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“Luzes de
esperança”
OK

O que diz o papa Francisco sobre
as vacinas contra a Covid-19
PALAVRA DO ARCEBISPO
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Curar o mundo consiste em Igreja concede ministério de Em tempo de pandemia,
cuidar do próximo como
leitores a onze candidatos
precisamos de menos
Jesus cuidou dos discípulos
ao diaconado
aglomeração e mais de Deus
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PALAVRA DO ARCEBISPO

CURAR O MUNDO
Irmãos e Irmãs

J

á tive a oportunidade de dizer
outras vezes, em outras ocasiões, acerca do drama da pandemia. Entretanto, não podemos nos deter ante as diﬁculdades e
as crises, ante o legado da morte e do
medo. Fosse assim, sequer o Evangelho teria sido anunciado ante o medo
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
que tantas vezes paralisa a muitos.
Tantas vezes a humanidade já foi acometida de males semelhantes, em escala local atingindo grandes regiões ou até mesmo continentes inteiros. Há no coração
do homem uma fagulha de Deus, que move as inteligências,
que dinamiza o espírito investigativo e faz com que mentes brilhantes criem soluções, as mais próximas, possíveis, da solução
para os dramas humanos. Isso revela o quanto Deus não está
distante, nem absorto ante os dramas da humanidade. Certa
feita, iluminados pela experiência da Ressurreição já acontecida e vivenciada pela Igreja primitiva, um grupo de discípulos
estava com Jesus atravessando para “a outra margem do lago”
ante a multidão que vinha ao seu encontro. Na travessia, eis
que o Senhor dormia. Os discípulos o acordam, atormentados
pelo medo de naufragarem ante a fúria da tempestade em alto
mar. Da barca, sinônimo teológico de Igreja, Jesus se levanta e
de modo resoluto e sereno se dirigiu ao mar e aos ventos... “e
fez-se grande calmaria” (Lc 8,24).
Esta será a grande experiência do mundo neste início de
ampla mobilização pela vacinação contra a covid-19. A experiência da serenidade ante o colapso. A experiência da Fé ante
o desespero. A experiência da vida que vence a morte. A experiência da esperança que, ao longo dos próximos meses e anos,
vai sendo reconstruída nos corações de todos, com o avanço da
serenidade e da segurança de que a vacinação trouxe e trará.
Como o papa Francisco registrou em sua catequese no início da
pandemia, em 27 de março do ano passado, por esse “esforço
comum” para sair da crise. Aliás, recomendo a todos a leitura
do livro “Curar o mundo”, que é uma coletânea das catequeses
semanais do papa sobre a pandemia, colecionada entre os dias
5 de agosto de 2020 e 23 de setembro de 2020, publicado pela
Editora Vaticana.
Assim, meus irmãos e irmãs, façamos eco ao que o papa
Francisco na sua mensagem e bênção Urbi et Orbi pronunciou
na manhã do Natal de 2020: as vacinas são “luzes de esperança”. E na aurora deste ano de 2021, na Solenidade de Maria
Santíssima, Mãe de Deus, o papa completou-o: “Este ano, enquanto esperamos pela recuperação e novos tratamentos, não
negligenciemos os cuidados. Porque, além da vacina para o
corpo, precisamos da vacina para o coração, que é o cuidado.
Será um bom ano, se cuidarmos uns dos outros”.
Que o cuidado de Jesus para com os discípulos, ícone neotestamentário da Igreja inteira, em pleno desespero de naufrágio e morte, seja também o cuidado que todos tenham uns pelos outros, nesta grande barca na qual todos estamos. Exerça-se
com responsabilidade e zelo pelo precioso dom da vida todos
os direitos e deveres ante a vacinação que vai sendo entregue
em todo o território de nossa Arquidiocese e em todo o Brasil.
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Editorial
A humanidade vive um momento
muito especial e bastante aguardado
também. O ano começa com boas notícias. Com o início da vacinação contra a covid-19, a esperança do controle
da pandemia parece ganhar horizonte.
O Brasil já vacinou mais de 1 milhão
de pessoas. É motivo de alegria e de
render graças a Deus por isso! Nesta
edição, trazemos as palavras do papa
Francisco sobre a vacina. Ele que já foi
vacinado juntamente com o emérito
Bento XVI. Na matéria de capa, além
das falas do Santo Padre, trazemos
também entrevista com a imunologista
Ana Paula Junqueira Kipnis, da UFG,
que fala sobre a eﬁcácia das vacinas,

responde sobre o suposto perigo do
imunizante e fala sobre o processo de
desenvolvimento do mesmo. Segundo
a cientista, é uma graça divina em tão
pouco tempo as vacinas já estarem à
disposição da humanidade. Nesta edição apresentamos, também, matéria
sobre os dois seminaristas que serão
ordenados diáconos para o serviço da
Igreja, no próximo dia 2 de fevereiro, e
artigo do diácono Amarildo sobre São
José. Desta vez, ele exorta que precisamos ouvir a voz de Deus como fez o esposo de Maria. Veja isso e muito mais
em nossas páginas.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

ORAÇÃO:
“A elevação da alma a Deus”

N

“Tu, porém, quando rezares, entra no quarto, mais retirado,
tranca a porta e reza a teu Pai, que está no escondido” (Mt 6,6)

a série Oração do Cristão tenho falado sobre várias orações, explicando sobre suas origens, seus aspectos históricos, além das características espirituais, teológicas e bíblicas. Para uma melhor compreensão
de todas as orações da Santa Igreja, percebi que era importante tratar
sobre o tema principal de todos os artigos da série: a oração.
Na obra “A Oração”, escrita em forma de diálogo entre o Rabino Abraham
Skorka e, o então, dom Jorge Bergoglio (papa Francisco), encontramos um
texto que define muito bem a realidade da oração: “a oração é encontro; tem
um duplo dinamismo, partindo de nós até Deus para então voltar desse diálogo até nós, redescobrindo o mistério da vida plena que habita cada ser [...].
Orar é entrar em juízo com Deus. A oração deve silenciar um lugar, às vezes
não se entende nada, às vezes parece que acontece alguma coisa, que o Senhor diz algo, ou às vezes a inspiração vem depois, Ele leva seu tempo para
responder. Ele me olha, eu olho para Ele e espero resposta ao que meu coração está dizendo. É verdade, nós rezamos e Ele (Deus) também reza, porque
se trata de um diálogo”.
Ao analisar a narrativa bíblica é perceptível a existência de categorias de
orações, São Paulo, recorda que “antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens” (1Tm 2,1).
No contexto, São Paulo cita três formas de orações e ao perscrutar a Bíblia Sagrada encontraremos várias outras formas e finalidades de orações, entre elas,
oração de: adoração e louvor (cf. At 16,25); ação de graças (cf. Sl 106 (107),1);
reconciliação com Deus (cf. Sl 50; 1Jo 1,9); súplica (1Pd 5,7; Mt 7,7-8); intercessão (cf. Ef 6,18; 1Ts 5,25; Jó 16,20-21), entre outras.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica “a oração é a elevação da alma a
Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes” (CIC 2559). Qualquer que
seja a linguagem da oração (gestos e palavras), é o homem todo que reza, não
é uma parte isolada, mas o ser em toda sua integridade impulsionada pelo desejo de estar em total sintonia com Deus. Para designar o lugar de onde brota
a oração, a Sagrada Escritura cita mais de mil vezes que a elevação da alma é
uma ação do coração (cf. Fl 4,6-7; Pr 4,23; Jr 29,13; Sl 50,10; Mt 22,37).
Os santos, em suas vidas terrenas e heroicas, foram homens e mulheres de
oração, eles rezavam sempre, sem cessar (cf. 1Ts 5,17). Santo Agostinho afirma
que a oração, “quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a
nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele”. Santa Teresa de Calcutá disse que “o princípio do silêncio é a oração, a oração gera fé, a fé gera o
amor, o amor gera o culto e o culto gera a paz”. São Francisco de Sales em sua
obra, “Filoteia”, menciona que “além da oração mental e vocal, há ainda outros
tempos e modos de rezar; e o primeiro exercício de todos é a oração da manhã,
que deve ser uma preparação geral para as ações de todo o dia”.
Se a oração é um verdadeiro diálogo em que o homem está em profunda relação de amizade com Deus, também é verdade que quando pedimos
algo, podemos pedir para o próprio Deus que se faz presente no semblante do
próximo. Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, fala sobre a
experiência dos primeiros membros do movimento ao destacar as mazelas da
Segunda Guerra Mundial: “O Evangelho garantia: ‘Pedi e vos será dado’ (Mt 7,7;
Lc 11,9). Pedíamos para os pobres. Um dia, um pobre pediu um par de sapatos
número quarenta e dois. Uma de nós, diante do sacrário na Igreja, formulou
essa oração: ‘Dá-me, Senhor, um par de sapatos número quarenta e dois para
Ti, no pobre”. Saindo da Igreja, uma moça, amiga sua, lhe entregou um pacote.
Ela o abriu. Dentro, havia um par de sapatos número quarenta e dois...”.
“O homem atinge a plenitude da oração não quando nela exprime com
intensidade o seu próprio eu, mas quando permite que nela se torne plenamente presente o próprio Deus” (São João Paulo II).
Pe. Vilmar Barreto

Janeiro de 2021

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

3

Paróquia N. Sra do Perpétuo Socorro
recebe novo administrador

Fotos: Suzany Marques

SUZANY MARQUES

N

o dia 24 de janeiro, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, localizada em Aparecida de Goiânia, recebeu o seu
novo administrador paroquial, o padre Nelson Alves de Oliveira. Depois de oito anos, a Arquidiocese de Goiânia retoma
a administração da paróquia. Anteriormente, ela era de responsabilidade dos missionários Oblatos de Maria Imaculada.
A celebração de posse foi presidida pelo bispo auxiliar Dom Levi
Bonatto e os padres Marcos Paulo Vilela, João Luiz da Silva, Divino
Antônio da Silva, Jonisoncley Santos Carvalho e Aurélio Vinhadele
de Siqueira concelebraram.
Logo no início da celebração, foi lido o decreto de posse enviado
pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que não pôde estar presente. Em sua Homilia, Dom Levi agradeceu ao trabalho dos
Oblatos. “Agradecemos muito aos Oblatos por terem cuidado tão
bem desta paróquia. Eles ﬁzeram o que tinham de fazer”. Na oportunidade, o bispo falou sobre a importância da união dos paroquianos com o padre: “Há muita coisa para ser feita. O padre Nelson vai
coordenar, mas vocês irão realizar o trabalho junto à família, junto às
comunidades”, explicou ele.
Após a homilia houve o rito canônico de posse. De início, o padre
Nelson Alves renovou as promessas sacerdotais diante da assembleia
e do bispo, após rezou o Credo e prometeu levar o Evangelho a todos,
conforme determina a Santa Igreja. Na sequência, o padre recebeu do
bispo as chaves da Igreja e do Sacrário, a Estola roxa e foi até a Pia
Batismal, onde foi ungido com água benta. Por ﬁm, foi aberto o Sacrário, momento em que o padre e o bispo se ajoelharam e rezaram.
Ao ﬁnal da missa, padre Nelson recebeu diversas homenagens, entre
elas, a do padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário Basílica Sagrada
Família. “Padre Nelson é um grande nome, uma presença sempre muito
alegre e simples, que transforma a casa.” O padre Nelson agradeceu todos os presentes e deu ênfase à presença especial do seu pai, um senhor
de 91 anos. A comunidade se mostrou muito feliz pelo novo administrador paroquial e todos que ali estavam rezaram uma Ave-Maria por ele.

Onze candidatos ao diaconado permanente
Fotos: Rudger Remígio

são instituídos no ministério de leitores
MARCOS PAULO MOTA

N

a festa da Conversão de São Paulo, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonatto, presidiu a Santa Missa na
Catedral Metropolitana para conferir o ministério do leitorado
a onze candidatos ao diaconado permanente.
Dom Levi exortou os presentes sobre a importância da conversão
diária. “Meus irmãos, é preciso ouvir a voz de Jesus e se converter a cada
dia. É preciso abaixar a cabeça, prostrar-se por terra e ouvir, novamente,
uma voz. É possível que tenhamos perseguido os irmãos, aqueles que
pensam diferente de nós, pois, muitas das vezes, nos fechamos em nossas redomas de vidro, fechando o nosso mundo e os nossos corações,
quando, na verdade, Deus está nos chamando à conversão por meio
desses irmãos”.
De acordo com o Rito de Instituição de Acólitos e Leitores, número V,
“o leitorado é um ministério que é conferido aos candidatos às Ordens
Sagradas: diaconado e presbiterado. O leitor é instituído para a função
que lhe é própria, de ler a palavra de Deus nas assembleias litúrgicas.
Por isso mesmo, na missa e nas demais ações sagradas, será ele a fazer
as leituras da Sagrada Escritura com excepção do Evangelho; na falta do
salmista, será ele a recitar o salmo entre as leituras, o leitor consciente
da importância do ofício recebido deve ter o cuidado de aplicar-se e
de lançar mão de todos os meios oportunos para alcançar mais plenamente e cada dia desenvolver o conhecimento e o suave e vivo amor da
Sagrada Escritura.”
A celebração teve a participação das esposas e dos familiares dos
candidatos ao diaconado. Os diáconos permanentes e os padres David
Pereira de Jesus, José Haílo Ferreira, Vilmar Barreto, Antônio Donizete
Guimarães, João Batista de Lima, diretor da Escola Santo Estevão; e do
pároco da Catedral, padre Carlos Gomes também estiveram presentes.
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ESPECIAL

“Somente
na oração
entendemos
o que Deus
quer de nós”
Arquidiocese de Goiânia
ordenará dois novos
diáconos transitórios
SUZANY MARQUES

N

o dia 2 de fevereiro, a Arquidiocese de Goiânia ordenará
dois novos diáconos transitórios, os seminaristas Magno Valim Macena e Valdeir Gomes Neves. O Jornal Encontro Semanal entrevistou os jovens para compreender um pouco mais
sobre essa vocação, sobre o sim que deram ao Senhor.
Magno Valim tem 32 anos, é
natural da Cidade de Goiás. Segundo ele, sua vocação surgiu,
de fato, quando ele tinha 23 anos.
Entretanto, ele se lembra que
quando criança mostrou interesse em ser padre, mas, sem muita
informação, aquele desejo ﬁcou
adormecido. “Por volta dos 23
anos eu estava afastado da Igreja, porém recebi um chamado e
tive o desejo de voltar e ser um
católico de verdade. Com o passar do tempo, eu fui percebendo
que, ainda assim, faltava algo na minha vida. Eu procurei o padre
Luiz Henrique que era o vigário da paróquia, e também o promotor
vocacional da Arquidiocese de Goiânia. Nos anos de 2012 e 2013, eu
comecei a fazer acompanhamento para o discernimento vocacional.
No ﬁnal de 2013 veio a resposta que eu estava apto a entrar no seminário propedêutico”, contou.
O seminarista Valdeir Gomes, de 25 anos, natural de Goiânia,
disse que sua vocação surgiu desde muito pequeno. “Eu sempre
dizia que queria ser padre, eu cresci com essa vontade. Durante o
período da adolescência, pareceu uma coisa estranha, uma coisa da
infância. Nas férias do ano de 2010, a minha família não iria viajar
e havia uma senhora que fazia parte do grupo de vizinhos de que
a gente sempre se encontrava para rezar. Ela me deu um livrinho
que ensinava o Rosário. Como eu sabia que, naquelas férias a gente
não ia sair mesmo, decidi que iria aprender a rezar o terço. Comecei a rezar todo dia, e passei todo o mês rezando. No último dia das
férias, quando eu estava fechando a janela do quarto, me lembrei
da vontade de ser padre e do quanto isso foi forte na minha vida,
caminhando comigo durante toda a minha infância, foi assim. Esse
foi o marco”.
Para o Magno, ser ordenado diácono reforça o sentimento de
conﬁrmação de sua vocação. “O sentimento maior é o de conﬁança em Deus. Ele sabe de toda a minha humanidade, conhece toda
a minha vida, e conﬁa a mim esse chamado tão grande”. Já para
Valdeir, a ordenação diaconal é mais um passo para o objetivo ﬁnal
que é o sacerdócio. “Mesmo como diácono, ainda continuo seminarista por mais um tempo. A sensação é de conﬁrmação. À medida
que eu me aproximo, Deus e a Igreja vão me dando a graça de per-

ceber com mais clareza e com mais realismo o desaﬁo da missão.
Eu tenho paz, porque esse caminho todo de entrega é, de fato, um
passo de fé”.
Quando se fala em ser padre, Valdeir disse que é sua maior vontade, pois o sacerdócio é um caminho que pode levar à santidade.
“Eu tenho muita vontade de ser santo e fazendo esse pedido a Deus
para que ele me acompanhe e para que eu persevere, me parece que
o caminho para que ele me santiﬁque é do serviço como sacerdote,
também trabalhando pela santiﬁcação e salvação das outras pessoas”. Magno falou que ser padre é um plano de Deus para salvar
a sua vida. “Há vários meios que Deus nos ajuda para alcançarmos
a nossa salvação e eu entendo que o sacerdócio é o meio escolhido
para mim. Eu também tenho o desejo de ajudar outras pessoas a
buscar essa santidade na vida, no cotidiano e, consequentemente,
buscar a salvação”.
Para seu lema de ordenação, Magno escolheu a frase “Anunciarei
o teu nome aos meus irmãos”, que foi retirada do livro dos Salmos.
De acordo com ele, essa frase foi muito forte durante o seu discernimento vocacional e o acompanhou em toda a sua caminhada. Já
o seminarista Valdeir abraçou o lema “Estão em ti as nossas fontes”,
retirado do Salmo 86/87,7. “Esse texto é muito signiﬁcativo para
mim por várias razões. No seguimento de Jesus, eu percebo que é o
próprio Senhor que me sustenta, que me sustentou desde sempre,
ele é a minha fonte”.
Ao ﬁnal da entrevista, os futuros diáconos deixaram uma
mensagem para aqueles que sentem no coração a vontade de seguir o sacerdócio. Valdeir Gomes
diz que é preciso ter sensibilidade para as coisas de Deus. “Você
não vai escutar uma voz do céu.
Não vai cair um raio que te faça
entender qual é a vontade de
Deus. É preciso ter sensibilidade ao Senhor que fala na própria
história. Ao rezarmos, percebemos a história e enxergamos que
Deus sempre falou à humanidade. Fazendo isso, entendemos que a
vontade do Pai se faz presente, mas esse caminho não se faz sozinho
e precisamos buscar a Igreja”. Magno, por ﬁm, reiterou que não é
preciso ter medo. “O Senhor não nos pede nada extraordinário. Ele
nos pede apenas que trilhemos um caminho de salvação e que não
tenhamos medo da vocação à qual somos chamados, seja ela o sacerdócio, a vida consagrada, ou o matrimônio. Sejamos abertos ao
chamado do Senhor, mas para isso, é preciso oração. Somente na
oração entendemos o que Deus quer de nós”.
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Fotos: Vatican News

o dia 13 de janeiro, o papa Francisco e o emérito Bento XVI receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Eles foram os primeiros a receber o imunizante durante a campanha de vacinação
que aconteceu no Vaticano. Dias antes, o papa Francisco concedeu
entrevista ao programa Tg5 da televisão italiana, na qual ele aﬁrmou que
seria vacinado. Ao ser questionado sobre as vacinas, Francisco aﬁrmou que
se trata de “uma ação ética, porque está em risco a sua saúde, a sua vida,
mas, também, a vida dos outros.”
Já na Mensagem e Bênção Urbi et Orbi, (à cidade de Roma e ao mundo)
que ele concede tradicionalmente no Natal, o Santo Padre declarou que as
vacinas são luzes de esperança. “Hoje, neste tempo de escuridão e incertezas pela pandemia, aparecem várias luzes de esperança, como a descoberta
das vacinas”. O primeiro pensamento do papa foi direcionado às pessoas
mais frágeis, aos doentes e a todos que, neste tempo se encontram desempregados ou em graves diﬁculdades pelas consequências econômicas da
pandemia, “bem como às mulheres que nestes meses de conﬁnamento sofreram violências domésticas.”
No Brasil, o processo de vacinação começou no dia 17 de janeiro, logo
após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceder o aval
para o uso emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz/AstraZeneca.
Até a tarde do dia 27 de janeiro, o país tinha ultrapassado mais de 1 milhão
de pessoas vacinadas com a primeira de duas doses do imunizante que está
sendo aplicado nesta primeira etapa - apenas a parcela da população mais
vulnerável à doença: proﬁssionais de saúde, quilombolas, indígenas e idosos em instituições de longa permanência.

“É uma graça divina os cientistas
terem desenvolvido a vacina”
Foto: Arquivo Pessoal

FÚLVIO COSTA

A

imunologista Ana Paula Junqueira Kipnis, do Instituto
de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade
Federal de Goiás (UFG), aﬁrmou em
entrevista ao Jornal Encontro Semanal
que a vacina é uma esperança para
a humanidade. “As vacinas desenvolvidas trouxeram a esperança de
que a pandemia vai terminar em um
período mais curto, mas nós ainda
teremos um certo tempo para que a
doença seja controlada”. Ela destacou o exemplo de Israel que já vacinou a maior parte de sua população.
“Com o número de indivíduos que já
Ana Paula Junqueira Kipnis
vacinou, aquele país reduziu em 60%
a infecção pela covid-19”, aﬁrmou.
Embora estejamos em um cenário tenso, sobretudo no Brasil em que muitos falam em não tomar a vacina, a imunologista disse que não há motivo
para pavor e medo. Ana Paula explicou como é calculada a eﬁcácia das vacinas. “O que deve ser feito numa pandemia? É preciso reduzir o número
de pessoas que vão ser hospitalizadas, reduzir o número de pessoas que vão
morrer pela doença. Então, a eﬁcácia nesse momento não foi calculada para a
pessoa não ter a doença, mas, caso ela tenha, que não seja hospitalizada e que
não corra o risco de morrer. A eﬁcácia das vacinas que temos para a covid-19
diz o seguinte: a CoronaVac tem 50,3% de eﬁcácia, então 50,3% das pessoas
que foram vacinadas não vão adquirir covid de maneira nenhuma. Aquelas
que adquirirem que estão na outra ponta não vão ter a doença grave, não vão
ser hospitalizadas e isso já melhora os índices, aumenta a probabilidade de a
pessoa não morrer pela doença, enquanto que a vacina da AstraZeneca tem
70% de eﬁcácia. Isso quer dizer que 70% da população que toma a vacina não
contrai a doença e os outros que contraem não terão a sua forma grave”.
Com relação aos riscos da vacina contra a covid-19, a cientista aﬁrmou que
não há nenhum perigo. “A vacina não altera o DNA, nem faz modiﬁcação em
quem a recebe. A única coisa que ela faz é induzir uma resposta imune contra o
vírus. A CoronaVac é feita por um adenovírus modiﬁcado, que não replica em
você, ele só entra no corpo e logo morre, mas, antes de morrer, ele mostra para
o corpo as proteínas do coronavírus. Isso faz com que o sistema imune pense
que é o próprio vírus infectando, assim, o corpo dá uma resposta imune melhor. Enquanto que a da AstraZeneca é o próprio vírus que causa a covid-19,
mas esse vírus é morto, num sistema de produção que garante que nenhuma
partícula viral saia viva da vacina. Quando injetada no músculo, isso faz com
que o organismo pense que, em algum momento, a célula viu esse vírus, mas,
na verdade, é só o vírus morto e isso faz montar uma resposta imune”.
PREOCUPAÇÃO
Ana Paula vê com preocupação o processo de aquisição das vacinas.
Segundo ela, o país demorou muito para adquirir as suas, enquanto ou-

Eficácia das vacinas
CoronaVac

50,3%

AstraZeneca

70%

tros países se organizaram antes. Diante disso, o processo de fabricação é
priorizado para aqueles que chegaram primeiro. “Uma planta de vacinas
consegue fazer determinado número delas. Não há tempo suﬁciente a ﬁm
de começar a construir uma planta agora para produzir para a pandemia,
neste momento. Mesmo que se tenha dinheiro não há onde comprar, porque a produção está comprometida com quem comprou antecipadamente
e conﬁou nas vacinas. Num momento muito próximo não haverá vacinas
para todos os brasileiros. Por isso, precisamos continuar usando máscara,
mantendo o distanciamento e evitando aglomeração”.

“Eu temia por uma doença que iria dizimar
grande parte da população. Já imaginou uma
população sem os idosos, sem qualquer
pessoa que tenha outra doença de base?
Nós seríamos uma população
totalmente destruída”
Ao ﬁm da entrevista, a imunologista comentou as palavras do papa Francisco de que as vacinas são luzes de esperança. “Ter vacina traz um alento. Se
os cientistas não tivessem conseguido produzi-la a tempo, eu temia por uma
doença que iria dizimar grande parte da população. Já imaginou uma população sem os idosos, sem qualquer pessoa que tenha outra doença de base? Nós
seríamos uma população totalmente destruída. Realmente é uma graça divina
os cientistas terem desenvolvido a vacina e elas terem tido algum efeito, porque, ao longo dos anos, os cientistas têm tentado fazer muitas vacinas e isso
tem sido difícil”. Eu, por exemplo, trabalho com vacinas há 20 anos, tentando
fazer uma nova vacina para a tuberculose. Tenho uma que é promissora, mas
ela não pode, ainda, ser testada em humanos. Ter tido essa oportunidade e ter
tido várias vacinas que funcionam realmente é uma graça, uma esperança e
nós vamos conseguir. Todos têm que ter em mente que nenhuma vacina usada até hoje conseguiu eliminar uma doença de uma vez. É um processo lento”.

Janeiro de 2021

6

Arquidiocese de Goiânia

ORAÇÃO N. 21
Foto: Vatican News

CATEQUESE DO PAPA

A
oração
de
louvor
Estimados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos a catequese sobre a
oração, e hoje damos espaço à
dimensão do louvor.
Inspiramo-nos numa passagem crítica da vida de Jesus. Depois
dos primeiros milagres e da participação dos discípulos no anúncio do Reino de Deus, a missão do Messias sofre
uma crise. João Batista duvida e faz
com que lhe chegue esta mensagem João encontra-se na prisão: “És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar
outro?” (Mt 11,3). Ele sente a angústia
de não saber se errou no anúncio. Na
vida há sempre momentos escuros,
momentos de noite espiritual, e João
está a passar um momento como esse.
Há hostilidade nas aldeias perto do
lago, onde Jesus tinha realizado mui-

tos sinais prodigiosos (cf. Mt 11,20-24).
Ora, precisamente naquele momento
de desilusão, Mateus relata um acontecimento verdadeiramente surpreendente: Jesus não eleva ao Pai uma
lamentação, mas um hino de júbilo:
“Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da
terra, porque escondeste estas coisas
aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos” (Mt 11,25). Isto é,
em plena crise, em plena escuridão na
alma de tantas pessoas, como João Batista, Jesus bendiz o Pai, Jesus louva o
Pai. Mas, porquê?
Antes de mais, louva-o pelo que
é: “Pai, Senhor do céu e da terra”. Jesus
rejubila-se no seu espírito porque sabe
e sente que o seu Pai é o Deus do universo e, vice-versa, o Senhor de tudo o
que existe é o Pai, “o meu Pai”. O louvor brota desta experiência de sentir-se

o “ﬁlho do Altíssimo”. Jesus sente-se ﬁlho do Altíssimo.
E além disso Jesus louva o Pai porque prefere os pequeninos. É o que Ele
próprio experimenta, pregando nas
aldeias: os “entendidos” e os “sábios”
permanecem desconﬁados e fechados,
fazem cálculos; enquanto os “pequeninos” abrem-se e acolhem a mensagem.
Ela só pode ser a vontade do Pai, e Jesus regozija-se com isto. Também nós
devemos regozijar-nos e louvar a Deus
porque as pessoas humildes e simples
aceitam o Evangelho. Rejubilo-me
quando vejo estas pessoas simples,
esta gente humilde que vai em peregrinação, que reza, canta, louva, gente
à qual talvez faltam muitas coisas, mas
a humildade leva-as a louvar a Deus.
No futuro do mundo e nas esperanças
da Igreja há sempre os “pequeninos”:

aqueles que não se consideram melhores do que os outros, que estão conscientes dos próprios limites e dos seus
pecados, que não querem dominar os
outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos.
Assim, naquele momento de aparente fracasso, no qual tudo é escuridão, Jesus reza, louvando o Pai. E a sua
oração leva-nos, também a nós leitores
do Evangelho, a julgar de um modo diferente as nossas derrotas pessoais, as
situações em que não vemos claramente a presença e a ação de Deus, quando parece que o mal prevalece e não há
maneira de o impedir. Jesus, que tanto
recomendou a oração de súplica, precisamente no momento em que teria motivos para pedir explicações ao Pai, ao
contrário passa a louvá-lo. Parece uma
contradição, mas a verdade está nisto.

“Louvar é como respirar oxigênio puro: puriﬁca a alma”
Para quem é útil o louvor? Para nós
ou para Deus? Um texto da liturgia
eucarística convida-nos a rezar a Deus
do seguinte modo: “Não necessitais do
nosso louvor, mas através de um dom
do vosso amor chamais-nos a dar-vos
graças; os nossos hinos de bênção não
aumentam a vossa grandeza, mas obtêm para nós a graça que nos salva”
(Missal Romano, Prefácio comum IV).
Ao louvar somos salvos.
A prece de louvor é útil para nós.
O Catecismo deﬁne-a assim: “Participa da bem-aventurança dos corações
puros que o amam na fé, antes de o
verem na glória” (n. 2639). Paradoxalmente, deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas
sobretudo nos momentos difíceis, nos
momentos escuros quando o caminho
é íngreme. Este é também o tempo do

louvor, como Jesus que no momento
escuro louva o Pai. Pois aprendemos
que através daquela subida, daquele
caminho difícil, daquela vereda cansativa, daquelas passagens desaﬁadoras,
se consegue ver um novo panorama,
um horizonte mais aberto. Louvar é
como respirar oxigênio puro: puriﬁca-te a alma, faz com que olhes para longe, não te aprisiona no momento difícil
e escuro das diﬁculdades.
Há um grande ensinamento naquela
oração que desde há oito séculos nunca
deixou de palpitar, a que São Francisco
compôs no ﬁnal da sua vida: o “Cântico do irmão sol” ou “das criaturas”.
O Pobrezinho não o compôs num momento de alegria, de bem-estar, mas,
pelo contrário, no meio das diﬁculdades. Francisco estava quase cego e sentia na sua alma o peso de uma solidão

que nunca tinha sentido antes: o mundo
não mudou desde o início da sua pregação, ainda há aqueles que se deixam
dilacerar por disputas e, além disso, ele
ouve aproximar-se os passos da morte.
Poderia ser o momento da desilusão,
daquela extrema desilusão e a percepção do próprio fracasso. Mas naquele
instante de tristeza, naquele momento
de escuridão, Francisco reza. De que
modo reza? “Louvado sejais, ó meu Senhor…”. Reza louvando. Francisco louva a Deus por tudo, por todos os dons
da criação e até pela morte, que com
coragem chama “irmã”, “irmã morte”.
Estes exemplos dos Santos, dos cristãos,
também de Jesus, de louvar a Deus nos
momentos difíceis, abrem-nos as portas
de um caminho muito grande rumo ao
Senhor e puriﬁcam-nos sempre. O louvor puriﬁca sempre.

Os Santos e as Santas demonstramnos que podemos louvar sempre, nos
momentos bons e maus, pois Deus é o
Amigo ﬁel. Este é o fundamento do louvor: Deus é o Amigo ﬁel, e o seu amor
nunca falha. Ele está sempre ao nosso
lado, espera-nos sempre. Alguém dizia:
“É a sentinela que está próxima de ti e
faz com que vás em frente com segurança”. Nos momentos difíceis e escuros,
encontremos a coragem de dizer: “Bendito és tu, ó Senhor”. Louvar o Senhor.
Isto far-nos-á bem.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
13 de janeiro de 2021
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Façamos como

E

u queria entender o que está acontecendo com o ser humano,
principalmente com os que se dizem cristãos. Vivemos em um
momento delicado, cheio de incertezas e parece que estamos surdos, pois não conseguimos ouvir o que Deus nos fala ao coração.
Agimos como pessoas sem a menor preocupação, caridade, respeito
para consigo mesmas e o próximo.
Existe a enfermidade, a covid-19, e nós não estamos nem aí.
As pessoas vão dizer: existe Deus, que tudo pode e cura. E isso é
verdade. Só que nós não podemos tentar a Deus e dizer “eu tenho fé,
Deus não vai permitir que eu me contamine, que eu ﬁque doente, Ele
pode tudo”.
É verdade, Ele pode tudo mesmo e faz, mas sempre quer a participação do próprio ser humano para realizar e fazer. Não vamos tentar a
Deus e nem achar que podemos obrigá-lo a fazer a nossa vontade.
Deus está nos ensinando e mostrando o que realmente é importante:
família, casa, silêncio, oração, entrega e escuta.
Façamos como São José, escutemos o que Deus tem a nos dizer. Quando o rei decidiu perseguir e matar o Menino Rei, Jesus, o que São José
decidiu fazer: enfrentar os soldados e defender o seu Filho ou escutar a
Deus e fugir? José poderia dizer: “meu ﬁlho é Filho de Deus, Ele não vai
permitir que nada aconteça conosco. Vamos ﬁcar aqui mesmo, enfrentar
o que vier”. Não. José escutou a voz de Deus e fugiu.
São José assumiu o papel de defensor da Sagrada Família. Ele não
procurou o perigo, mas fez a sua parte e protegeu aqueles que ama. É o
momento de nós também protegermos aqueles que amamos, escutando
o que Deus quer nos falar e ensinar.
Nós não precisamos de tantos passeios, saídas, barulho, aglomeração. Muito pelo contrário, precisamos de mais silêncio, escuta, família,
casa, menos correria e mais Deus.
Tudo no tempo de Deus.

Deus está nos ensinando e mostrando
o que realmente é importante:
família, casa, silêncio, oração,
entrega e escuta
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São José
Foto: Internet
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LEITURA ORANTE

“Devo pregar... para isso
que eu vim” (Mc 1,38)
VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

D

esde a celebração do Batismo do Senhor, estamos vivendo o tempo ordinário do ano litúrgico, também chamado
de tempo comum. Durante esse tempo
acompanhamos Jesus enquanto escutamos a
sua pregação: “O Reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15).
Domingo próximo, acompanhamos o Mestre à casa de Pedro e André. Na casa deles,
cura a sogra de Pedro que se põe a servir. Cura
também outros doentes e liberta endemoniados; os quais ele não permite que falem. Seu
poder atrai a cidade inteira.
Durante a madrugada, Jesus vai para um
lugar deserto para rezar. Os discípulos os procuram para dizer que todos o procuram, mas
Jesus os convida a irem a outros lugares para
pregar, pois, diz ele, para isso que veio.
Até os demônios sabem quem é Jesus, mas

Ele não os deixa falar por que o demônio não
abre a boca para dar glória a Deus senão para
enganar, mesmo que para isso use da verdade. A cidade inteira busca a Jesus, não para
dar glória a Deus, mas para conseguir ou presenciar milagres.
O Mestre, porém, não se deixa levar pela
tentação de ser honrado e poderoso. Sua vontade é fazer o que o Divino Pai Eterno quer:
pregar a conversão e convidar todos a entrarem no Reino de Deus. Por isso se retira para
rezar no deserto. A glória de Jesus é estar com
o Pai e fazer sua vontade.
O Mestre não dialoga com o mal. Ele não
quer o interesse oportunista dos homens e
tampouco se deixa conter. Está sempre a caminho, anunciando a Boa Nova da Salvação.
Que o Divino Espírito Santo nos conceda a
graça de sermos como Jesus: não dialogar com
o mal, não querer as honras dos homens, mas
desejar somente o que o Divino Pai Eterno
quer de nós. Amém.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20. 3ª-f.: Ml 3,1-4; Sl23(24); Hb 2,14-18; Lc 2,2240. 4ª-f.: Hb 12,4-7.11-15; Sl 102(103); Mc 6,1-6. 5ª-f.: 1Rs 2,1-4.10-12; Sl 47(48); Mc 6,7-13. 6ª-f.: Hb 13, 1-8;
Sl 26(27); Mc 6,14-29. Sábado: Hb 13, 15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6,30-34. Domingo: 5º Domingo do Tempo
Comum – Jó 7,1-4.6-7; Sl 146(147); 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 (Curas na Galiléia).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 1,29-39 (página 1243 - Bíblia
das Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
1. Preparação: Recolha-se em um lugar silencioso.
Faça, com calma, o Sinal da Cruz e peça auxílio ao
Divino Espírito Santo.
2. Leitura: Leia o texto bíblico em voz alta e sem pressa. Repita os trechos que chamam a sua atenção.
3. Meditação: Louve ao Divino Pai Eterno por te dar
o seu próprio Filho como mestre.
4. Oração: A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb
4,12). Ela transforma nossa vida.
Peça ao Divino Espírito Santo a graça de viver
como Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador.
5º Domingo do Tempo Comum - Ano B. Liturgia da
Palavra: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146 (147),1-2.3-4.5-6 (R. cf. 3a);
1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 (Curas na Galiléia).

