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Violência contra a mulher
“Não podemos ignorar o grito de socorro das vítimas”
(Papa Francisco)
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Conheça a história da
oração Tão Sublime
Sacramento

Paróquia em Goiânia recebe
celebração que marca o
Dia da Vida Consagrada
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PALAVRA DO ARCEBISPO

PELAS MULHERES
VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA
Irmãos e Irmãs,

A

cena bíblica que narro a seguir é
dramática. Foi descrita num texto
breve por São João e deixa entrever quase que cinematograﬁcamente o seu desenrolar. Muito cedo, ainda
de madrugada, antes do nascer do sol, um
grupo possivelmente truculento, composto
por escribas e fariseus, trazem, imagine-se que certamente com carga terrível de
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
agressividade, uma mulher e põe-na diante
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
de Jesus. O evangelista deixa em destaque
logo de início que a ocorrência se dá “antes do nascer do Sol”. Conhecemos bem o antagonismo luz-escuridão
tão típico da teologia joanina. Cristo é o Sol. Luz que ilumina todo homem, luz que vence as trevas e as trevas não a compreendem. Assim,
despossuídos desta luz, aqueles homens, com tamanha agressividade,
enxergam tão somente a imputação legal e penal daquela mulher, no
estrito e cego cumprimento do dever de apedrejar aquela que fora “surpreendida” em adultério. Consegue-se imaginar a dureza desta pena
de morte. Homens lançando pesadas pedras sobre uma mulher. Uma
violência alicerçada numa visão apequenada de uma legislação antiga.
Eles, escribas e fariseus, ainda não entenderam o Sol, a nova, perpétua
e verdadeira Luz lançada sobre as Escrituras Sagradas pela presença
de Cristo na história, ali, diante deles, ao alcance de suas interrogações.
Não entenderam a continuidade-ruptura por ele instalada: “os antigos
diziam [...] eu, porém, vos digo...”. Não compreenderam, ﬁxados que
estavam na escuridão, que Cristo iluminou, desde o amanhecer da ressurreição, toda a história, todas as práticas sociais e coletivas, realinhou
o coração do homem para um novo Mandamento: “Que vos ameis uns
aos outros assim como Eu vos amei”.
Esta cena da violência contra a mulher talvez tenha sido um dos
dramas mais severos que esteve no coração do papa Francisco quando
deﬁniu, para este mês de fevereiro, como intenção para a oração universal, para a oração em todas as dioceses no mundo inteiro, intenção esta
que deve ser balbuciada por todos, em todas as expressões pastorais
e espirituais da Igreja: que rezemos por todas as mulheres que, como
aquela mulher prestes a ser apedrejada com novos e requintados instrumentos, são hoje vítimas de violência. A Igreja toda deve, em todos os
dias do mês de fevereiro, clamar a Deus para que a sociedade encontre
meios concretos de proteger as mulheres vítimas diárias de toda forma
de violência praticada não apenas pelos homens, maridos ou companheiros, mas também por parentes próximos, como pais, padrastos,
irmãos ou até irmãs. Rezar por tantas mulheres que trazem em seus
corpos as chagas do Cruciﬁcado. Por tantas mulheres que perderam a
noção de seu valor, a consciência de sua dignidade, e permanecem, por
razões várias, escravas da violência diária.
Possa nossa oração chegar ao coração de Deus, para que, em seu poder inﬁnito, Ele transforme os corações, renove as mentes, altere os percursos e as experiências de violência de todos os que promovem os atuais
apedrejamentos doutras formas contra as mulheres dos dias de hoje.
Que os homens aprendam por meio da postura amorosa, serena, profunda de São José, Esposo digno e casto de Nossa Senhora, a quem o Céu
concedeu a honra de zelar por Jesus, o Verbo Encarnado. E que, de sua
presença e atitude respeitosas, todos os homens aprendam a respeitar as
mulheres, suas esposas e companheiras, suas ﬁlhas e enteadas, enﬁm, todas as mulheres. De homens de coração renovados, de mentes ajustadas,
de comportamentos retos e equilibrados poderá vir uma geração verdadeiramente nova, que respeita as mulheres em sua dignidade e na estatura com que a Sagrada Escritura trata as mulheres que, ao lado de homens
renovados, aﬁrmam a mais bela e augusta expressão da Criação.
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Editorial
O papa Francisco, todos os meses,
nos convida à oração e ação. Em janeiro, ele nos convidou ao serviço da
fraternidade: “a fraternidade leva-nos
a abrirmo-nos ao Pai de todos e a ver
no outro um irmão, uma irmã, para
partilhar a vida ou para se apoiar mutuamente, para amar, para conhecer”.
Neste mês de fevereiro, a intenção de
oração é pelas mulheres que sofrem os
mais diversos tipos de violência: verbal, psicológico, sexual, físico. Além
da oração, precisamos também denunciar: ação. Na reportagem de capa
desta edição trazemos entrevista com
a delegada regional de Aparecida de
Goiânia, Cybelle Tristão, que dá orien-

tações de como podemos perceber sinais de violência contra a mulher, seja
em nosso bairro, em nossa rua, ou na
própria família. Assim como o papa
Francisco, ela nos orienta, ainda, a não
nos omitirmos quanto a esse mal. A
denúncia, na visão da delegada, é o
melhor caminho para proteger as mulheres, sobretudo se isso é feito quando percebemos precocemente. Nosso
arcebispo, Dom Washington Cruz,
também reﬂete sobre o tema a partir
do Evangelho de João (8,1-11) que narra a cena em que Maria Madalena seria apedrejada e Jesus a salva.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

Tão Sublime Sacramento:
libertando o cristão da escravidão do pecado

A

Santa Igreja Católica Apostólica Romana é realmente riquíssima no seu acervo de orações que perpassam os milênios através da Tradição. A oração tem
a finalidade de aproximar os fiéis às “coisas do alto” (cf. Cl 3,1) e envolvê-los no
ministério de uma profunda intimidade com Deus. Uma das mais ricas maneiras
de rezar é através da adoração ao Santíssimo.
Sobre quando iniciou a adoração ao Santíssimo, como temos hoje, não há uma fonte
que possa indicar o primeiro momento, contudo, temos na história da Igreja os relatos
pontuais de adoração ao Santíssimo. Santa Juliana de Monte Cornillon, monja belga
agostiniana, depois de repetidas visões místicas, compreendeu que Cristo pedia para
que tivesse uma procissão onde, pelas ruas, os fiéis pudessem adorar Jesus Eucaristia.
Em 1246, dom Roberto de Thorete atende a sugestão da santa e inicia a Festa de Corpus
Christi, oficializada no mesmo ano pelo papa Urbano IV.
Uma grande festa necessitava de um hino digno e que ajudasse os fiéis a rezar e
a ficar na presença de Jesus Eucaristia. Ainda no século XIII Santo Tomás de Aquino, a
pedido do Papa Urbano IV, compôs hino, denominado Pange, língua (Canta, ó língua),
que deveria ser cantado no momento da exposição do Corpo de Cristo Sacramentado. O
hino é composto por cinco estrofes, atualmente é comum cantar, durante a adoração, as
duas últimas estrofes. Segue a tradução do latim para o português/Brasil:
Vamos todos louvar juntos o mistério de amor
Pois o preço deste mundo foi o sangue redentor
Recebido de Maria que nos deu o Salvador
Recebido de Maria que nos deu o Salvador
Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu
Ensinou sua doutrina, com os homens conviveu
No final de sua vida um presente ele nos deu
No final de sua vida um presente ele nos deu
Observando a lei mosaica se reuniu com os irmãos
Era noite, despedida numa ceia, refeição
Deu-se aos doze em alimento pelas suas próprias mãos
Deu-se aos doze em alimento pelas suas próprias mãos
Tão Sublime Sacramento, adoremos neste altar
Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar
Venha a fé por suplemento, os sentidos completar
Venha a fé por suplemento, os sentidos completar
Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor
Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor
Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor
A alegria do louvor. A alegria do louvor.
É perceptível que o hino é sumptuoso em teologia, teor bíblico e com majestosa
espiritualidade. Ainda que a tradução não seja tão fiel ao original em latim, não obstante, consegue transmitir mensagens precisas no que se refere a Jesus, que está sendo
adorado, por exemplo: o sangue redentor; recebido de Maria; ensinou sua doutrina; observando a lei mosaica; despedida numa ceia [...] deu-se aos doze em alimento. Nas duas
últimas estrofes temos um “Exsultate”, isto é, a alma que, durante a adoração se alegra
intimamente com Jesus Sacramentado: “tão Sublime sacramento, adoremos neste altar;
ao eterno pai cantemos e a Jesus; ao espírito exaltemos; a alegria do louvor.
Conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, ao adorar Santíssimo Sacramento estamos reverenciando o próprio Jesus Cristo que é “fonte e cume de toda a vida cristã”, pois na Eucaristia “está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio
Cristo, nossa Páscoa” (CIC 1324). A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto
existe, Amor infinito e misericordioso. (cf. Lc 4,8; Dt 6,13).
“Adorar a Deus é reconhecer, com respeito e submissão absoluta, o nada da criatura,
que só por Deus existe. [...] A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre
si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo” (CIC 2097).
“A nossa maneira de pensar deve estar de acordo com a Eucaristia: e, por sua
vez, a Eucaristia confirma à nossa maneira de pensar”. (Santo Irineu de Lião)
Pe. Vilmar Barreto
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Paróquias da Arquidiocese de Goiânia

Pe. Adnilson

Pe. Fênykis

Foto: Pascom

Foto: Suzany Marques

Foto: Suzany Marques

Foto: Pascom

recebem novos administradores

Pe. Abdon

Pe. Rafael

SUZANY MARQUES

N

Ainda na manhã do dia 31, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz
de Campinas) recebeu o novo pároco, padre Abdon Guimarães, e cinco
vigários paroquiais: os padres Edson Costa, Aragonês de Jesus, Olvides
de Lima, Elismar Alves, e o padre Oliveira. A Santa Missa foi presidida
pelo arcebispo Dom Washington Cruz. O arcebispo destacou que uma
paróquia é formada pelo povo de Deus. “Meus irmãos e minhas irmãs,
a paróquia não é o pároco nem os demais sacerdotes. Esses estão a serviço da comunidade. Os autênticos protagonistas são os paroquianos
que a formam”.
Na noite do dia 3 de fevereiro, a Paróquia Santa Cruz, em Aparecida
de Goiânia, recebeu o padre Rafael Gonçalves Cesário como administrador
paroquial. Dom Washington foi o responsável por presidir a celebração,
que foi concelebrada por 24 padres, alguns da Arquidiocese de Brasília e
outros de nossa arquidiocese. Na homilia, o arcebispo explicou que uma
paróquia “não se identiﬁca com um edifício ou um conjunto de estruturas, mas sim com uma precisa comunidade de ﬁéis, na qual o pároco é o
seu pastor próprio”. Sobre esse propósito, Dom Washington rememorou as
palavras do papa Francisco (Evangelii Gaudium, nº 28) em que ele recorda
que a “paróquia é presença eclesial no território, no âmbito para a escuta
da Palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade
generosa, a adoração e a celebração”, e concluiu que essa é “a comunidade
das comunidades”, ﬁnalizou.

Ifiteg dá início ao ano
letivo 2021

Dia Mundial da Vida Consagrada
comemora jubileu de prata

No dia 1º de fevereiro, Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia,
presidiu a Santa Missa de abertura do ano letivo do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (Ifiteg). A celebração aconteceu no auditório
da instituição onde estudam os seminaristas das seguintes congregações religiosas: Ordem dos Frades Menores, Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos, Congregação do Santíssimo Redentor e Congregação dos
Sagrados Estigmas.
Na ocasião foram apresentados os dois novos diretores do Ifiteg, o frei
Edson Marias Dias, OFMCap, e o frei Flávio Pereira Nolêto, OFM, que junto
aos professores fizeram a profissão de fé e o juramento de fidelidade, conforme orientações da Igreja.
Dom Levi, em sua homilia, fez comentários sobre a etapa formativa,
base para o conhecimento. “O estudo nos leva a conhecer mais a fundo a
realidade. É uma forma importante de dominar a criação. Precisamos, portanto, estudar para sabermos mais e enamorarmos de conhecimento”.

A Paróquia Santo Antônio, do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, realizou na Festa da Apresentação do Senhor, no dia 2 de fevereiro, uma
celebração em ação de graças pelo Jubileu de Prata do Dia Mundial da
Vida Consagrada. A Santa Missa foi presidida pelo Superior Provincial dos
Missionários Redentoristas, padre André Ricardo de Melo, e concelebrada
pelos freis Alexandre Agostini, Weder da Silva, Luís Pinheiro, Daniel Soares
e o padre Jefferson Nunes. Durante a homilia, padre André falou sobre a
importância dessa data. “Esse dia foi decretado pelo papa São João Paulo
II, para que a Igreja pudesse reconhecer o dom que é a vida consagrada,
e reconhecer o serviço, a missão de cada comunidade religiosa”. O padre
finalizou dizendo que “há um futuro promissor a cada um de nós. Se existe
crise, se existe dificuldade, Deus tem a consolação para cada um. Que Maria Santíssima venha ao nosso encontro, como foi ao de Isabel, e também
ao de Simeão e de Ana, trazendo consigo o próprio Jesus. Renovemos
nossas forças para que possamos celebrar tantos outros anos jubilares.”

Foto: Companhia Digital Fotografias

a noite do dia 28 de janeiro, a Paróquia São João Batista, na Vila
Galvão, em Senador Canedo, recebeu seu novo administrador paroquial, padre Adnilson Pedro Gomes. A celebração foi presidida pelo
bispo auxiliar Dom Levi Bonatto, e concelebrada pelo padre Aneesh
Padassery Daevassy, administrador da Paróquia Nossa Senhora das Dores.
Em sua homilia, Dom Levi falou que a chegada de um padre confere
vida nova à Igreja. “A Igreja procura se organizar de forma pastoral, e aí
está a própria vitalidade da Igreja, que ﬁca mais forte e cresce com as mudanças”. Ele disse, também, que “é uma alegria quando podemos transferir
um padre, porque sabemos que as realizações que irão acontecer no futuro,
serão ainda melhores daquelas que aconteceram no passado.”
Ao ﬁnal da celebração, o padre Adnilson agradeceu a todos, se comprometeu a administrar a paróquia da melhor forma possível, e pontuou que
a colaboração da comunidade é sempre necessária, para que tudo aconteça
da melhor forma possível.
Já na manhã do dia 31 de janeiro, o padre Fênykis de Oliveira Silva foi recebido na Paróquia Jesus de Nazaré, como novo administrador paroquial.
A missa também foi presidida por Dom Levi. Durante a homilia, o bispo
auxiliar falou da importância das mudanças na paróquia. “Com certeza
Deus quer o crescimento dessa comunidade. A partir de agora essa paróquia é abençoada com a chegada do padre Fênykis. Eu quero dizer, nesta
oportunidade, que a obrigação de vocês é rezar pelo pároco, assim como o
padre tem a obrigação de rezar pelos paroquianos”.
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Magno Valim e Valdeir Gomes
são ordenados diáconos

MARCOS PAULO MOTA

N

a celebração da Festa da Apresentação do Senhor no Templo,
dia 2 de fevereiro, Dom Washington Cruz ordenou os seminaristas Magno Valim Macena e Valdeir Gomes Neves diáconos
para o serviço da Igreja. A celebração aconteceu no Santuário
Basílica Sagrada Família. O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto e vários
padres da Arquidiocese concelebraram. Houve também a participação
de alguns diáconos permanentes.
Sobre a Festa da Apresentação do Senhor, Dom Washington citou
o trecho do Evangelho que Simeão faz revelações sobre o menino Jesus. “Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento
para muitos em Israel”. (Lc 2,34). Citou também o trecho que Simeão
anunciou a Nossa Senhora: “Quanto a ti, uma espada te transpassará
a alma” (Lc 2,35). O arcebispo explicou que a Apresentação do Senhor
tem um profundo signiﬁcado: “é o cumprimento da lei de Moisés e que,
a ação de Nossa Senhora e de São José nos ensina a respeitar as leis e
a cumprir todos os nossos deveres proﬁssionais, cívicos e quaisquer
outros, com naturalidade, pontualidade e rigor, sem nos desculparmos,
sem nos dispensarmos.”
Dom Washington disse, ainda, que a Solenidade da Apresentação
do Senhor foi enriquecida com mais um sinal vivo de Deus na nossa
Igreja Arquidiocesana, que foi a ordenação dos novos diáconos. “Com
essa ordenação, oferecemos e recebemos com alegria e gratidão esse
particularíssimo dom da graça dado à Igreja. É um dom que, desde os
tempos apostólicos, o Senhor jamais deixou e deixará de faltar à sua
esposa que é, portanto, parte integrante daquela grande tradição que
caracteriza a história, o caminho e mais profundamente o próprio rosto
da comunidade cristã”, disse.
O arcebispo comentou, também, sobre o gesto de imposição das mãos.
“Através da imposição das mãos estarei inserindo os acólitos Magno e
Valdeir no primeiro grau do sacramento da Ordem, o diaconado que os
conﬁgurará a Jesus Cristo, aquele que serve por amor”.
O rito de ordenação é iniciado antes da homilia com a apresentação
dos candidatos ao bispo. Após a homilia, segue o propósito do eleito,
momento em que ele responde ao arcebispo o desejo de ser consagrado
ao serviço da Igreja; após, segue a Prece Litânica, o bispo e toda a assembleia rogam a Deus Pai Todo-Poderoso que derrame com bondade a
bênção sobre os servos que são chamados à Ordem do Diaconado. Neste momento, o candidato encontra-se deitado em sinal de total entrega
a Deus. Após, acontece a imposição das mãos e a prece de ordenação
sobre o ordinando, pedindo ao Senhor que envie sobre ele o Espírito
Santo. Na sequência, há a imposição das vestes diaconais, a entrega do
livro dos Evangelhos e o cumprimento entre o bispo e os ordenados. O
bispo diz “A paz esteja contigo e os neos-diáconos respondem: “O amor
de Cristo nos uniu”. Por ﬁm, a Santa Missa segue conforme o ordinário.
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CAPA

Sociedade
precisa estar
atenta aos
sutis sinais
de violência
contra a
mulher

FÚLVIO COSTA

145 mil agressões
contra a mulher
em 2018
A cada 4 minutos
uma mulher é
agredida por
um homem
no Brasil

Foto: Vatican News

Dados do Ministério da Saúde

T

odos os meses, o papa Francisco exprime por meio
da oração as suas grandes preocupações pela humanidade e pela missão da Igreja. A sua intenção
de oração mensal é conﬁada à Rede Mundial de
Oração. Com a iniciativa, ele faz um chamamento universal para que transformemos nossas orações em gestos
concretos. Assim, oração e ação são propostas do Santo
Padre para que o mundo seja mais humano, fraterno e
solidário.
Neste mês de fevereiro, a intenção de oração do papa é
pelas mulheres vítimas de violência. Em sua mensagem,
divulgada na última semana em vídeo, Francisco lembra que “hoje, ainda existem mulheres que sofrem violência. Violência psicológica, violência verbal, violência
física, violência sexual. O número de mulheres espancadas, ofendidas e violadas é impressionante”. E continua:
“As diversas formas de maus-tratos que muitas mulheres
sofrem são uma covardia e uma degradação para toda a
humanidade. Para os homens e para toda humanidade”.
O chamado feminicídio ou femicídio é, de fato, um mal
que causa estragos na sociedade. Dados do Ministério da
Saúde, de fevereiro de 2020, dão conta que a cada quatro minutos uma mulher é agredida por um homem no
Brasil. Pior ainda, essa violência é cometida, na maioria
das vezes, por um homem conhecido. Dois anos antes, em
2018, foram registrados 145 mil agressões contra mulher
no Brasil das mais diversas formas: física, psicológica, sexual, ou uma combinação delas.
O que nós, cristãos, e toda a sociedade podemos fazer
diante de tão triste situação? Ainda em vídeo, o papa destaca: “Os testemunhos das vítimas que se atrevem a quebrar o silêncio são um grito de socorro que não podemos
ignorar. Não podemos olhar para o outro lado”.

P

ara falar sobre o assunto, o Jornal Encontro Semanal entrevistou Cybelle Silva Tristão, delegada regional de Aparecida de Goiânia, que falou sobre esse tipo de violência e explicou como a sociedade
pode agir, seja em seu bairro, rua ou dentro da própria família. Cybelle afirmou que nos últimos anos
tem havido crescimento considerável no número de agressões às mulheres e ressaltou aquilo que
disse o papa em seu vídeo: “esse tipo de violência tem aumentado, sobretudo porque ele não é apenas físico, mas se desdobra em diferentes formas. Nós temos a violência psicológica, a violência sexual, a violência
patrimonial e a violência física. O ápice é o crime de feminicídio, que é justamente quando a mulher perde
a vida por conta de um ato praticado pelo agressor”, disse.
Segundo ela, a Polícia Civil do Estado de Goiás tem acompanhado esse aumento de violência não só
contra a mulher, mas, também, nas suas mais diversas vertentes: contra a criança e o adolescente e contra idosos. No país,
estados e municípios desenvolvem políticas públicas com o objetivo de conscientizar a população. Cybelle Tristão lembrou de
um projeto desenvolvido um ano antes do início da pandemia
Disk 180
que se chamava Lei Maria da Penha nas Escolas. “O projeto viviolência contra a mulher
sava conscientizar educadores para que eles trabalhassem esse
tema nas escolas. Então, apesar de assistirmos um aumento nos
Disk 197
índices, enxergamos também ações para poder combater essa
violência”, afirmou.
denúncia à Polícia Civil
A delegada confirmou que durante a pandemia tem havido um aumento ainda maior de
violência contra as mulheres, crianças e idosos, ocasionada, sobretudo, pelo maior tempo de convivência das famílias dentro dos lares e porque as pessoas têm medo de sair de casa devido à disseminação do coronavírus. Para combater a
violência contra a mulher, conforme Cybelle, a sociedade tem papel fundamental e a denúncia é o melhor caminho. “Às vezes você sabe que
a vizinha está sofrendo violência, mas não denuncia. Nós temos canais diretos para isso: o Disk 180 para violência contra a mulher e o Disk
Denúncia da Polícia Civil, que é o 197”.

Canais de denúncia

Mais crimes contra a mulher

DETECÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Identificar mulheres que são violentadas não é fácil. A maioria tem vergonha de relatar,
outras querem passar uma imagem de família feliz para a sociedade. Muitas, porém, vivem um
verdadeiro filme de terror, conforme relatou a entrevistada. “Observar não é fácil e, às vezes,
• Xingar
vamos identificar nos mínimos detalhes: a vizinha já não está mais aparecendo na porta de
• Impedir de ir e vir
casa; dentro da família começa a haver a ausência de alguém que não comparece mais na casa
de outro familiar, ou não comparece às reuniões familiares para esconder uma lesão. São sinais
• Proibir de usar determinado
que podemos perceber muito sutilmente, isso porque a mulher vai tentar esconder que está
tipo de roupas ou esmaltes nas
sendo violentada justamente por vergonha e, por medo, elas acabam não relatando o seu sounhas ou de cortar os cabelos
frimento, nem mesmo para uma amiga, pessoa próxima ou familiar”.
Ao contribuir na identificação dos casos contra a mulher, a sociedade ajuda a não perpetuar mais um tipo de violência. Além da identificação de violência por parte das pessoas, é indispensável a contribuição de quem está sofrendo na pele as agressões. “A mulher violentada precisa entender que quanto mais precoce for a denúncia, mais fácil é estirpá-la da sociedade.
Isso porque trata-se de um ciclo que tende a aumentar. A violência verbal evolui para a violência física, podendo chegar ao ápice, o feminicídio. Feita a denúncia, logo nos primeiros sinais, a polícia terá mais possibilidades para atuar e para punir o agressor”, completou Cybelle.
O papa Francisco, ao final do seu vídeo, pede orações pelas mulheres violentadas. “Rezemos pelas mulheres que são vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e o seu sofrimento seja considerado e escutado por todos”.
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A oração com as Sagradas Escrituras
Estimados irmãos e irmãs,

H

oje gostaria de me concentrar
na oração que podemos fazer
a partir de um trecho da Bíblia.
As palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para permanecer
presas nos papiros, nos pergaminhos ou
no papel, mas para serem recebidas por
uma pessoa que reza, fazendo-as brotar
no próprio coração. A palavra de Deus
vai ao coração. O Catecismo aﬁrma: “A
leitura da Sagrada Escritura deve ser
acompanhada de oração – a Bíblia não
pode ser lida como um romance - para
que seja possível o diálogo entre Deus
e o homem” (n. 2653). Assim a oração
te conduz, pois é um diálogo com Deus.
Aquele versículo da Bíblia foi escrito
também para mim, há muitos séculos,
para me trazer uma palavra de Deus.
Foi escrito para cada um de nós. Esta
experiência acontece a todos os crentes: uma passagem da Escritura, ouvida
muitas vezes, de repente um dia fala-me
e ilumina uma situação que estou a viver. Mas é necessário que eu esteja presente nesse dia, no encontro com essa
Palavra, que esteja ali, ouvindo a Palavra. Todos os dias Deus passa e lança
uma semente no terreno da nossa vida.
Não sabemos se hoje encontrará terra
árida, ou terra fértil que faça crescer
essa semente (cf. Mc 4,3-9). Depende de
nós, da nossa oração, do coração aberto
com que nos aproximamos das Escrituras para que elas possam tornar-se para
nós a Palavra viva de Deus. Deus passa,
continuamente, através da Escritura. E
repito o que disse na semana passada,
citando Santo Agostinho: “Tenho medo
do Senhor quando passa”. Por que ter
medo? Que eu não o ouça, que não me
perceba que é o Senhor.
Através da oração realiza-se uma
nova encarnação do Verbo. E nós somos

os “tabernáculos” onde as palavras de
Deus querem ser recebidas e guardadas,
para poder visitar o mundo. Por esta razão, devemos aproximar-nos da Bíblia
sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O crente não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria
visão ﬁlosóﬁca ou moral, mas porque
espera um encontro; sabe que essas palavras foram escritas no Espírito Santo,
e que por isso nesse mesmo Espírito devem ser acolhidas, devem ser compreendidas, para que o encontro se realize.
Incomoda-me quando ouço cristãos
a recitar versículos da Bíblia como papagaios. “Oh, sim, o Senhor diz…, Ele
assim o quer…”. Mas, com aquele versículo, encontraste-te com o Senhor? Não
é apenas um problema de memória: é
um problema de memória do coração,
aquela que te abre para o encontro com
o Senhor. E aquela palavra, aquele versículo, leva-te ao encontro com o Senhor.
Portanto, lemos as Escrituras para
que elas “nos leiam”. E é uma graça ser
capaz de se reconhecer nesta ou naquela
personagem, nesta ou naquela situação.
A Bíblia não é escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim,
para ti, para homens e mulheres em carne e osso, homens e mulheres que têm
nome e sobrenome, como eu, como tu. E
a Palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com um coração aberto, não deixa as situações como
antes, nunca, muda alguma coisa. E esta
é a graça e a força da Palavra de Deus.
A tradição cristã é rica de experiências e reﬂexões sobre a oração com a
Sagrada Escritura. Em particular, aﬁrmou-se o método da lectio divina, nascido num ambiente monástico, mas agora praticado, também, por cristãos que
frequentam as paróquias. Trata-se antes
de mais de ler a passagem bíblica com
atenção, mais ainda, eu diria com “obe-

A Palavra de Deus, impregnada do Espírito
Santo, quando é recebida com um coração
aberto, não deixa as situações como antes,
nunca, muda alguma coisa.”
diência” ao texto, a ﬁm de compreender o que ele signiﬁca em si mesmo.
Em seguida entra-se em diálogo com
a Escritura, para que aquelas palavras
se tornem um motivo de meditação e
oração: permanecendo sempre ﬁel ao
texto, começo a perguntar-me o que ele
“diz a mim”. Este é um passo delicado:
não devemos resvalar para interpretações subjetivas, mas inserir-nos no sulco vivo da Tradição, que une cada um
de nós à Sagrada Escritura. E o último
passo da lectio divina é a contemplação.
Aqui as palavras e os pensamentos dão
lugar ao amor, como entre os noivos
que por vezes se olham em silêncio. O
texto bíblico permanece, mas como um
espelho, como um ícone a ser contemplado. E assim tem-se o diálogo.
Através da oração, a Palavra de Deus
vem habitar em nós e nós habitamos
nela. A Palavra inspira bons propósitos
e apoia a ação; dá-nos força, dá-nos serenidade, e até quando nos põe em crise, nos dá paz. Em dias “maus” e confusos, assegura ao coração um núcleo
de conﬁança e amor que o protege dos
ataques do maligno.
É assim que a Palavra de Deus se faz
carne – permito-me usar esta expressão:
faz-se carne - naqueles que a acolhem
em oração. Em alguns textos antigos

emerge a intuição de que os cristãos se
identiﬁcam tão intimamente com a Palavra que, mesmo se todas as Bíblias do
mundo fossem queimadas, um “molde”
dela ainda poderia ser salvo através da
marca que deixou na vida dos santos.
Esta é uma bonita expressão.
A vida cristã é obra de obediência e
ao mesmo tempo de criatividade. Um
bom cristão deve ser obediente, mas
deve ser criativo. Obediente porque
ouve a Palavra de Deus; criativo, porque
tem dentro o Espírito Santo que o impele a praticá-la, a anunciá-la. Jesus diz isto
no ﬁnal de um dos seus discursos proferidos em parábolas, com esta comparação: “Todo o escriba instruído acerca
do reino dos céus é semelhante a um pai
de família que tira coisas novas e velhas
do seu tesouro” – o coração (Mt 13,52).
As Sagradas Escrituras são um tesouro
inesgotável. Que o Senhor nos conceda,
a todos nós, haurir delas cada vez mais
através da oração. Obrigado.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
27 de janeiro de 2021
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VIDA CRISTÃ

A atividade religiosa como
“serviço” essencial, em tempo de pandemia

A

Pandemia da covid-19 trouxe a discussão acerca da
essencialidade de determinadas atividades em nosso
meio social. Diante das severas restrições, impostas para impedir o alastramento da contaminação pelo coronavírus, busca-se garantir o direito
à saúde da coletividade e, ao mesmo
tempo, evitar que legítimos direitos
da pessoa não sejam tolhidos, em virtude de decisões equivocadas.
No início do mês de fevereiro, a
Câmara Municipal de Goiânia, seguindo uma tendência nacional de
outros órgãos legislativos e até mesmo de normativas do Poder Executivo e de decisões proferidas pelo
Poder Judiciário, aprovou o Projeto
de Lei 114/2020, que reconhece a essencialidade das atividades religiosas em tempo de pandemia.
Essa lei, apesar de nada inovar
nosso ordenamento jurídico, é de
extrema importância para a Igreja,
pois reforça toda a argumentação
acerca da liberdade religiosa enquanto direito natural-fundamental do ser humano, que deve ser garantido mesmo na mais crítica das
circunstâncias.

sas beneﬁciadas por esta lei possam
simplesmente ignorar as normas de
segurança imposta pelas autoridades sanitárias. Todas as regras que
tangem o comportamento em um
ambiente coletivo devem ser respeitadas, como: o aferimento de temperatura, o distanciamento social, a
disponibilização de álcool em gel, a
ventilação do ambiente, etc.
Vale ressaltar que a vida na Igreja
se dá essencialmente mediante o convívio em comunidade, e vários dos

atos da Igreja são públicos, visando
este propósito. Os sacramentos, por
necessitarem da conjunção forma/
matéria, necessitam ser presenciais.
Portanto, é necessário que seja
compreendido que as atividades
religiosas não conferem ao ser humano apenas um mero conforto psicológico emocional, ou auxilio material. Os bens espirituais que estão
em posse da Santa Igreja nos conferem algo inﬁnitamente maior e mais
importante: a salvação da alma.
Foto: Rudger Remígio

VÍCTOR NAVES
Advogado e diretor jurídico da Unijuc, mestrando em
Direito Canônico

O artigo 5º, incisos V, VI, VII, da
Constituição Federal, garante o livre exercício dos cultos religiosos,
bem como a assistência religiosa
nas entidades civis e militares de
internação coletiva. No mesmo
sentido, o artigo 19, inciso I, aﬁrma
que os entes públicos não podem
embaraçar o funcionamento das
entidades religiosas.
É claro que tal norma não confere um direito absoluto, permitindo
que as diversas entidades religio-

Fevereiro de 2021

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

“Um leproso chegou perto
de Jesus!” (Mc 1,40)
ERICK MENESES SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

a liturgia deste 6º domingo do Tempo Comum, somos iluminados pelas
ações e pelas palavras de Jesus descritas no Evangelho, porque elas nos
revelam como nós mesmos devemos agir em
nossa vida cristã. Na Primeira Leitura nos deparamos com a lei judaica, que legislava sobre
como os leprosos deveriam viver na sociedade daquela época. Isolados como pessoas não
desejadas pelo restante do povo, esses doentes, depois de se apresentarem aos sacerdotes,
deveriam ﬁcar distantes do acampamento até
que estivessem curados. Essa distância imposta aos leprosos, no entanto, não impedia
que Jesus os encontrasse, para que, como está
descrito no Evangelho, pudesse oferecer-lhes
compaixão e cura.
Dois elementos são belos nesse encontro
de Jesus com o leproso: a busca e a acolhida.

Como descrito no Evangelho, aquele homem
certamente se encheu de esperança ao ouvir
falar das curas que Jesus realizava. Tanto é
verdade que ele – indo contra a lei – se aproxima de Jesus. Assim, o leproso busca Jesus,
apesar de todas as limitações, porque reconhece que ele não é como os outros homens. Antes
de tudo, queridos irmãos, devemos buscar a
Deus, mesmo quando não nos achamos dignos d’Ele. Aﬁnal, ele, porém, está a nos esperar e deseja nos acolher.
Ao ver aquele enfermo se aproximar, Jesus o acolhe com misericórdia e promove a
cura. Independentemente do estado em que
nos encontramos, Jesus está sempre disposto
a nos acolher. Hoje, apesar dos nossos pecados, Jesus também nos acolhe. Ele nos oferece
a cura pelo sacramento da reconciliação, que
nos lava do mal que praticamos. Busquemos,
pois, o Senhor, pois Ele deseja nos acolher e
que; iluminados por sua Palavra, possamos
viver como Ele viveu.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56. 3ª-f.: Gn 1,20-2,4a; Sl 8; Mc 7,1-13.
4ª-f.: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23. 5ª-f.: Gn 2, 18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30. 6ª-f.: Gn 3,
1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37. Sábado: Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10. Domingo: 6º Domingo do Tempo
Comum – Lv 13,1-2.44-46; Sl 31(32); lCor 10,31−11,1; Mc 1,40-45.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mc 1,40 (página 1243 - Bíblia das
Edições CNBB)
1º) Crie um ambiente de oração: busque uma posição cômoda,
em um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito
Santo.
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e se
familiarize com as palavras. Procure se inserir no relato bíblico.
3º) Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada Escritura se comunique com a autonomia da própria Palavra de Deus.
Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe
que Deus fale com suas Palavras e apenas escute.
4º) Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na sua vida. Contemple a pessoa de Jesus que é a própria Palavra que agora lês,
contemple a Trindade que se revela.
5º) Oração: a Palavra está contigo agora. Favoreça um momento
para “ruminar” o Evangelho. Reze com as palavras que ﬁcaram
em seu coração e deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível,
escreva os frutos dessa oração.
6º) Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos
que viera fazer: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo te mostrará as ações concretas que deves realizar depois de um intenso momento de oração.
6º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra:
Lv 13,1-2.44-46; Sl 31(32),1-2.5.11 (R.7); 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
(Cura de um leproso).

