semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos

Imagem: Internet

Capa: Carlos Henrique

Edição 349ª - 24 de janeiro de 2021

Tempo
Comum
Caminho espiritual que
nos conduz à vida de
Jesus e conﬁgura a
nossa vida conforme
os discípulos dele.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A ADORAÇÃO A JESUS
NO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO

A

doração é um tipo especial
de oração que signiﬁca reverência pelo divino e como nos
relacionamos com Deus. É admitir que Deus é Deus e nós não. É a
percepção da grandeza, da majestade
e beleza de Deus junto à sua bondade
e presença, que “tira o fôlego”. A adoração a Deus pode acontecer em qualquer lugar, mas, especiﬁcamente para
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
nós, católicos, a adoração é a oração
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
diante do Santíssimo Sacramento.
Na nossa Arquidiocese, muitas paróquias já estão acostumadas a manter Jesus no Ostensório para
a adoração, em um dia especíﬁco ou diariamente, ao longo de
todo o dia e até à noite. A adoração eucarística é uma prática
piedosa que todos nós deveríamos assumir como parte do nosso
itinerário de fé. Esteja você também diante do Santíssimo Sacramento exposto ou mesmo guardado no Sacrário. Gostaria, portanto, de oferecer alguns elementos que poderiam ajudar você a
viver seu momento de adoração.
1 – Como diz o papa Francisco: “Deixe Cristo olhar para você”.
Ele continua perguntando: “Adorando o Cristo verdadeiramente presente na Eucaristia: deixo-me transformar por Ele?
Devo deixar que o Senhor, que se dá a mim, me guie a sair
cada vez mais da minha cerca, a sair e não ter medo de dar,
de compartilhar, de amá-lo e de amar o próximo?”. Quando
Cristo olha para nós, somos vistos como realmente somos e
nos tornamos mais doadores.
2 – Você realmente não está sozinho durante a adoração, então
olhe para Jesus com os olhos da fé e diga: “Estás comigo”.
Nunca se esqueça, você está na presença dele.
3 – Na presença real, Deus está exclusivamente presente para
você. Compartilhe com Deus tudo que você traz em seu
coração.
4 – Escute. Deixe seu coração ﬁcar quieto. Não se preocupe se
nada acontecer ou se sua mente passar de um pensamento
para outro. Apenas esteja presente a Cristo e o ouça.
5 – Enquanto você está sendo contemplado, devolva o presente
e olhe para Cristo. Usando a palavra “exposição”, percebemos que nosso coração está exposto. Somos vulneráveis e
disponíveis para Cristo.
6 – Quando oramos, Deus já está lá primeiro. Quando compartilhamos nossas alegrias e tristezas e oramos por amigos e
entes queridos, não estamos orando para que Deus conheça
nossas preocupações. Deus já sabe! Como diz o catecismo,
oramos para que Deus mude nossos corações.
7 – Caso seja necessário e o tempo permita, o rosário é uma excelente forma de orar. Junto a Maria, meditamos profundamente na vida, morte e ressurreição de Jesus, colocando Jesus no centro de nossos pensamentos e, assim, o adoramos.
8 – Por ﬁm, poderíamos ler a Bíblia. Jesus é verdadeiramente a
palavra de Deus e, abrindo a palavra escrita, nos tornamos
mais próximos dele.

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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Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Marcos Paulo Mota
Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
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Editorial
Há duas semanas estamos vivendo o Tempo Comum no calendário
litúrgico deste ano B de 2021, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior
tempo da liturgia que nos convida a
celebrar os mistérios da vida de Jesus.
É tempo de viver os diversos acontecimentos da vida do Senhor e procurar conﬁgurar a nossa vida conforme
a vida dele, tal como aﬁrmou o entrevistado, padre José Luiz da Silva, reitor do Seminário Interdiocesano São
João Maria Vianney. Na Palavra do
Arcebispo, Dom Washington Cruz nos
convida a colocar a prática da adoração eucarística como parte do itine-

rário da nossa fé. Em Arquidiocese em
Movimento, trazemos matéria sobre a
iniciativa da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, no Balneário Meia Ponte, que levou muitos ﬁéis a doarem
sangue para o Hemocentro de Goiás.
Na mesma página, trazemos ainda
a cobertura da Missa de Sétimo Dia
do falecimento do prefeito eleito de
Goiânia, Maguito Vilela. É destaque
também da edição, a matéria especial sobre a presença, atuação e despedida dos Missionários Oblatos de
Maria Imaculada na Arquidiocese de
Goiânia.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

Oração de São Miguel Arcanjo:
uma batalha espiritual

A

São Miguel Arcanjo,
Defendei-nos no combate,
Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio!
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos;
E vós, príncipe da milícia celeste,
Pelo poder divino, precipitai ao inferno satanás
E todos os espíritos malignos que andam pelo mundo
para perder as almas.
Amém!

oração em forma de súplica é comum entre os cristãos, já que, diante
das mazelas do inimigo de Deus, o católico pede a intercessão dos santos canonizados, da Virgem Maria, dos anjos da guarda e dos Santos Arcanjos. A oração de São Miguel Arcanjo é verdadeiramente um pedido
de livramento, uma “batalha espiritual”. São Paulo adverte que precisamos revestir-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio,
pois “não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os
principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as
forças espirituais do mal nos ares” (Ef 6,12).
No contexto bíblico, São Miguel Arcanjo é mencionado no Livro de Daniel (cf. Dn
10,13.21; 12,1), na carta de São Judas (cf. Jd 1,9) e no Apocalipse de São João (cf. Ap
12,7). No Livro de Daniel, Miguel é chamado de “o grande príncipe” e luta contra as
forças do mal, protegendo o povo de Deus diante das ciladas do inimigo. Na Carta
de São Judas é descrita uma disputa entre Miguel e o diabo e no Livro do Apocalipse é relatada a grande batalha em que o Arcanjo e seu exército de anjos luta contra
o Dragão e seus anjos, tendo como fim a derrota de satanás e todo seu exército.
Ao analisar os relatos bíblicos, São Miguel Arcanjo é intrinsecamente destacado
como um dos príncipes supremos entre os anjos do Reino de Deus. Em hebraico,
Miguel significa “Quem como Deus?”. O termo Arcanjo é formado por duas palavras em grego: “arch” = princípio; e “angelos” = mensageiro. O Arcanjo é o “mensageiro primeiro”, isto é, o mais próximo de Deus e quem tem autoridade sobre os
poderes das trevas. Segundo o Catecismo da Igreja Católica “na sua liturgia, a Igreja
associa-se aos anjos para adorar a Deus três vezes santo, invoca a sua assistência
e festeja de modo mais particular a memória de certos anjos: São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os Anjos da Guarda” (CIC 335).
São João da Cruz afirmava que os anjos “apascentam-nos a alma com doces
inspirações e comunicações divinas; sendo bons pastores, protegem-nos e defendem-nos dos lobos, isto é, dos demônios”. São João Maria Vianney iniciava
o dia dizendo ao seu anjo da guarda: “amo-te com ternura”; e, finalizava o dia
rezando: “boa noite, meu Anjo da Guarda. Agradeço-te por me teres guardado
durante este dia”.
Foi no contexto de uma batalha espiritual que, no século XIX, o papa Leão XIII
elaborou a oração de São Miguel Arcanjo. No final de uma santa Missa, possivelmente no dia 13 de outubro de 1884, o santo padre teve uma visão mística e testemunhas presenciais asseguraram que o pontífice havia relatado que teria visto
forças demoníacas que circundavam Roma, a Terra inundada de nuvens sombrias
de espíritos infernais. Leão XIII compreendeu que era uma batalha das forças das
trevas contra a Santa Igreja Católica, motivo que o teria suscitado a suplicar a intercessão de São Miguel para que precipitasse, novamente, no abismo a satanás e
seus anjos malignos.
O Arcanjo, que venceu Lúcifer e seus anjos rebeldes, demonstra plena fidelidade a Deus, por isso é invocado na Santa Igreja como guia das almas dos mortos a
caminho do Reino dos Céus e protetor dos fieis contra as armadilhas de Satanás.
“Senhor Jesus Cristo, rei da glória, livra as almas de todos os defuntos
das penas do inferno e do profundo abismo, livra-as das faces do leão,
a fim de que não seja presa do tártaro e não caiam nas trevas; mas
que o porta-estandarte São Miguel as conduza à luz santa que um
dia prometeste a Abraão e à sua descendência”. São Francisco de Assis
Pe. Vilmar Barreto
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Paróquia promove
iniciativa para doação de sangue

A

O padre fez questão de convocar todos seus irmãos padres do clero
da Arquidiocese de Goiânia para, também, promover esse tipo de iniciativa em suas paróquias. “Quero aqui fazer um pedido aos meus irmãos
padres para que façam ações como esta em suas paróquias e comunidades a ﬁm de salvar as vidas de tantas pessoas que precisam de doação
de sangue. Mobilizem seus paroquianos e usem suas redes socias para
salvar vidas”.
A campanha contou com a participação de dezenas de pessoas e foram colhidas 49 bolsas de sangue. (Marcos Paulo Mota)

Fotos: Rudger Remígio

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Balneário Meia Ponte,
realizou uma campanha de doação de sangue junto ao Hemocentro de Goiás para ajudar na reposição de sangue da instituição.
O pároco, padre Jackson Alvarenga Maioli, explicou que é
muito fácil acolher a campanha e poder ajudar a salvar vidas doando
sangue para quem precisa. “Esta é a segunda vez que fazemos essa ação
aqui em nossa paróquia. A nossa intenção é ajudar e isso é muito fácil.
Só precisamos ceder o espaço e fazer a divulgação, o resto do trabalho é
feito pelo Hemocentro”.

Dom Washington Cruz preside
Missa de 7º Dia de Maguito Vilela
MARCOS PAULO MOTA

esses dons inclui-se, sem dúvida, a pessoa, a vida e o serviço público
do Dr. Maguito Vilela”.
O arcebispo disse, ainda, de onde devemos tirar força para superar
a dor e a saudade quando a nossa família é visitada pela morte. “Na
casa de Meu Pai tem muitas moradas” (Jo 14,1-6). Parece que Jesus disse isso para momentos como esse, quando a morte nos visita e temos
o sentimento da dor e da saudade. É nesse momento que devemos
conﬁar e ter a certeza que o Divino Pai Eterno é aquele que podemos
conﬁar sem reservas, o porto seguro onde podemos repousar nossos
cansaços, cientes de que não seremos rejeitados”.
A celebração contou com a presença dos ﬁlhos e da esposa do Maguito Vilela; do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e de
sua esposa, Gracinha Caiado; do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e
de sua esposa; do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e de sua esposa, e do ex-prefeito de Goiânia Íris Rezende, além
de deputados federais e estaduais, vereadores e outras autoridades.
Fotos: Rudger Remígio

O

arcebispo de Goiânia presidiu a Santa Missa de 7º Dia de
falecimento do prefeito eleito de Goiânia, Luís Alberto Maguito Vilela, falecido em decorrência da Covid-19, no dia 13
de janeiro.
O pároco da Catedral, padre Carlos Gomes; o padre Jackson Maioli, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Balneário Meia
Ponte; e padre César Garcia, pároco da Paróquia Mãe de Misericórdia
concelebraram.
Respeitando o distanciamento social, a Catedral recebeu a ocupação máxima permitida pela norma de segurança da pandemia.
Em sua reﬂexão, Dom Washington Cruz explicou o que é Santa
Missa e disse que Deus derrama muitos dons em nossa vida. “ A Celebração Eucarística é uma ação de Graças a Deus por todos seus
dons de salvação, sendo o primeiro e mais importante dom, o próprio
Cristo, morto e ressuscitado, que derrama seu Espírito de amor e de
vida, mas em Cristo muitos outros dons nos são concedidos, entre
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Oblatos de Maria Imaculada se despedem
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

SUZANY MARQUES

Os missionários estavam há oito anos à frente da paróquia,
localizada no bairro Tiradentes, em Aparecida de Goiânia

N

o dia 17 de janeiro de 2021, a Congregação Oblatos de Maria
Imaculada (OMI), se despediu da Paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, no bairro Tiradentes, em Aparecida de
Goiânia. A congregação estava há oito anos à frente da paróquia, e tinha como pároco o padre João Altino Barbosa. Agora, a
paróquia passa a ser administrada pela Arquidiocese de Goiânia e
terá como administrador paroquial o padre Nelson Alves de Oliveira. A missa de despedida foi presidida pelo provincial da Província
Oblata do Brasil, padre Lindomar Félix da Silva. Concelebraram o
padre João Altino e o padre Jaime Gibbons, que também representou
o arcebispo de Goiânia.
Durante a homilia foi lida uma carta enviada por Dom Washington
Cruz, direcionada à comunidade e aos padres Oblatos de Maria Ima-

Uma história de dedicação à Arquidiocese de Goiânia

ara homenagear e agradecer
o trabalho da Congregação
Oblatos de Maria Imaculada,
em Aparecida de Goiânia, o
Jornal Encontro Semanal visitou a residência dos sacerdotes Oblatos que
ﬁca localizada no Jardim Alto Paraiso, em Aparecida de Goiânia. Fomos
recebidos pelo padre Jaime Gibbons,
que nos contou um pouco da história da congregação em Goiás, e de
modo especial narrou o trabalho que
os Oblatos desenvolveram na Arquidiocese de Goiânia.
Para começar a falar dos Oblatos
de Maria, temos de entender a sua
história. A Congregação Missionária
foi fundada na França, em 1816, por
Santo Eugênio de Mazenod. No ano
de 1945, quatro padres americanos
chegaram ao Brasil, mais especiﬁcamente à cidade de São Paulo, para
iniciar o trabalho missionário dos
Oblatos no país. Já em Goiás, a missão
dos Oblatos começa no ano de 1962,
quando um grupo de padres holandeses iniciou o trabalho missionário na
Diocese de Jataí.
Já à Arquidiocese de Goiânia, os
missionários chegaram no ano de
1984. Eles tinham o objetivo de começar uma casa de formação para
sacerdotes, e conhecer o primeiro
arcebispo desta arquidiocese, Dom
Fernando Gomes dos Santos, que naquele momento tinha uma boa fama
por todo o estado de Goiás. Após
uma conversa com os Oblatos, e tomando conhecimento dos planos dos
missionários, Dom Fernando oferece
uma paróquia a eles.
A paróquia oferecida era localizada no Setor Universitário, região
central da capital goiana, porém os
padres missionários revelaram ao
arcebispo a vontade de realizar um

trabalho na periferia da arquidiocese.
Com a ajuda do padre Alaor Rodrigues, os Oblatos de Maria Imaculada
assumem a Paróquia São João Batista, no Setor Garavelo, que, na época,
pertencia a Goiânia. De acordo com
padre Jaime Gibbons, a dedicação do
padre Alaor Rodrigues foi de grande
ajuda para que os primeiros Oblatos
se estabelecessem na arquidiocese.
Com o passar do tempo, e observando o trabalho dos Oblatos, o arcebispo
também designou missionários para o
município de Aragoiânia.
Segundo padre Jaime Gibbons,
a Paróquia São João Batista cresceu
com a expansão do município de
Aparecida de Goiânia. “Entre os anos
de 1984 e 2011 chegamos a ter em torno de 48 comunidades na paróquia”.
O padre que está em missão em Aparecida de Goiânia desde 2001, relata
que, no ano de 2011, os Oblatos tiveram uma reunião com Dom Washington, na qual entregaram à arquidiocese em torno de 24 comunidades, que
originaram diversas paróquias.
Hoje, os Oblatos são responsáveis
pela Paróquia Santo Eugênio Mazenod, no residencial Caraíbas, também
em Aparecida de Goiânia. Possuem
uma casa de formação no Jardim Alto
Paraíso que funciona para despertar
a vocação no coração daqueles que
pensam em seguir a vida sacerdotal.
Depois de passar por essa casa, os jovens que decidirem seguir a vocação
são encaminhados para Recife (PE)
para continuar seus estudos. Em seu
tempo de missão na Arquidiocese de
Goiânia, a congregação já conseguiu
despertar diversas vocações.
Ao ﬁnal da entrevista, o padre
agradeceu ao arcebispo de Goiânia
pelo carinho e pela parceria com os
missionários de Maria Imaculada.

O Jornal Encontro Semanal agradece aos padres missionários, que dedicam
e dedicaram sua vida em espalhar o Evangelho do Senhor, e como disse o
próprio arcebispo: “Nossa gratidão enquanto Igreja particular por tantas sementes do reino aqui espalhadas, por muitos frutos que tem aqui colhido”.

Fotos: Suzany Marques

P

culada. Na carta, o arcebispo agradece ao trabalho da congregação
e manifesta o seu desejo de estar presente naquele momento. “Era
meu desejo estar aí, para agradecer pessoalmente em meu nome e
da arquidiocese, o zelo pastoral com que cuidaram da maior parte de Aparecida de Goiânia. E não sendo possível, venho por meio
desta breve mensagem renovar ao senhor (padre Lindomar Félix da
Silva), e aos seus confrades, nossa gratidão enquanto Igreja particular por tantas sementes do reino aqui espalhadas, por muitos frutos
que tem aqui colhido”. A carta feita pelo arcebispo lembrou ainda
dos sacerdotes oblatos, que já se encontram na presença de Deus Pai.
“Que o Senhor lhes recompense e lhes dê o descanso eterno”.
Ao ﬁm da missa, o pároco padre João Altino, agradeceu a comunidade pela parceria e pelo carinho que tiveram com ele e seus confrades ao longo de todos os anos que estiveram à frente da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os paroquianos agradeceram
pela dedicação dos padres e pontuaram: “O melhor presente que
podemos oferecer a vocês é a nossa oração”. Desta forma, todos os
presentes rezaram um Pai-Nosso e uma Ave Maria direcionadas
aos Oblatos ali presentes.
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CAPA

Tempo de
participar
do dia a dia
da vida de
Jesus

A

pós a Solenidade do Batismo
do Senhor, que neste ano
aconteceu no domingo, dia
10 de janeiro, a Igreja deu
início ao Tempo Comum. Esse é o
tempo mais longo do calendário litúrgico, composto por 34 semanas,
dividido em duas partes. A primeira parte, neste ano, vai dos primeiros dias de janeiro até a terça-feira
antes da Quarta-feira de cinzas (dia
17 de fevereiro). Já a segunda parte,
começa depois do Domingo de Pentecostes (dia 23 de maio) e continua
após o Domingo de Páscoa (dia 4 de
abril), seguindo até o sábado antes
do primeiro Domingo do Advento
padre José Luiz da Silva
(dia 28 de novembro).
Para explicar esse importante
tempo da nossa liturgia, o Encontro Semanal entrevistou o padre José Luiz
da Silva, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. De
acordo com o padre, o calendário litúrgico não é uma contagem comum do
tempo, mas um caminho espiritual para todos os ﬁéis. Seu objetivo é possibilitar a todos crescerem na fé. O tempo, para a Igreja, é graça de Deus.
“A graça entrou no tempo desde a criação do universo. A história de Deus

com a humanidade se dá no tempo. A Igreja, na sua sabedoria, nos ensina a
viver melhor a nossa relação com Deus ao elaborar um itinerário espiritual
chamado ‘Tempo Litúrgico’”, explicou.
Embora a denominação seja Tempo Comum, o padre José Luiz disse
que isso não signiﬁca que ele seja menos importante. “Os demais tempos
litúrgicos celebram um mistério especíﬁco de Jesus Cristo, antecedido por
um tempo de preparação: o Tempo do Advento prepara para o Tempo do
Natal de Jesus; o Tempo da Quaresma prepara os ﬁéis para viver a Páscoa
de Nosso Senhor Jesus Cristo; e o Tempo Comum prepara o discípulo para
esses tempos fortes. A nossa vida não é celebrada somente em datas fortes
como aniversário, casamento, morte, ordenação, mas numa cotidianidade
no mundo do trabalho, nas amizades, nas escolas, nas famílias e na Igreja.
Mesmo que preparemos intensamente para esses encontros, não devemos
nos esquecer que o dia a dia é uma celebração da vida”.
Neste longo tempo litúrgico, conforme o entrevistado, somos convidados a entender que somos discípulos do Senhor e como discípulos, precisamos viver o Tempo Comum, conforme nos ensina a Igreja. Estamos no Ano
Litúrgico B e somos conduzidos pelo Evangelho de São Marcos, portanto,
devemos viver esse Evangelho na cotidianidade. “Podemos viver a nossa
espiritualidade católica participando das missas dominicais e até mesmo
as missas diárias tendo a companhia de Jesus no Evangelho de Marcos. Todos os dias, por exemplo, podemos ler um capítulo desse belo Evangelho”,
orientou padre José Luiz.
Por ﬁm, o entrevistado explicou algumas curiosidades sobre o Tempo
Comum que trazemos abaixo, na íntegra, aos leitores.

1 – Por que o Tempo Comum é dividido em duas partes?
Porque temos dois grandes mistérios para ser celebrados: a natividade de nosso Senhor
Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor. O primeiro é antecedido pelo Tempo do Advento e o
segundo pelo Tempo da Quaresma. Estas são as duas maiores solenidades das Igreja: Nascimento de Jesus e sua Páscoa, isto é, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor
Jesus Cristo.
2 – Por que a cor verde é usada neste tempo?
As cores das vestes sagradas manifestam exteriormente o caráter do mistério celebrado.
No “Tempo Comum” usamos a cor verde. Somos revestidos de esperança, na certeza de que
iremos crescer na fé e no discipulado de Jesus Cristo.
3 – Há mais alguma consideração que o Senhor queira fazer a respeito do Tempo Comum?
O “Tempo Comum” é um tempo de graça, no qual Jesus chama os seus discípulos a
estarem com ele, a participar da sua vida nos momentos de festas, de curas, de libertações, de perseguições e sofrimentos. Numa dinâmica espiritual, a Igreja nos leva a fazer
esse caminho de fé, participando da vida de Jesus e configurando a nossa vida como
discípulos dele.

Foto: Internet

Foto: Rudger Remígio
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ORAÇÃO N. 20

Estimados irmãos e irmãs!

H

oje gostaria de meditar sobre a oração de ação de graças. Inspiro-me num episódio narrado pelo evangelista Lucas. Enquanto Jesus está a
caminho, dez leprosos vão ao seu
encontro e imploram: “Jesus, Mestre, tem piedade de nós!” (Lc 17,13).
Sabemos que, para os doentes de
lepra, o sofrimento físico era acompanhado de marginalização social e
de marginalização religiosa. Eram
marginalizados. Jesus não evita um
encontro com eles. Muitas vezes vai
além dos limites impostos pelas leis
e toca o doente – que não se podia
fazer – abraça-o, cura-o. Nesse caso,
não há contato. À distância, Jesus
convida-os a apresentar-se aos sacerdotes (Lc 17,14), que, segundo a
lei, estavam encarregados de certiﬁcar a cura. Jesus não diz mais nada.
Ouviu o seu pedido, ouviu o seu
grito de piedade e envia-os imediatamente aos sacerdotes.
Aqueles dez conﬁam n’Ele, não
permanecem lá até ao momento
de serem curados, não: conﬁam e
partem imediatamente e, enquanto
caminham, os dez são curados. Então, os sacerdotes poderiam ter veriﬁcado a sua cura e readmiti-los na
vida normal. Mas aqui está o ponto
mais importante: daquele grupo,
apenas um, antes de ir ter com os
sacerdotes, volta para agradecer a
Jesus e louvar a Deus pela graça recebida. Só um, os outros nove continuam o caminho. E Jesus observa
que aquele homem era samaritano,
uma espécie de “herege” para os

Todos nós
nascemos
porque alguém
desejou a vida
para nós

judeus daquela época. Jesus comenta: “Não houve quem voltasse
para dar glória a Deus, senão este
estrangeiro?” (Lc 17,18). A narração
é comovedora!
Essa narração, por assim dizer,
divide o mundo em dois: os que
não agradecem e os que o fazem; os
que tomam tudo como se lhes fosse
devido, e os que aceitam tudo como
dom, como graça. O Catecismo escreve: “Qualquer acontecimento e
qualquer necessidade podem transformar-se em oferenda de ação de
graças” (n. 2638). A oração de ação
de graças começa sempre a partir
do reconhecer-se precedidos pela
graça. Fomos pensados antes que
aprendêssemos a pensar; fomos
amados antes que aprendêssemos
a amar; fomos desejados antes que
brotasse um desejo no nosso coração. Se olharmos para a vida desta
forma, então o “agradecimento”
torna-se o motivo-guia dos nossos
dias. Muitas vezes esquecemos até
de dizer “obrigado”.
Para nós, cristãos, a ação de
graças deu o nome ao Sacramento
mais essencial que existe: a Eucaristia. Com efeito, a palavra grega
signiﬁca exatamente isto: agradecimento. Como todos os crentes, os
cristãos bendizem a Deus pelo dom
da vida. Viver é, sobretudo, ter recebido a vida. Todos nós nascemos
porque alguém desejou a vida para
nós. E essa é apenas a primeira de
uma longa série de dívidas que
contraímos vivendo. Dívidas de
gratidão. Na nossa existência, mais
de uma pessoa ﬁtou-nos com um
olhar puro, gratuitamente. Muitas
vezes são educadores, catequistas,
pessoas que desempenharam o seu
papel, além da medida exigida pelo
dever. E eles ﬁzeram surgir em nós
a gratidão. A amizade é também
um dom pelo qual devemos estar
sempre gratos.
Este “obrigado” que devemos
pronunciar continuamente, este
obrigado que o cristão partilha
com todos, dilata-se no encontro
com Jesus. Os Evangelhos atestam
que a passagem de Jesus suscitava
frequentemente alegria e louvor a
Deus naqueles que o encontravam.
As histórias de Natal são povoadas
de orantes, cujos corações foram
alargados pela vinda do Salvador.
E também nós fomos chamados
a participar nesse imenso júbilo.
Isso também é sugerido pelo epi-
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A oração de ação de graças

sódio dos dez leprosos que foram
curados. Naturalmente, todos eles
ﬁcaram felizes por ter recuperado a saúde, podendo assim sair
daquela interminável quarentena
forçada que os excluía da comunidade. Mas entre eles havia um
que acrescentou alegria à alegria:
além da cura, regozijou-se por ter
encontrado Jesus. Não só está livre
do mal, mas agora também tem a
certeza de ser amado. Este é o núcleo: quando agradeces, expressas a certeza de seres amado. Este
é um passo grande: ter a certeza
de ser amado. É a descoberta do
amor como a força que governa o
mundo. Dante disse: o Amor “que
move o sol e as outras estrelas”
(Paraíso, XXXIII, 145). Já não somos
viajantes que vagueiam por aqui e
por ali, não: temos uma casa, habitamos em Cristo e dessa “morada”
contemplamos o resto do mundo,
que nos parece inﬁnitamente mais
bonito. Somos ﬁlhos do amor, somos irmãos do amor. Somos homens e mulheres de graça.
Portanto, irmãos e irmãs, procuremos estar sempre na alegria do
encontro com Jesus. Cultivemos a
alegria. O diabo, ao contrário, depois de nos ter enganado – com
qualquer tentação – deixa-nos
sempre tristes e sozinhos. Se esti-

vermos em Cristo, nenhum pecado
nem ameaça nos pode impedir de
continuar o nosso percurso com
alegria, com os nossos numerosos
companheiros de caminho.
Acima de tudo, não deixemos
de agradecer: se formos portadores de gratidão, o mundo também
se tornará melhor, talvez só um
pouco, mas é suﬁciente para lhe
transmitir um pouco de esperança. O mundo precisa de esperança
e com a gratidão, com esta atitude
de dizer “obrigado”, transmitimos
um pouco de esperança. Tudo está
unido, tudo está interligado e cada
um pode desempenhar a sua parte
onde quer que esteja. O caminho
para a felicidade é aquele que São
Paulo descreveu no ﬁnal de uma
das suas cartas: “Orai sem cessar.
Dai graças em todas as circunstâncias, pois a respeito de vós esta é
a vontade de Deus, em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito!” (1Ts
5,17-19). Não extingais o Espírito,
bom programa de vida! Não extinguir o Espírito que temos dentro
leva-nos à gratidão.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
30 de dezembro de 2020
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TODA A TERRA TE ADORE,
Ó SENHOR DO UNIVERSO
EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

N

a liturgia, canto e música devem ser considerados a partir de sua funcionalidade. Isso quer dizer que constituem ou dão sentido mais profundo aos ritos
que integram as nossas celebrações. Pensando nisso, a partir deste ano, com
o propósito de contribuir com a formação de nossas comunidades, a nossa
participação no Encontro Semanal terá como foco a apresentação de cantos especíﬁcos, analisados a partir de sua inserção no conjunto do Ano Litúrgico, no horizonte
ritual da liturgia e da tradição eclesial, bem como a sugestão de alguns critérios para
a execução. Assim, nesta oportunidade, iniciamos com “Toda a terra te adore”, composto pelo Pe. Ney Brasil Pereira, “canto de entrada” para o Tempo Comum.
– A DINÂMICA DO ANO LITÚRGICO
Ao longo destas semanas, iniciamos o período que a liturgia denomina Tempo
Comum. Nele, temos a oportunidade de celebrar o mistério da nossa fé, tomando como referência os principais acontecimentos da vida pública do Senhor, seu
apostolado e pregação, sua manifestação através de sinais sensíveis e o chamado
dos seus primeiros seguidores. É, portanto, tempo de sermos formados como discípulos e missionários, testados na fé e iniciados a partir da proximidade com o
Mestre. É, além disso, tempo de reconhecimento do reinado de Cristo entre nós, ao
qual aclamamos como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a constatação que
fazemos emanar através de nossos lábios: a manifestação de uma relação de amor
e de alegria por sermos herdeiros da vida Eterna.
– O CANTO NO RITO
No âmbito da celebração litúrgica, o “canto de entrada” ou “canto de abertura” tem a função de estabelecer a comunhão, a unidade dos carismas congregados ao redor do altar para a grande Ação de Graças. Participa, por isso, dos “ritos
iniciais”, em que nos preparamos para recebermos a presença de Cristo em sua
Palavra e na Eucaristia. Em geral, está aﬁnado com a dinâmica do tempo litúrgico
em que se insere, neste caso, o Tempo Comum. Estende-nos na sequência de comunidades de fé que, sucessivamente, ao longo da história, expressaram o seu júbilo.
É um canto comunitário, fundado sobre a fé que professamos e capaz de mobilizar
o nosso comportamento: impelir-nos a adentrar a Casa do Senhor, na fraternidade
dos irmãos e, juntos, celebrarmos.
De acordo com sua função ritual, acompanha a procissão de entrada, por meio
da qual somos introduzidos no mistério da liturgia, no espaço e no tempo de Deus.
Não deve, por isso, ser demasiadamente curto, nem, ao contrário, demasiadamente
longo. Cumpre sua ﬁnalidade enquanto estabelece a nossa passagem da vida ordinária, cotidiana, para a celebração da vida de Cristo, que se torna, assim, clarão a
iluminar a nossa própria vida. Concretamente, no ﬂuxo da ação litúrgica, encerrando-se a procissão, encerra-se, igualmente, o “canto de entrada”.
– O CANTO EM SI MESMO
O texto do canto mantém-se na continuidade da tradição bíblica, tanto no que
propõe como refrão, como em suas estrofes, inspiradas livremente a partir dos salmos. Possui uma melodia festiva, com mudança de ritmo do refrão para a estrofe.
O refrão constata a centralidade de Cristo na história, elevando-se, assim, como

uma espécie de imperativo: Toda terra te adore, ó Senhor do universo! É o canto das
criaturas, desde a criação até os nossos dias, congregadas por meio do acontecimento litúrgico. As estrofes têm teor de conclamação, de admoestação que se dirige ao presente, chamando ao movimento, ao discipulado, ao seguimento: Venham
todos, com alegria, aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando seu
louvor.... A passagem do refrão para as estrofes representa, então, a segurança da fé
cristã, pautada por um testemunho concreto que se estende em direção ao mundo,
com o propósito de santiﬁcá-lo. O povo que canta é povo a caminho, povo que se
põe no seguimento de Cristo.
– DICAS PARA A EXECUÇÃO
Valorize a diversidade musical de cada comunidade, o seu jeito de se expressar
pela via da música. A melodia e o ritmo do canto devem ser respeitados, mas sempre a partir de cada realidade, dos instrumentos e das vozes disponíveis.
Cuide para que os instrumentos não se sobreponham às vozes no canto. Os
cantores com acesso ao microfone também não devem se sobrepor ao canto da
assembleia, que sustentam e orientam. Para isso, toda a assembleia deve aprender
ao menos a melodia do refrão, para que participe ativamente durante a entoação.
O canto não deve ser acelerado, especialmente nas estrofes, possibilitando a
participação de todos os presentes. Também não deve ser arrastado, perdendo,
assim, o seu caráter festivo.
Nas estrofes pode-se alternar entre os solistas do grupo de cantos, ou entre homens e mulheres. Por um lado, isso pode facilitar a participação de todos os presentes, que cantam juntos o refrão. Por outro, imprime certa dinâmica e movimento à execução, evitando que se torne monótona.
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“Não fecheis o coração, ouvi,
hoje, a voz de Deus” (Sl 94)

N

este momento, muitas vozes
chegam aos nossos ouvidos
e inúmeras delas dizem ser
oriundas de Deus. Aqueles que
dizem falar em nome de Deus, mas sem
a autoridade divina, perecerão (cf. Dt
18,20). Precisamos estar atentos com o
coração aberto, os ouvidos aﬁnados, sem
preocupações, para reconhecermos a
verdadeira voz de Deus e zelar por suas
coisas, sendo santos de corpo e espírito
(cf. 1Cor 7,37). A verdadeira voz de Deus
expulsa os demônios de nossa vida (cf.
Mc 1,25) e nos faz caminhar ao seu encontro, exultando de alegria, cantando,
celebrando e o adorando (cf. Sl 94,1-6).
Liturgia da Semana: 2ª-f.: Conversão de São Paulo Ap, festa – At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18.
3ª-f.: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9. 4ª-f.: Hb 10,11-18; Sl 109(16910); Mc 4,1-20. 5ª-f.: Hb 10,19-25:
Sl 23(24); Mc 4,21-25. 6ª-f.: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34. Sábado: Hb 11,1-2.8-19; Lc 1, 69-75; Mc 4,35-41.
Domingo: 4º Domingo do Tempo Comum – Dt 18,15-20; Sl 94(95); 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 (Início do Evangelho).

Foto: Fúlvio Costa

LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 1,14-20 (página 1392 – Bíblia
das Edições CNBB)
Passos para a Lectio Divina
Retirada da Verbum Domini, de Bento XVI (n. 87):
1. Lectio: o que diz o texto em si?
2. Meditatio: o que diz o texto para você?
3. Oratio: o que você diz ao Senhor, em resposta à
Palavra lida e meditada?
4. Contemplatio: qual é a conversão de mente, coração e vida que o Senhor lhe pede?
5. Actio: a Palavra lida, meditada, rezada e contemplada impele a sua existência para doar-se aos
outros na caridade.
4º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: Dt 18,15-20; Sl 94 (95),1-2.6-7.8-9 (R. 8); 1Cor
7,32-35; Mc 1,21-28 (Início do Evangelho).

