escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos
que veio fazer: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo te mostrará
as ações concretas que você deverá realizar depois de um
intenso momento de oração.
2° Domingo do Tempo Comum, Ano B – Liturgia da Palavra:
1ªL 1Sm 3, 3b-10.19; Sl 39; 2ªL 1Cor 6, 13c-15a.17-20; Evangelho
Jo 1, 35-42.

