semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Edição 348ª - 17 de janeiro de 2021

Pós-Graduação
em Doutrina
Social da
Igreja
Uma formação que nos ajuda
a entender e transformar
o curso da história.

Inscreva-se!
https://posgraduacao.pucgoias.edu.br/cursos
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Dom Washington nos
convida a viver bem o
Tempo Comum

Novo núncio
apostólico é acolhido
em nosso país

Interceder por alguém é
próprio de um coração
misericordioso
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O TEMPO COMUM
NA LITURGIA E NA
VIDA DA IGREJA
Queridos irmãos e irmãs,

A

vida da Igreja é ordenada
a partir do Ano Litúrgico.
Esse, por sua vez, é dividido
em tempos. Na última segunda feira, dia 11 de janeiro, demos
início ao Tempo Comum. Esse tempo
compreende as 33 ou 34 semanas, duDOM WASHINGTON CRUZ, CP
rante o ano, nas quais celebramos o
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
mistério de Cristo em sua totalidade,
especialmente aos domingos. Portanto, chamamos esse tempo também de Per Annum. O Tempo
Comum começa na segunda-feira seguinte à celebração do batismo do Senhor e estende-se até a terça-feira anterior à Quaresma; recomeça na segunda-feira após o Pentecostes e termina antes das Vésperas do primeiro domingo do Advento.
Sendo a liturgia o culto santiﬁcador dos cristãos, ela contém uma rica instrução ao povo de Deus, na qual a leitura
da Sagrada Escritura é extremamente importante. Por isso, o
Concílio Vaticano II (Sacrosanctum Concilium 24.33.35) estabeleceu que, nesse momento, deveria haver uma leitura mais
abundante e adequada da Bíblia. A leitura dos Evangelhos
sinóticos, feita ao longo desse tempo, permite uma profunda
educação à fé, a partir da teologia das ações de Jesus. Portanto, é necessário estarmos muito atentos a esse aspecto, para
percebermos, Domingo após Domingo, a continuidade da
narrativa evangélica e para despertarmos para a mensagem
de todos os evangelistas na apresentação do mistério de Cristo. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre” (Hb 13,8).
Por isso, o Tempo Comum tem um papel muito importante
na ação pastoral da Igreja para a condução mais autêntica dos
ﬁéis ao encontro com Cristo e seus mistérios, que giram em
torno do mistério pascal.
Vivamos este tempo com muito amor em nossas comunidades, para que Cristo Ressuscitado brilhe cada vez mais
em nossas vidas e possamos continuar aqueDO NAT
CLO
AL
la mesma missão que
CI
Ele nos enviou: “fazer
todos os povos tornarem-se meus discípuREVIVEMOS
los, batizando-os em o
JESUS DÁ
TUDO O QUE
INÍCIO ÀS
nome do Pai, do Filho
JESUS CRISTO
SUAS
DISSE E FEZ
PRIMEIRAS
e do Espírito Santo, e
PARA NOSSA
PREGAÇÕES
SALVAÇÃO
ensinando-te a observar tudo o que te ordenei. Eis que estou convosco todos os dias,
até ao ﬁm do mundo”
(Mt 28,19-20).
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A Arquidiocese de Goiânia e parceiros têm investido na formação
dos cristãos. Primeiro, com o Mestrado em Direito Canônico, e agora
com a Pós-Graduação em Doutrina
Social da Igreja. Preparação é indispensável, sobretudo neste momento
da história em que somos provados
com uma pandemia que já ceifou a
vida de quase dois milhões de pessoas em todo o mundo. Essa formação tem o objetivo de aprofundar os
estudos acerca da Doutrina Social
da Igreja, a ﬁm de proporcionar, em
diálogo e mediação com as ciências

e a ética, o conhecimento, a interpretação e a análise cristã sobre as
questões sociais. Conﬁra na matéria de capa. Nesta edição, trazemos
também mais uma matéria da série
sobre os 50 anos da Escola Dom Fernando, de Aparecida de Goiânia, e
artigo sobre a educação escolar em
tempo de pandemia. Com o ensino híbrido que vem sendo adotado
e desenvolvido neste momento, a
família tem uma responsabilidade
maior no que diz respeito ao acompanhamento dos ﬁlhos.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

A Ladainha Lauretana de Nossa Senhora
Exaltação das grandezas de Maria

A

oração da ladainha é bastante conhecida e rezada por grande parte dos
fiéis católicos, após o final do Santo Rosário. Contudo, a ladainha não faz
parte dessa oração.
As invocações litânicas, em geral, remontam-se aos primeiros séculos da Igreja. Essas invocações eram uma série de orações dialogadas entre os
ministros das celebrações e o povo fiel, com a finalidade principal de implorar a
misericórdia divina. Desse modo, elas eram rezadas durante o sacrifício da missa
e, principalmente, durante as procissões.
As primeiras ladainhas se dirigiam unicamente a Deus. Porém, mais tarde foram inclusas invocações aos santos e, sobretudo, à Virgem Maria. Para se buscar a
origem das ladainhas marianas, é necessário procurar nas Ladainhas dos Santos,
em uso desde o século VIII.
Assim, a origem da Ladainha Lauretana, de modo direto e sem muito detalhes,
foi composta em Loreto, o núcleo principal das invocações desde 1500. Ela teve
sua aprovação por parte da Igreja, de modo definitivo, em 1587.
A Ladainha Lauretana sempre foi bastante estimada pelo povo cristão e constitui as delícias de todos os devotos de Maria. Essa oração é apta para a recitação
em comunidade, simplíssima em recitar, belíssima na forma, devotíssima em seu
conteúdo doutrinal. Dessa forma, ela é descanso e consolo a todos os cristãos.
“Inesgotável é a riqueza contemplativa que a Ladainha Lauretana abre em nossa mente. Toda ela gira em torno da criatura mais
excelsa posta por Deus em meio de todos os caminhos que arrancam de seu poder e sabedoria e chegam aos seres humanos.
Como se se tratasse de uma pedra preciosa incomparável que,
colocada em nossas mãos, a cada pequeno giro emite novos raios
de deslumbrante beleza, assim é apresentada Maria na Ladainha
de Loreto: como um ser que, por uma parte, nos é sumamente familiar e, por outra, escapa-nos a distâncias surpreendentes
apenas fixamos o olhar nos puríssimos e variadíssimos raios de
luz divina que a circundam” (FRANZ M. MOSCHNER Rosa Mística
in MARÍN, PE. ANTONIO ROYO, O.P., A Virgem Maria, p. 479).
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Editorial

A Ladainha Lauretana começa com invocações idênticas a todas as demais
ladainhas dirigidas a Cristo e à Santíssima Trindade. Com esse detalhe, que por si
só é muito significativo, são resolvidas todas a objeções que pudessem ser feitas
por uma suposição de culto idolátrico à Virgem Maria por parte dos católicos.
Nesse sentido, somente a Deus nós imploramos misericórdia; invocamos a Virgem Maria para que rogue por nós.
Diante dessa compreensão, a Ladainha tem, em seu início, as invocações Kyries
(Senhor), para invocarmos a Deus, Uno e Trino e pedirmos que tenha piedade de
nós (eleison). Após o Kyrie eleison, faz-se a invocação trinitária, nomeando, expressamente, cada uma das três Pessoas da Trindade.
Com essas invocações, a Igreja nos faz erguer a Deus um piedoso e humilde
suspiro da oração, antes das diferentes invocações dirigidas a Maria. Isso nos faz
recordar o que São Paulo já havia declarado: “tudo é dele, por ele e para ele” (Rm
11,36). Por isso, antes das invocações a Maria, exclamamos com a Igreja, nossa
Mãe: “Senhor, tende piedade de nós”.
As invocações dirigidas a Nossa Senhora se organizam num conjunto, com certa ordem, e podem ser agrupadas em torno das seis grandezas mais sublimes de
Maria: sua santidade (Santa Maria), sua maternidade divina e espiritual (Mãe de
Cristo), sua virgindade (Virgem Maria), sua exemplaridade, sua mediação (Medianeira) e sua realeza universal (Rainha e Senhora do Céu e da Terra).
Para terminar, na Ladainha invoca-se a Cristo como o Cordeiro de Deus, pedindo-lhe que nos perdoe, nos escute e nos dê sua santa paz. Assim, ela é concluída
com o versículo mariano: “Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo”.
Uma belíssima oração final: “Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais a
vossos servos obter perpétua saúde de alma e corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza
e gozemos da eterna alegria. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém”.
Pe. Diêmersom Bento de Araújo
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Novo núncio apostólico

3

Fotos: CNBB

inicia suas atividades no Brasil

Sacerdote da Arquidiocese de Goiânia é
o novo assessor da Comissão Episcopal
Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB

Padre Rodrigo celebra as
exéquias do prefeito de Goiânia
no Palácio das Esmeraldas

O padre Luiz Henrique Brandão de Figueredo, reitor do Seminário Menor São João Paulo II
e diretor do Colégio Família de
Nazaré, foi nomeado como novo
assessor da Comissão Episcopal
Pastoral para a Doutrina da Fé da
CNBB.
Ao assumir o ofício, o padre
manifestou o seu sentimento em
servir a Igreja em mais essa função. “Jesus, no Evangelho, disse que
veio para servir e não para ser servido e também envia os sacerdotes
para servir seu povo. No passado, a Igreja já havia me conﬁado outras
missões. Esta agora, que ela me conﬁa em nome de Cristo, acolho com
o espírito de serviço e com o desejo de colaborar, com alegria e disposição, para aquilo que for necessário.”
O padre Luiz Henrique continuará morando em Goiânia e exercendo as mesmas funções que ele já tem em nossa Igreja particular.

O padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário-Basílica Sagrada
Família, presidiu a celebração das exéquias do prefeito licenciado de
Goiânia, Luís Alberto Maguito Vilela, falecido no dia 13 de janeiro
em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Durante a
tarde, antes que o corpo do prefeito chegasse à capital, o arcebispo
de Goiânia, Dom Washington Cruz, fez questão de visitar os familiares de Maguito que aguardavam a chegada do corpo no Hangar
Governador José Ludovico de Almeida.

Foto: Rudger Remígio

Dom Giambattista entrou para o Serviço Diplomático da Santa Sé em 1º
de maio de 1985, serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo
e Chade, nas Nações Unidas em Nova York, e mais tarde na Secretaria de
Estado do Vaticano, e na Nunciatura Apostólica na Itália. O papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico no Panamá, em 2 de abril de 2005. Bento
XVI o nomeou núncio apostólico na Bolívia, em 21 de novembro de 2008 e,
em 21 de janeiro de 2017, o papa Francisco o nomeou núncio apostólico na
Índia e no Nepal.
Assim, Dom Giambattista Diquattro passa a ser o 15º núncio apostólico
no Brasil e sucede a Dom Giovanni d’Aniello, que foi nomeado para a mesma função na Rússia.
Marcos Paulo Mota

Foto: Lucas Diener

D

om Giambattista Diquattro, arcebispo titular de Giromonte, foi nomeado pelo papa Francisco, no dia 28 de agosto de 2020, núncio
apostólico no Brasil. Até essa nomeação, ele exercia a função de
núncio apostólico na Índia e no Nepal.
O novo núncio desembarcou no Brasil, em 7 de janeiro, e apresentou sua
carta credencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa cerimônia
marcou o início de suas atividades na Nunciatura Apostólica no Brasil.
O núncio apostólico é um representante diplomático permanente da
Santa Sé, não do Estado do Vaticano, que exerce o posto de embaixador e
representa a Santa Sé perante os Estados e algumas organizações internacionais. Representa também a Igreja do país, onde ele desempenha a função. Tradicionalmente, o núncio apostólico é um arcebispo e reside na nunciatura apostólica, que tem os mesmos privilégios e imunidades de uma
embaixada.
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50 anos
Fotos: Arquivo Arquidiocese

da Escola
Dom Fernando

SUZANY MARQUES

C

Segunda parte da série da instituição de ensino que
comemora Jubileu de Ouro em 2021

omo vimos anteriormente (Jornal Encontro Semanal, edição 343, 13
de dezembro de 2020), a Escola Dom Fernando foi criada pelo primeiro arcebispo da Arquidiocese de Goiânia e, por isso, a escola
leva seu nome. Falamos ainda que a escola atendia em tempo integral. Oferecia, além das aulas regulares, aulas de artesanato e agropecuária.
É importante lembrar que a Escola Agroindustrial foi a primeira que teve a
Arquidiocese de Goiânia como mantenedora.
Ao longo dos anos, a unidade de ensino passou por muitas mudanças.
Com a evolução e o crescimento, a instituição foi se adaptando à realidade da região. Como já sabemos, inicialmente, a escola foi nomeada de
Escola Agroindustrial. Porém, em 1995, ela passou a se chamar Escola
Dom Fernando.
Com a saída de Dom Fernando, a escola passou a ser administrada por
um grupo de leigos, que mantiveram o convênio com o governo do Estado de Goiás. A partir de 2015, a escola começou a perder gradativamente
esse convênio. Em decorrência disso, no ano de 2017, o estado encerrou sua
parceria com a instituição para o ensino da 1ª fase, isto é, do 1º ao 5 ano do
Ensino Fundamental. Ainda em 2017, a escola recebeu seu primeiro diretor
representante da Arquidiocese de Goiânia, o padre Vitor Simão.
Na próxima matéria, saiba como foi a gestão do padre Vitor e as mudanças que o sacerdote aplicou na escola.

Pátio da Escola Dom Fernando, atualmente
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Curso capacita
para atuação
eclesial,
acadêmica
e social

Foto: Rudger Remígio

CAPA

A formação é dividida em cinco módulos, com diversos temas
ligados à Doutrina Social da Igreja. Desde os fundamentos patrísticos,
passando pela família e missão da Igreja, até a vida econômica,
bioética, questões sociais e mariologia social

FÚLVIO COSTA

A

partir da primeira semana de fevereiro estarão abertas as
matrículas para a especialização em Doutrina Social da
Igreja, pela PUC Goiás. Dividido em cinco módulos, o
curso tem duração de 24 meses, com carga horária de 460
horas. A formação é focada em portadores de diploma de curso
superior que almejam se capacitar ainda mais para atuação eclesial, acadêmica e social.
De acordo com o coordenador da pós-graduação, padre David
Pereira de Jesus, a formação possibilita capacitar os alunos para
atuarem na sociedade nos campos da pesquisa, mas também “formando-os para uma boa participação na sociedade civil e para a
atuação das comunidades”.
Padre David explicou que a Doutrina Social da Igreja (DSI) é
um tema muito importante, capaz de ajudar a humanidade no seu
crescimento social. “Ela é o conjunto dos ensinamentos contidos
na doutrina da Igreja Católica e no seu Magistério, que consta de
numerosas encíclicas e pronunciamentos dos papas, inseridos na
tradição multissecular e que tem as suas origens nos primórdios
do Cristianismo. Estuda-se a DSI com o objetivo de ﬁxar princípios, critérios e diretrizes gerais a respeito da organização social e

política dos povos e das nações. Logo, podemos aﬁrmar que a DSI
é um convite à ação”, aﬁrmou.
Reconhecida pelo MEC, a pós-graduação da PUC Goiás exige
que o candidato tenha certiﬁcado de graduação válido. O curso
é totalmente remoto e as aulas acontecem a cada 15 dias, na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã. A sala de aula é na Plataforma da Microsoft Teams e o aluno pode participar de qualquer
lugar. Basta ter acesso à internet e a um dispositivo, que pode ser
um computador ou móvel (celular, tablet).
O investimento do curso é 15 x R$ 280,32.
Mais informações pelo número (62) 99229-0232,
falar com irmã Delma Mesquita ou pelo número 3946-1901.
As inscrições podem ser feitas também pelo site
https://posgraduacao.pucgoias.edu.br/cursos
Instagram da Pós-Graduação da PUC Goiás
https://www.instagram.com/pospucgoias

Doutrina Social da Igreja e o papa Francisco

E

m sua mais nova Carta Encíclica,
Fratelli Tutti – sobre a fraternidade e a
amizade social, o papa Francisco aplica os princípios mais essenciais da
Doutrina Social da Igreja. No quinto capítulo do documento, cujo título é A política
melhor, o papa destaca várias vezes a dimensão social e sua importância. “A caridade reúne as duas dimensões – a mítica e
a institucional –, pois implica um caminho
eﬁcaz de transformação da história que
exige incorporar tudo: instituições, direito,
técnica, experiência, contribuições proﬁssionais, análise cientíﬁca, procedimentos
administrativos…” (n. 164). No número
seguinte, Francisco aﬁrma ainda que a caridade é capaz de transformar o curso da
história. “A verdadeira caridade é capaz de incluir tudo isto na sua dedicação; e se se deve expressar no encontro de pessoa a pessoa, também
consegue chegar a uma irmã, a um irmão distante e até desconhecido
através dos vários recursos que as instituições de uma sociedade organizada, livre e criativa são capazes de gerar. Se voltarmos ao caso do bom
samaritano, vemos que até ele precisou da existência de uma estalagem
que lhe permitisse resolver o que não estava em condições de garantir
sozinho, naquele momento. O amor ao próximo é realista, e não desperdiça nada que seja necessário para uma transformação da história que
beneﬁcie os últimos.”
A Carta Encíclica Laudato Si’ – sobre o cuidado da casa comum, publicada em 2015, também promove a Doutrina Social da Igreja, atualizando
o ensino social, levando-nos a compreender mais o século XXI, indo

além do aspecto eclesial e dando atenção
às dimensões sociais, econômicas e políticas do mundo. No documento, Francisco aponta que as mudanças climáticas
dizem respeito a toda a humanidade e
questiona ainda pontos como o consumismo, o antropocentrismo e o tecnocentrismo. “As mudanças climáticas são
um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas,
distributivas e políticas, constituindo
atualmente um dos principais desaﬁos
para a humanidade. Provavelmente os
impactos mais sérios recairão, nas próximas décadas, sobre os países em vias de
desenvolvimento. Muitos pobres vivem
em lugares particularmente afetados por
fenômenos relacionados com o aquecimento, e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados
serviços do ecossistema como a agricultura, a pesca e os recursos ﬂorestais. Não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros
recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróﬁcas, e gozam de reduzido acesso a serviços
sociais e de proteção.”
O papa completa ainda: “Infelizmente, veriﬁca-se uma indiferença
geral perante estas tragédias, que estão acontecendo agora mesmo em
diferentes partes do mundo. A falta de reações diante destes dramas
dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a
sociedade civil” (n. 25).
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ORAÇÃO N. 19

Foto: Vatican Media

A oração de intercessão

Amados irmãos e irmãs!

Q

uem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não
recolhe as alegrias e tristezas,
as esperanças e angústias da
humanidade, torna-se uma atividade
“decorativa”, uma atitude superﬁcial,
teatral, uma atitude intimista. Todos
precisamos de interioridade: de nos
retirarmos para um espaço e um tempo dedicados ao nosso relacionamento
com Deus. Mas isso não signiﬁca fugir à
realidade. Na oração, Deus “toma-nos,

abençoa-nos, e depois reparte-nos e
oferece-nos”, pela fome de todos. Cada
cristão é chamado a tornar-se, nas mãos
de Deus, pão repartido e partilhado.
Isso é, uma oração concreta, que não
seja uma fuga.
Assim, homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio, não
para não serem incomodados, mas para
ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes
retiram-se do mundo, na intimidade do
seu quarto, como Jesus recomendava
(cf. Mt 6,6), mas onde quer que estejam,
mantêm sempre a porta do seu coração

aberta: uma porta aberta para aqueles
que rezam sem saber que estão rezando;
para aqueles que não rezam minimamente, mas trazem dentro de si um grito abafado, uma invocação oculta; para
aqueles que cometeram um erro e perderam o rumo... Qualquer pessoa pode
bater à porta de um orante e encontrar
nele ou nela um coração compassivo,
que reza sem excluir ninguém. A oração é o nosso coração e a nossa voz, e
faz-se coração e voz de muitas pessoas
que não sabem rezar ou não rezam, ou
não querem rezar ou estão impossibi-

litadas de o fazer: somos o coração e a
voz dessas pessoas, que se elevam até
Jesus, ao Pai, somos intercessores. Na
solidão quem ora – quer na solidão de
muito tempo quer na solidão de meia
hora – separa-se de tudo e de todos para
encontrar tudo e todos em Deus. Assim,
o orante reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os ombros as suas dores
e os seus pecados. Reza por todos e por
cada pessoa: é como se ele fosse a “antena” de Deus neste mundo. Em cada
pobre que bate à porta, em cada pessoa
que perdeu o sentido das coisas, aquele
que reza, vê o rosto de Cristo.
O Catecismo escreve: “Interceder, pedir a favor de outrem, é próprio [...] de
um coração conforme com a misericórdia de Deus” (n. 2635). Isso é belíssimo.
Quando rezamos, estamos em sintonia
com a misericórdia de Deus: misericórdia em relação aos nossos pecados – que
é misericordioso conosco – mas também
misericórdia para com quantos pediram
para rezar por eles, pelos quais queremos rezar em sintonia com o coração de
Deus. Essa é a verdadeira oração. Em sintonia com a misericórdia de Deus, aquele coração misericordioso. “No tempo da
Igreja, a intercessão cristã participa na de
Cristo: é a expressão da comunhão dos
santos” (CIC, n. 2635). O que signiﬁca
participar na intercessão de Cristo, quando intercedo por alguém ou rezo por alguém? Porque Cristo, diante do Pai, é intercessor, reza por nós e ora, mostrando
ao Pai, as chagas das suas mãos; porque
Jesus ﬁsicamente, com o seu corpo está
perante o Pai. Jesus é o nosso intercessor,
e rezar é fazer um pouco como Jesus: interceder em Jesus junto do Pai, pelos outros. E isso é muito bom.

Perseverança do bom pastor
A oração preocupa-se pelo homem.
Simplesmente pelo homem. Aquele que
não ama o irmão não reza seriamente.
Pode-se dizer: em espírito de ódio não
se pode rezar; em espírito de indiferença
não se pode rezar. A oração só se dá em
espírito de amor. Quem não ama ﬁnge
que reza ou pensa que reza, mas não
reza, pois falta precisamente o espírito
que é o amor. Na Igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro vai
mais a fundo do que aquele que investiga os “sistemas máximos”. É por isso
que existe uma experiência do humano
em cada oração, porque as pessoas, por
muitos erros que possam cometer, nunca
devem ser rejeitadas nem descartadas.
Quando um crente, movido pelo
Espírito Santo, reza pelos pecadores,
não faz seleções, não emite juízos de
condenação: reza por todos. E também
reza por si. Nesse momento, ele sabe
que nem sequer é muito diferente das

pessoas por quem reza: sente-se pecador, entre os pecadores, e reza por todos. A lição da parábola do fariseu e do
publicano é sempre viva e atual (cf. Lc
18,9-14): não somos melhores do que
qualquer outra pessoa, somos todos irmãos numa aﬁnidade de fragilidade, de
sofrimento e de pecado. Portanto, uma
oração que podemos dirigir a Deus é
esta: Senhor, nenhum vivente é justo na
vossa presença (cf. Sl 143,2) – assim diz
o salmo: Senhor, nenhum vivente é justo na vossa presença, nenhum de nós:
somos todos pecadores – somos todos
devedores que têm contas a ajustar;
não há ninguém que seja impecável aos
teus olhos. Senhor tem piedade de nós.
E com esse espírito a oração é fecunda,
pois vamos com humildade diante de
Deus rezar por todos. Ao contrário, o fariseu rezava de maneira soberba: “Dou-te graças, Senhor, porque não sou como
os pecadores; sou justo, faço sempre…”.

Esta não é oração: é olhar-se no espelho,
para a própria realidade, olhar-se no espelho maquiado pela soberba.
O mundo avança graças a esta cadeia
de orantes que intercedem e que, na sua
maioria, são desconhecidos... mas não
a Deus! Há muitos cristãos desconhecidos que, em tempos de perseguição,
puderam repetir as palavras de nosso
Senhor: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem” (Lc 23,34).
O bom pastor permanece ﬁel mesmo
perante a constatação do pecado do próprio povo: o bom pastor continua a ser
pai mesmo quando os ﬁlhos se afastam
e o abandonam. Persevera no serviço de
pastor até perante aqueles que o levam
a sujar as mãos; não fecha o coração a
quem talvez o tenha feito sofrer.
A Igreja, em todos os seus membros,
tem a missão de praticar a oração de
intercessão, intercede pelos outros. Em
particular, é dever de todos aqueles que

desempenham um papel de responsabilidade: pais, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidades...
Tal como Abraão e Moisés, devem, por
vezes, “defender” perante Deus as pessoas que lhes foram conﬁadas. Na realidade, trata-se de olhar para elas com
os olhos e o coração de Deus, com a sua
mesma invencível compaixão e ternura.
Rezar com ternura pelos outros.
Irmãos e irmãs, somos todos folhas
da mesma árvore: cada desprendimento lembra-nos a grande piedade que
devemos nutrir, na oração, uns pelos
outros. Rezemos uns pelos outros: far-nos-á bem e fará bem a todos.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
16 de dezembro de 2020
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Ensino híbrido e responsabilidade familiar
DENISE MARIA DE JESUS
Teóloga, pedagoga e psicopedagoga
Coordenadora pedagógica da Escola Santa Úrsula

O

ano letivo está de volta e
com ele surgem muitas inquietações. Durante a pandemia enfrentada em 2020,
a escola sofreu grandes impactos em
sua forma de atuação. A família, por
sua vez, também passou por períodos
de adaptações. Com o ﬁnal do ano letivo, uma sensação de alívio foi experimentada, contudo o ano letivo está
de volta e com ele os desaﬁos de re-

tomar a rotina e os hábitos de estudo.
Nesta etapa de retomada das atividades escolares muitas alternativas
estão sendo experimentadas com o
objetivo de oferecer uma educação
que responda as necessidades desta
nova geração. Partindo dessa necessidade, muito tem se falado do ensino
híbrido como um modelo de ensino a
ser adotado pelas escolas. Mas o que
é preciso entender sobre esse modelo
de ensino? Em primeiro lugar é importante compreender que o termo híbrido quer dizer junção de duas partes. Aplicado ao ensino, está ligado
às aulas síncronas e assíncronas. No
entanto, esse modelo de ensino não se
limita a essas práticas. O termo híbrido, neste contexto, possui um signiﬁcado amplo e sua principal deﬁnição
é considerar que cada aluno aprenda
de forma diferente. Por isso, a forma
de ensinar não pode ser praticada de
maneira igual para todos. Com essa
concepção, as ferramentas de tecnologia e comunicação são recursos que
contribuem para a prática dessa metodologia de ensino.
O ensino híbrido, se praticado de
maneira consciente por parte de todos
os envolvidos (escola, família e aluno), irá contribuir com a construção
de uma aprendizagem signiﬁcativa e
dinâmica. Assim, o aluno terá ﬂexibilidade de ambiente e horário para estudar. Outra característica deste modelo de ensino, que deve ser ressaltada, é a capacidade de desempenhar
a autonomia. O aluno será motivado
a ampliar o seu conhecimento com
ações próprias que envolvam organização, gestão do tempo, disciplina de
estudo e compromisso com o próprio
conhecimento.

Fotos: Arquivo Escola Santa Úrsula

Desafios e perspectivas na educação em tempo de pandemia

Diante desta nova proposta, deve-se ressaltar a função da família e da
escola para que essa modalidade de
ensino seja eﬁcaz. À escola caberá o
papel de elaborar um plano pedagógico voltado para essa modalidade,
assim como a organização da sala de
aula: seja presencial ou on-line.
A família por sua vez, terá o importante papel de compreender o objetivo
e a forma de aplicação da metodologia. Acompanhar o aluno na execução
das atividades, orientando na gestão
do tempo, no uso das ferramentas
disponibilizadas e ainda contribuir de
maneira eﬁcaz para a construção da
autonomia na aprendizagem.
Este é um tempo de mudança em
nossas estruturas educacionais e todos devem se envolver e se comprometer. As tecnologias, recursos tão
importantes para a nossa vida, por
si só, não farão a diferença e as mudanças necessárias. É preciso criar um
ambiente onde haja colaboração nas

diversas esferas envolvidas na educação. Mais uma vez é preciso ressaltar
a importância do compromisso e da
parceria entre a família e a escola, pois
eles são os principais envolvidos que
devem estar em sintonia para que haja
uma formação efetiva do estudante.
Ao retomar o ano letivo, é importante que os pais estejam conectados
com as escolhas que a escola irá adotar, se inteirar da proposta pedagógica e articular um plano para o retorno
da rotina de estudo. A pandemia pode
ter gerado um afastamento do espaço
físico da escola, porém nunca gerou
um distanciamento do desenvolvimento e da aprendizagem. O retorno
das aulas deve ser acolhido como um
momento de prazer e contentamento.
Aﬁnal, aprender, desenvolver, construir ideias e colaborar com as transformações é o que motiva e dá sentido
à nossa existência, pois estamos sempre inseridos e conectados com ambientes de aprendizagem.
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LEITURA ORANTE

“Vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens” (Mc 1,17)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Evangelho deste 3º Domingo
do Tempo Comum se divide em
duas partes. Na primeira parte,
destaca-se o que cada cristão deve
buscar cotidianamente: a conversão. Por
isso, Jesus insiste em sua pregação “Arrependei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,
15). Já a segunda parte é o chamado dos
primeiros discípulos.
O chamado de Jesus é algo muito importante para cada um dos cristãos, pois
signiﬁca a vocação pensada por Deus para
cada um de nós. No texto, os discípulos
chamados por Jesus estavam trabalhando e,
em resposta, deixaram tudo e o seguiram.
Acontece algo semelhante em nossos dias,
Ele continua a chamar alguns muito cedo,
outros, ao meio-dia e, outros, ainda, ao ﬁm

Texto para oração: Mc 1,14-20 (página 1391 – Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Internet

MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)

Siga os passos para a leitura orante:

1. Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho, desligando o celular e tudo que possa retirar sua
atenção deste momento. Crie um ambiente orante e faça
sua oração inicial.
2. Leitura: leia com calma, em voz baixa, e depois em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.

da tarde. Precisamos estar atentos à sua voz
e dispostos a responder o seu chamado.
Jesus continua nos chamando, primeiramente à nossa vocação universal, que é a
santidade, mas também devemos responder
o chamado especíﬁco de cada um de nós,
que é a nossa vocação. Você já pensou na
sua vocação? Se a resposta é não, tente escutar a voz de Deus e seguir o seu chamado.
Se a resposta for sim, é hora de anunciar a
Boa-Nova do Evangelho a todos.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2, 18-22. 3ª-f.: Hb 6,10-20; Sl 110(111); Mc 2,23-28.
4ª-f.: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-6. 5ª-f.: Hb 7,25-8.6; Sl 39(40); Mc 3,7-12. 6ª-f.: Hb 8,6-13; Sl 84(85);
Mc 3,13-19. Sábado: Hb 9,2-3.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-21. Domingo: 3º Domingo do Tempo Comum – Jn 3,
1-5.10; Sl 24(25); lCor 7,29-31; Mc 1,14-20. (Início em Cafarnaum).

3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase que fale
mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes, sem se
cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa palavra o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da Bíblia,
deixe-as ecoar dentro de você.
4. Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a Palavra meditada trouxe
para você. Fale com Deus. Ofereça a Ele o sentimento
causado pela Palavra.
5. Contemplação: permaneça em Deus, com a Palavra que
Ele disse para você.
3º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Jn 3,1-5.10; Sl 24 (25),4ab-5ab.6-7bc.8-9 (R. 4a.5a); 1Cor
7,29-31; Mc 1,14-20 (Inícios em Cafarnaum).

