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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique
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Quaresma
Cinzas da esperança

Com a Quarta-feira de Cinzas tem
início a Quaresma, tempo forte
de conversão, tempo de lembrar
que este mundo passa e que,
para alcançar a glória de Deus,
precisamos ser transformados
pela sua graça.
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Dom Washington deixa
mensagem de parabéns
à Vila São Cottolengo

Padres tomam posse de
suas novas paróquias
na Arquidiocese

Dom Antônio Augusto
fala sobre o ecumenismo
e a CF 2021
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PALAVRA DO ARCEBISPO

VILA SÃO COTTOLENGO:
“DEUS CARITAS EST”

C

elebrar os 70 anos da Vila São
Cottolengo traz à memória
uma imensidão de pessoas,
cristãos leigos, religiosos e
religiosas, sacerdotes que deram as
suas vidas, consumiram-se como
velas que queimam no altar da vida
pelo bem da vida do outro. Desejo recordar quem eu não conheci, mas que
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
os anais da história desta Instituição
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
registram: o Pe. Gabriel de Campos
Vilela, missionário redentorista que
deu a inspiração e tudo proveu, com o auxílio, certamente, de
um grande número de pessoas, em vista da fundação da Vila
São Cottolengo. Este missionário redentorista das terras mineiras que foi ordenado sacerdote em 08 de dezembro de 1939,
com formação em Direito Canônico, com diversas iniciativas e
encargos missionários e pastorais, e que veio a falecer há quase
20 anos atrás, no auge dos seus 53 anos de sacerdócio.
Fazer o elogio aos que marcaram o tempo por iniciativas tão
belas e tão corajosas como essa é um dever que se impõem à
nossa memória institucional, não por razões de ordem personalíssimas, mas por reconhecermos a imensidão da bondade de
Deus, de sua misericórdia que se estende a todos, que a todos
acolhe em Seu imenso abraço de Pai. Deus, Pai zeloso e amoroso, é que sustenta essa grande obra não apenas de ﬁlantropia, mas de caridade. Quero aqui agradecer às Irmãs Filhas da
Caridade de São Vicente de Paulo, autênticos anjos da guarda,
que, com tanta paciência, com augusta caridade, com o espírito
de seu fundador, Frederico Ozanam, este imenso modelo de
apostolado leigo, empenhado e dedicado ao serviço dos mais
pobres, foi beatiﬁcado por São João Paulo II em 22/08/1997, durante a Jornada Mundial da Juventude, ocasião em que o papa
recordou um ensinamento de São Vicente: “amemos a Deus,
meus irmãos, amemos a Deus, mas que isto aconteça com os
nossos braços e com o suor do nosso rosto”.
Este sagrado suor no rosto está hoje em tantas faces de missionários redentoristas, religiosos, leigos, voluntários, proﬁssionais da saúde, contratados ou vinculados aos convênios,
em tantos jovens que, ao longo destes 70 anos e, ainda hoje,
viram e veem na Vila São Cottolengo um átrio onde homens
e mulheres, portadores de diversas limitações e de igual forma, potencialidades humanas dentro destas limitações, portadores de muitas diﬁculdades, que estão, também, sempre
dotados de um coração imenso que estendem suas mãos à
caridade e ao amor do próximo.
Quero, como pastor da Arquidiocese de Goiânia, na pessoa
do Pe. Marco Aurélio M. da Silva, missionário redentorista,
agradecer de vivo coração a todos os que viram e continuam
vendo, ao longo destes 70 anos de história da Vila São Cottolengo, um fundamento também para seus apostolados, a razão de viver por Cristo, no profundo amor a Nossa Senhora,
no vínculo de amor ao carisma de São Vicente de Paulo.
Deus abençoe a todos.
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Editorial
Começa o Tempo da Quaresma.
Mudam-se a cor litúrgica, os ornamentos das igrejas, os cantos da liturgia. Não é tempo de tristeza, mas
de sobriedade. Tempo de preparação,
de reaproximar de Deus, de viver intensamente a fé por meio da oração,
da caridade e penitência. Na reportagem de capa, trazemos conteúdo
com orientações sobre como viver,
com mais ardor, o tempo quaresmal.
O entrevistado, padre Adnilson Gomes, explica o sentido das cinzas bentas que são impostas sobre as cabeças
na Quarta-feira de Cinzas, início desses 40 dias de preparação e das práticas penitenciais. O papa Francisco,

em Mensagem Especial, aﬁrma que a
Quaresma é tempo de renovação da
fé, da esperança e da caridade. O Santo Padre pede que estejamos atentos,
neste tempo forte, a alguns pontos:
“dizer palavras de incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam”
(FT, 223). Em sua Palavra Semanal,
Dom Washington Cruz celebra os 70
anos da Vila São Cottolengo, agradecendo a todos aqueles que fazem parte
da história desta instituição, cuja vocação é cuidar do próximo, no coração
de Trindade (GO).
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

“Levai as almas todas para o Céu”
o desejo de Nossa Senhora de Fátima

N

as várias formas de expressar nossa intimidade com Deus, através
da oração, podemos fazê-la com as “jaculatórias”. O termo Jaculatória, do latim, Jaculatum, significa “jato”, espiritualmente, trata-se de
pequenas orações em forma de invocações voltadas a Deus. Quando rezamos as jaculatórias estamos, de forma simples e humilde, reconhecendo a grandiosidade de Deus, honrando e louvando algum santo.
Existem várias formas de rezar as jaculatórias e não necessariamente devem ser instituídas pelas Santa Igreja ou retiradas da Sagrada Escritura, já
que, em vários momentos são os fiéis leigos, através das devoções que elaboram, por vezes em forma poética, essas breves orações que costumam
iniciar ou finalizar uma outra oração maior, por exemplo: “Jesus, eu confio em
Vós”; “Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim”; “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo: para sempre seja louvado”; entre outros.
No catecismo de São Pio X, nos números 977 e 985, é recomendada a oração
da jaculatória como forma vencer as tentações e como contemplação diária:
“Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, devemos invocar com
fé o Santíssimo Nome de Jesus ou de Maria, ou recitar fervorosamente alguma
oração jaculatória, como, por exemplo: ‘Dai-me a graça, Senhor, que eu nunca Vos
ofenda’.[...] É muito útil recitar, durante o dia, muitas jaculatórias, e podem recitar-se também com o coração, sem proferir palavras, caminhando, trabalhando, etc.”
Uma das jaculatórias mais conhecidas e rezadas está no santo Rosário: “Ó
meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o
Céu, principalmente aquelas que mais precisarem”. Essa oração tem um grande diferencial, pois foi Maria Santíssima, em sua aparição em Fátima, no ano de 1917,
quem pediu para que os três pastorzinhos rezassem durante o santo Terço.
A mensagem de Nossa Senhora de Fátima é um amoroso comunicado e
pedido de conversão e de arrependimento, com o objetivo de levar as almas
ao Céu, evitando o sofrimento eterno no inferno junto a Satanás e seus anjos.
O teor teológico e bíblico desta jaculatória demonstra claramente o
quanto a Virgem Santíssima está preocupada com a salvação da humanidade: “Livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu”.
“LIVRAI-NOS DO FOGO DO INFERNO”
O termo Inferno - Infernum (latim) - significa etimologicamente “as profundezas” ou o “mundo inferior”. O inferno é a frustração definitiva da vocação humana, que é a comunhão com Deus no amor. Isto é, a essência do
inferno é não poder mais amar nem ser amado e viver eternamente infeliz
(cf. Mt 10,28; Mt 5,22.29,30; Mc 9,43-44; 6,16).
O inferno não é uma hipótese, mas uma realidade possível da própria
liberdade humana vivida de forma errônea, negando a Deus criador e não
crendo em Nosso Senhor Jesus Cristo (cf. Jo 3,18).

“LEVAI AS ALMAS TODAS PARA O CÉU”
Nas bem-aventuranças Jesus diz que os puros de coração verão a Deus
(cf. Mt 5,8). Afirma o Catecismo que “só um coração puro pode dizer com
segurança: Venha a nós o vosso Reino” (CIC 1720). Logo, quem se conserva
puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras pode dizer a
Deus: “Venha o vosso Reino”.
O Reino se inicia com a plenitude dos tempos (cf. Gl 4,4). A busca desse Reino começa na vida do dia-a-dia, já que em Jesus, “o Reino de Deus
está próximo” (Mc 1,15) e convoca à conversão e à fé, como também, à
vigilância (cf. CIC CCE 2612).
Peçamos a Virgem Maria para que possamos adorar Jesus, seu Filho e Nosso Senhor e que ele perdoe nossos pecados, livra-nos do fogo do inferno e,
que no fim de nossa caminhada terrestre, possa levar nossas almas ao Céu.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós
Pe. Vilmar Barreto
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PADRES SÃO EMPOSSADOS NAS

Foto: Rudger Remígio

N

o dia 7 de fevereiro, domingo, devido às necessidades pastorais, as
paróquias Nossa Senhora da Guia, em Aparecida de Goiânia; Nossa
Senhora Rainha da Paz e Universitária São João Evangelista, ambas em
Goiânia; celebraram a posse de quatro padres de nossa arquidiocese.
O arcebispo Dom Washington Cruz nomeou os seguintes padres: João Batista
de Lima, como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Guia; Cristiano Faria dos
Santos e Rosimar da Silva Aguiar, como administrador paroquial e vigário paroquial, respectivamente, da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. O padre
David Pereira de Jesus foi nomeado como administrador paroquial da Paróquia
Universitária São João Evangelista.
Dom Levi Bonatto presidiu a Santa Missa com rito de posse na paróquia
Nossa Senhora Rainha Paz e, em sua homilia, exortou os ﬁéis a estarem próximos dos padres nesta nova etapa da caminhada paroquial. “Os padres chegam
para caminhar com vocês, não para estarem longe, mas para serem próximos”.
O presidente da celebração explicou sobre a formação da paróquia. Segundo
ele, “a paróquia é formada pelo povo de Deus. Assim, o povo de Deus não é
o pároco nem os demais sacerdotes, esses estão a serviço da comunidade. Os
autênticos protagonistas são os paroquianos que a formam. Os padres passam,
ﬁcam um tempo e vão embora. A vida da paróquia é o povo de Deus”.
Os padres Cristiano Faria e Rosimar da Silva se apresentaram aos presentes
e disseram que irão trabalhar juntos para atender a todos, já que, também irão
atuar na Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos.
Dom Washington Cruz foi até a Paróquia Nossa Senhora da Guia para empossar o padre João Batista de Lima como novo pároco da comunidade. Em sua
reﬂexão, o arcebispo deﬁniu a paróquia seguindo o Código de Direito Canônico
no Cân. 515. “A paróquia é uma certa comunidade de ﬁéis, constituída estavelmente
na Igreja particular, cuja cura pastoral, sob a autoridade do bispo diocesano, está conﬁada ao pároco, como a seu pastor próprio”. O arcebispo continuou dizendo que “a
paróquia não se identiﬁca com um edifício ou um conjunto de estruturas, mas
sim com uma preciosa comunidade de ﬁéis, que deve ser a força e a rocha ﬁrme
para que a paróquia seja sempre viva”. Ao ﬁnal da celebração o arcebispo desejou um frutuoso ministério ao padre João Batista em sua nova missão.
O padre David Pereira de Jesus foi empossado na Paróquia Universitária São
João Evangelista. Ele sucede o padre Adnilson Pedro Gomes que foi transferido para a Paróquia São João Batista, em Senador Canedo. O padre empossado
na paróquia universitária terá a responsabilidade de cuidar de uma comunidade um pouco diferente da sua estrutura pastoral. A paróquia universitária
tem a missão de atender a comunidade de professores, pesquisadores, alunos
e funcionários das Instituições de Ensino Superior existentes na Arquidiocese
de Goiânia, bem como os membros de suas respectivas famílias e comunidade
circunvizinha. “Eu acredito, de modo especial, em uma Pastoral de Comunhão
e Participação. Assim, quero caminhar com vocês. Ao renovar minhas promessas sacerdotais eu prometi uma série de coisas, mas para cumpri-las, preciso da
ajuda de vocês”, aﬁrmou padre David.
O padre Luiz Henrique Brandão de Figueredo continuará auxiliando como
vigário paroquial.

Foto: Bianca Leandro

MARCOS PAULO MOTA

Foto: Rudger Remígio

Paróquias Nossa Senhora da Guia, Rainha da Paz e Universitária

GABRIELA RODRIGUES

No primeiro domingo de fevereiro de cada ano, tradicionalmente, a
Arquidiocese de Goiânia celebra a Bênção das Mochilas na Catedral Metropolitana. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, as escolas não
puderam participar da celebração presencialmente. Em sua bênção, Dom
Washington Cruz disse aos pais, crianças e jovens que estavam acompanhando pela televisão. “Eu peço a bênção de Deus sobre estas crianças, sobre os adolescentes e jovens, para que cresçam como Jesus em idade, sabedoria e em graça, com formação integral, humana, moral, espiritual, e em
formação educacional na escola ou na universidade”. Esse foi o desejo do
arcebispo de Goiânia para o início das aulas escolares deste ano.

Foto: Rudger Remígio

Dom Washington Cruz celebra tradicional Bênção das Mochilas

Fevereiro de 2021

4

Arquidiocese de Goiânia

ESPECIAL

Campanha da Fraternidade 2021

A

Campanha da Fraternidade 2021, que, neste ano,
tem a participação das
igrejas cristãs, tem sido
analisada e criticada por pessoas
de dentro da Igreja Católica, que
querem falar com uma autoridade
equivalente à dos bispos, dando
orientações aos católicos sobre o
que eles devem fazer, inclusive
para que não contribuam no Domingo de Ramos para a Campanha da Fraternidade, essa que,
todos os anos, tem uma ﬁnalidade
preferencialmente social.
A maior parte das contribuiDom Antônio Augusto Dias Duarte ções arrecadadas ﬁca nas dioceses
para atender aos trabalhos da CáBispo auxiliar na Arquidiocese do
ritas, aos trabalhos sociais, às caRio de Janeiro
tástrofes que acontecem nas nossas dioceses. Assim, essas pessoas
estão dando orientações como se fossem bispos, para que os católicos
não contribuam com a Campanha da Fraternidade 2021. Isso é provocar,
dentro da própria Igreja Católica, uma desunião, uma quebra da unidade. Se houve na história o Cisma do Oriente no séc. X e o Cisma do Ocidente no séc. XVI, que levou o Espírito Santo a suscitar dentro da Igreja
Católica e dentro das igrejas cristãs o movimento ecumênico, estamos
cumprindo o movimento ecumênico. Neste ano, cumprimos, assim, por
meio da Campanha da Fraternidade ecumênica, a vontade de Deus. O
ecumenismo não é uma heresia. O ecumenismo é a concretização da oração de Cristo para que “todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu
Ti” (Jo 17, 21) – que todos estejam consumados na unidade.
Promover o ecumenismo não é um passe de mágica, pois exige um
longo trabalho pastoral, muita oração, além do exercício de uma carida-

de fraterna extrema. Esse foi o motivo de a Campanha da Fraternidade,
que foi idealizada por Dom Eugênio de Araújo Sales quando era bispo
em Natal, ter sido estendida a todas as dioceses do Brasil pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Nesse sentido, desde os anos
1960, a CNBB não está, de forma alguma sendo um caminho para defender posições opostas à moral natural e à doutrina revelada e conﬁada
ao papa e aos bispos, opostas ao sentido de zelar, custodiar e transmitir a doutrina ao longo do tempo. As pessoas que estão criticando essa
Campanha da Fraternidade são pessoas que, talvez, movidas pelo bom
zelo, estão criando dentro da Igreja o que se chama de “a contradição dos
bons”, provocando divisões, polêmicas e principalmente confusão. Aﬁnal, os católicos devem seguir orientações, principalmente aquelas que
procedem dos bispos e daqueles que estão em reunião com os bispos,
sejam sacerdotes, sejam leigos, religiosos ou religiosas.
A Igreja Católica conﬁou às igrejas protestantes a elaboração do texto-base e, por isso, reconhece a redação apresentada pelos membros do
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), atualmente
composto pelos representantes de seis igrejas cristãs. Apresentam-se ali
temas complexos, temas bem difíceis de serem conversados, dialogados,
mas a Igreja Católica, mesmo que sejam posições adotadas pelas igrejas protestantes e anunciadas nesse texto dedicatório, não está de acordo
com essas aﬁrmações.

Deus quer: uma família fraterna.
Uma família em que as pessoas possam
compreender as diferenças, em que as
pessoas dialoguem sem serem acusativas,
sem serem conflitantes, sem serem
agressivas, sem faltar com a
caridade na palavra.

V Campanha da Fraternidade Ecumênica

“Cristo é a
nossa paz:

do que era dividido,
fez uma unidade”.
(Ef 2.14a)

“Fraternidade e
diálogo: compromisso
de amor”
ARTE: ATELIÊ15

Foto: Internet

para "que todos sejam um" (Jo 17,21)

28 de Março

No entanto, devemos dialogar com todos, sejam eles cristãos, sejam
ateus, sejam pessoas que não têm religião, sejam pessoas que têm religiões de matriz africana ou de origens orientais mais antigas, como budismo e o hinduísmo, para chegarmos a fazer do mundo o que Deus
quer: uma família fraterna. Uma família em que as pessoas possam compreender as diferenças, em que as pessoas dialoguem sem serem acusativas, sem serem conﬂitantes, sem serem agressivas, sem faltar com a
caridade na palavra. Eu peço a vocês, agentes da Pastoral Familiar e de
outras pastorais, que, quando começarem a circular pelas redes sociais
acusações contra a CNBB, contra os bispos, contra as pessoas de outras
religiões - que também têm dignidade e são ﬁlhas de Deus, pois Cristo
morreu por elas - que meditem em duas frases que Cristo pronunciou de
forma decisiva em situações concretas.
Assim, que meditem na primeira frase: “Quem tiver sem pecado que
atire a primeira pedra” (Jo 8:7). A segunda frase, a qual já me referi, mas
vale a pena repetirmos: “Que todos sejam um” (Jo 17:21). Que todos estejam consumados na unidade. Que, na diversidade, na pluralidade, saibamos ir ao denominador comum que é a pessoa de Cristo, o Caminho,
a Verdade e a Vida.
Peço encarecidamente que nós, agentes da Pastoral Familiar, tenhamos as ideias bem claras e que não sejamos, através da rede social, disseminadores de opiniões controversas, tanto por parte de católicos que se
dirigem com falsa compreensão dos direitos dos negros, tanto por aqueles que agem como defensores últimos da fé - pois isso cabe aos bispos
e ao papa, tampouco não ofendam nossos irmãos na fé com palavras e
adjetivos que desqualiﬁcam as pessoas, porque todos somos ﬁlhos de
Deus e todos temos pecados. Além disso, lembro, também, que todos
nós temos de trabalhar pela unidade da Igreja por meio da nossa oração
e devemos deixar que a Campanha da Fraternidade, nessa Quaresma,
realmente provoque uma conversão, a começar pela conversão dentro da
nossa Igreja. Que rezemos pelos nossos irmãos das igrejas protestantes,
para que também eles tenham a consciência sensível para os sinais que
Deus lhes dará, para que se convertam em suas posições. Que, acima
disso, todos nós possamos nos converter, pois Cristo não veio para os
santos, mas sim para os pecadores.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
Amém!
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FÚLVIO COSTA

Eis o chamado do Senhor no
Tempo Quaresmal

N

o dia 17 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, tem início o tempo
quaresmal. Neste dia, na Santa Missa, o sacerdote e os ministros
colocam cinzas bentas sobre as cabeças dos ﬁéis para lembrar a
todos que somos ﬁnitos, que um dia vamos morrer, que somos pó
e ao pó voltaremos (cf. Gn 3,19). Isso não signiﬁca que a vida nos será tirada
um dia, mas sim que Deus a transforma para que não mais possamos perecer. As cinzas também nos recordam que precisamos nos arrepender dos
pecados, para podermos gozar da vida eterna no céu. Por isso, as cinzas são
sinônimo de esperança.
A partir desta edição, o Jornal Encontro Semanal dá início a uma série
especial sobre a Quaresma. Nesta, entrevistamos o padre Adnilson Gomes,
administrador paroquial da Paróquia São João Batista, em Senador Canedo,
que explica sobre as orientações da Igreja para vivermos intensamente esse
tempo forte de conversão. “A ﬁnalidade da Quaresma é nos preparar para
a Páscoa de Nosso Senhor, que é a festa mais importante para os cristãos
católicos”, disse o sacerdote. Não podemos chegar à Páscoa sem passar por
uma boa Quaresma, isto é, sem vivê-la intensamente. Para que isso aconteça, a Igreja dá orientações importantes, conforme explicou o padre. “A
Igreja recomenda aos ﬁéis que pratiquem o jejum, a esmola (caridade) e a
oração. São três modos diferentes de se fazer penitência”.

Penitências quaresmais

Curiosidades sobre a
Quaresma
Abaixo, trazemos respostas do
padre Adnilson Gomes a algumas
curiosidades sobre a Quaresma.

JEJUM

ESMOLA

ORAÇÃO

JEJUM – Por meio do jejum se experimenta não só a
fome dos alimentos, mas também a “fome” de Deus.
ESMOLA – Com a esmola combate-se o apego desordenado aos bens terrenos, a avareza. Além de ajudar
quem é menos favorecido.
ORAÇÃO – No exercício da oração combate-se o
orgulho que existe dentro de nós e que tanto nos
afasta de Deus.
É um tempo de preparação para nos reaproximarmos de Deus. No cotidiano da vida, somos tentados a
nos afastar do Senhor. Isso é fruto do pecado que está
presente na realidade humana, mas Deus nos chama
a assumirmos nossa vocação à santidade. Conforme o
padre Adnilson, “Deus é Santo e nos criou à sua imagem e semelhança. Por meio do pecado ‘desfiguramos’ essa realidade em nós. Contudo, Ele é rico em
misericórdia e nos perdoa sempre que nos arrependemos e procuramos o sacramento da Penitência. Assim, no Tempo da Quaresma é muito oportuno fazer
um bom exame de consciência e confessar os pecados cometidos, para depois colher de modo mais eficaz os frutos da Festa da Páscoa que será celebrada”.
Neste tempo, a Palavra de Deus faz um convite
mais incisivo à conversão. “É tempo de fazer uma revisão de vida a partir dos Evangelhos e dos outros textos da Sagrada Escritura. É preciso conformar a vida
com aquilo que se crê e que é professado”, destacou
o entrevistado.

QUARESMA - 40 DIAS
Esse tempo de 40 dias tem os seus fundamentos na Sagrada Escritura. Quarenta é um número sagrado que encontramos várias vezes na Bíblia. Temos os 40 dias e 40 noites de dilúvio
no livro do Gênesis (7,12 e 8,6). Os 40 anos que o povo hebreu caminhou no deserto em busca
da terra prometida. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai antes de receber as
Tábuas da Lei (Ex 24,18; Ex 34,28 e Dt 9,9). O reinado de Davi e Salomão foi de 40 anos (2Sm 5,4
e 1Rs 11,42). O profeta Elias caminhou por 40 dias até chegar ao monte Horeb/Sinai para se
encontrar com Deus (1Rs 19,8). O profeta Jonas disse aos habitantes de Nínive que se não se
convertessem dentro de 40 dias a cidade inteira seria destruída (Jn 3,4). O tempo de purificação
de uma mulher depois do parto de um filho homem era de 40 dias (Lv 12,1-5). Jesus depois de
batizado foi para o deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério público (Mt 4,2, Mc 1,13 e Lc 4,2).
COR ROXA
A cor roxa, neste tempo litúrgico, simboliza a interioridade, introspecção. Um sinal em referência ao luto da Igreja por causa dos sofrimentos de Jesus e de sua morte. É tempo de refletir
sobre as dores e a Paixão de Nosso Senhor.
QUARESMA É TEMPO DE TRISTEZA
Não. O Tempo da Quaresma não é sinônimo de tristeza. Embora se faça as práticas de penitência, devemos nos lembrar do que disse Jesus aos seus discípulos a respeito do jejum: “Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram seu rosto para figurar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo: já receberam sua recompensa. Tu,
porém, quando jejuardes, perfuma tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não vejam
que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está em segredo. E teu Pai, que vê o que está em
segredo, te retribuirá” (Mt 6,16-18).
Com base neste trecho do Evangelho podemos dizer que a Quaresma não deve ser um tempo de expressar tristeza, mas sim, tempo de se empenhar, ainda mais, na busca de uma retidão
maior de vida. Esforço que deve ser feito não com um sentimento de tristeza, mas com o coração cheio de esperança. Cristo venceu a morte e nos comunicou sua vida divina para fazer de
nós homens e mulheres novos.
MÚSICAS NA LITURGIA QUARESMAL
As celebrações litúrgicas, nesses dias, devem ser mais sóbrias e os instrumentos musicais e o
canto devem ser executados com menos expressões festivas, reservando estas “energias” para
os dias da Páscoa. É muito louvável que, no Tempo da Quaresma, os cantos e as melodias executados nas Missas estejam em sintonia com o espírito litúrgico destes dias.
PENITÊNCIA NA QUARESMA
Não se faz jejum nem penitência aos domingos, ainda que eles estejam dentro da Quaresma.

Fotos: Rudger Remígio

“Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15)
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“Vamos subir a Jerusalém” (Mt 20, 18)

Quaresma: tempo para renovar fé, esperança e caridade
Queridos irmãos e irmãs,

J

esus, ao anunciar aos discípulos a sua paixão, morte e ressurreição como cumprimento da vontade do Pai, desvenda-lhes o sentido
profundo da sua missão e convida-os a associarem-se à mesma pela
salvação do mundo.
Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às celebrações pascais, recordamos aquele que “se rebaixou a Si mesmo, tornando-se obediente
até à morte e morte de cruz” (Flp 2, 8). Neste tempo de conversão, renovamos
a nossa fé, obtemos a “água viva” da esperança e recebemos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. Na noite
de Páscoa, renovaremos as promessas do nosso Batismo, para renascer como
mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto o
itinerário da Quaresma, como aliás todo o caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da Ressurreição que anima os sentimentos, atitudes e opções
de quem deseja seguir a Cristo.
O jejum, a oração e a esmola – tal como são apresentados por Jesus na sua
pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são as condições para a nossa conversão e sua expressão. O caminho da pobreza e da privação (o jejum), a atenção e os gestos de
amor pelo homem ferido (a esmola) e o diálogo ﬁlial com o Pai (a oração) permitem-nos encarnar uma fé sincera, uma esperança viva e uma caridade operosa.
1. A FÉ CHAMA-NOS A ACOLHER A VERDADE E A TORNAR-NOS
SUAS TESTEMUNHAS DIANTE DE DEUS E DE TODOS OS
NOSSOS IRMÃOS E IRMÃS
Neste tempo de Quaresma, acolher e viver a Verdade manifestada em Cristo signiﬁca, antes de mais, deixar-nos alcançar pela Palavra de Deus, que
nos é transmitida de geração em geração pela Igreja. Esta Verdade não é
uma construção do intelecto, reservada a poucas mentes seletas, superiores
ou ilustres, mas é uma mensagem que recebemos e podemos compreender
graças à inteligência do coração, aberto à grandeza de Deus, que nos ama
ainda antes de nós próprios tomarmos consciência disso. Essa Verdade é o
próprio Cristo, que, assumindo completamente a nossa humanidade, se fez
Caminho – exigente, mas aberto a todos – que conduz à plenitude da Vida.
O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas que o praticam
com simplicidade de coração a redescobrir o dom de Deus e a compreender
a nossa realidade de criaturas que, feitas à sua imagem e semelhança, n'Ele
encontram plena realização. Ao fazer experiência duma pobreza assumida,
quem jejua faz-se pobre com os pobres e “acumula” a riqueza do amor recebido e partilhado. O jejum, assim entendido e praticado, ajuda a amar a
Deus e ao próximo, pois, como ensina São Tomás de Aquino, o amor é um
movimento que centra a minha atenção no outro, considerando-o como um
só comigo mesmo [cf. Enc. Fratelli tutti, 93].
A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida permitindo-lhe “fazer morada” em nós (cf. Jo 14,23). Jejuar signiﬁca
libertar a nossa existência de tudo o que a atravanca, inclusive da saturação
de informações – verdadeiras ou falsas – e produtos de consumo, a ﬁm de
abrirmos as portas do nosso coração àquele que vem a nós pobre de tudo,
mas “cheio de graça e de verdade” (Jo 1,14): o Filho de Deus Salvador.
2. A ESPERANÇA COMO “ÁGUA VIVA”, QUE NOS PERMITE
CONTINUAR O NOSSO CAMINHO
A samaritana, a quem Jesus pedira de beber junto do poço, não entende quando Ele lhe diz que poderia oferecer-lhe uma “água viva” (cf. Jo 4, 10-12); e,
naturalmente, a primeira coisa que lhe vem ao pensamento é a água material, ao passo que Jesus pensava no Espírito Santo, que Ele dará em abundância no Mistério Pascal e que infunde em nós a esperança que não desilude.
Já quando preanuncia a sua paixão e morte, Jesus abre à esperança dizendo
que “ressuscitará ao terceiro dia” (Mt 20, 19). Jesus fala-nos do futuro aberto de
par em par pela misericórdia do Pai. Esperar com ele e graças a ele signiﬁca
acreditar que, a última palavra na história, não a têm os nossos erros, as nossas violências e injustiças, nem o pecado que cruciﬁca o Amor; signiﬁca obter
do seu Coração aberto o perdão do Pai.
No contexto de preocupação em que vivemos atualmente onde tudo parece
frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer uma provocação. O tempo da Quaresma é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar
para a paciência de Deus, que continua a cuidar da sua Criação, não obstante nós a maltratarmos com frequência (cf. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). É
ter esperança naquela reconciliação a que nos exorta apaixonadamente São
Paulo: “Reconciliai-vos com Deus” (2 Cor 5, 20). Recebendo o perdão no Sa-

cramento que está no centro do nosso processo de conversão, tornamo-nos,
por nossa vez, propagadores do perdão: tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecê-lo através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotando um comportamento que conforta quem está ferido. O perdão de Deus,
através também das nossas palavras e gestos, possibilita viver uma Páscoa
de fraternidade.
Na Quaresma, estejamos mais atentos a “dizer palavras de incentivo,
que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que
humilham, angustiam, irritam, desprezam” (FT, 223). Às vezes, para dar
esperança, basta ser “uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma
palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta
indiferença” (FT, 224).
No recolhimento e oração silenciosa, a esperança é-nos dada como inspiração e luz interior, que ilumina desaﬁos e opções da nossa missão; por isso
mesmo, é fundamental recolher-se para rezar (cf. Mt 6, 6) e encontrar, no
segredo, o Pai da ternura.
Viver uma Quaresma com esperança signiﬁca sentir que, em Jesus Cristo,
somos testemunhas do tempo novo em que Deus renova todas as coisas
(cf. Ap 21, 1-6), “sempre dispostos a dar a razão da nossa esperança a todo
aquele que no-la peça” (1 Ped 3, 15): a razão é Cristo, que dá a sua vida na
cruz e Deus ressuscita ao terceiro dia.
3. A CARIDADE, VIVIDA SEGUINDO AS PEGADAS DE CRISTO NA
ATENÇÃO E COMPAIXÃO POR CADA PESSOA, É A MAIS ALTA
EXPRESSÃO DA NOSSA FÉ E DA NOSSA ESPERANÇA
A caridade alegra-se ao ver o outro crescer; e de igual modo sofre quando
o encontra na angústia: sozinho, doente, sem abrigo, desprezado, necessitado... A caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós mesmos
gerando o vínculo da partilha e da comunhão.
“A partir do “amor social”, é possível avançar para uma civilização do
amor a que todos nós podemos sentir chamados. Com o seu dinamismo universal, a caridade pode construir um mundo novo, porque não é um sentimento estéril, mas o modo melhor de alcançar vias eﬁcazes de desenvolvimento para todos” (FT, 183).
A caridade é dom, que dá sentido à nossa vida e graças ao qual consideramos quem se encontra na privação como membro da nossa própria família,
um amigo, um irmão. O pouco, se partilhado com amor, nunca acaba, mas
transforma-se em reserva de vida e felicidade. Aconteceu assim com a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, que oferece ao profeta Elias o bocado de
pão que tinha (cf. 1 Rs 17, 7-16), e com os pães que Jesus abençoa, parte e dá
aos discípulos para que os distribuam à multidão (cf. Mc 6, 30-44). O mesmo
sucede com a nossa esmola, seja ela pequena ou grande, oferecida com alegria e simplicidade.
Viver uma Quaresma de caridade signiﬁca cuidar de quem se encontra em
condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa da pandemia da
covid-19. Neste contexto de grande incerteza quanto ao futuro, lembrando-nos da palavra que Deus dera ao seu Servo – “não temas, porque Eu te resgatei” (Is 43, 1) –, ofereçamos, com a nossa obra de caridade, uma palavra de
conﬁança e façamos sentir ao outro que Deus o ama como um ﬁlho.
“Só com um olhar cujo horizonte esteja transformado pela caridade,
levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade imensa, respeitados no seu
estilo próprio e cultura e, por conseguinte, verdadeiramente integrados
na sociedade” (FT, 187).
Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tempo para crer, esperar
e amar. Que este apelo a viver a Quaresma como percurso de conversão, oração e partilha dos nossos bens, nos ajude a repassar, na nossa memória comunitária e pessoal, a fé que vem de Cristo vivo, a esperança animada pelo sopro
do Espírito e o amor cuja fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai.
Que Maria, Mãe do Salvador, ﬁel aos pés da cruz e no coração da Igreja, nos ampare com a sua solícita presença, e a bênção do Ressuscitado nos
acompanhe no caminho rumo à luz pascal.

Roma, em São João de Latrão, na Memória de São Martinho de Tours.
11 de novembro de 2020
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Dizer a verdade e desdizer as mentiras
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB e
coordenador de conteúdos da Tv Pai Eterno.

D

izer a verdade, para o cristão, não é apenas uma escolha moral, mas é a sua
conﬁguração a Jesus Cristo,
que é “Caminho, Verdade e Vida”
(cf. Jo 14,6). Bento XVI, no início de
sua encíclica Deus Caritas Est, aﬁrma
que “ao início do ser cristão, não há
uma decisão ética ou uma grande
ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à
vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo”. Logo, o horizonte do cristão não pode ser outro
a não ser o da Verdade.
No contraponto da verdade reside a mentira. Ela é ﬁgura constante
nas relações sociais e parece ter se
tornado uma cultura aceitável em
nosso tempo, principalmente diante
da sua ampla capacidade de disseminação pelos meios digitais. Quantas vezes por dia você recebe alguma mensagem mentirosa ou algum
conteúdo duvidoso por meio de

uma mensagem no seu smartphone?
Quantas vezes você averigua essas
mensagens para checar se é verdade? Ou ainda: quantas vezes você
compartilha informações sem ao
menos ter a conﬁrmação?
Santo Agostinho, na sua obra De
Mendacio (Sobre a mentira), elenca
oito tipos de mentira. O objetivo não

o horizonte do cristão não
pode ser outro a não
ser o da Verdade

foi traçar uma hierarquia desta perversão, mas, já naquela época, ele
quis mostrar que ela cria artimanhas
destruidoras. Isso, também, não foi
uma forma de exaltação, mas sim
um alerta sobre a necessidade da
verdade - que ele discorre com largueza em outras obras. O bispo de
Hipona adverte que “nunca se erre
com mais segurança como quando
se erra por amor extremo à verdade
e rejeição máxima da falsidade”.
Verdade e mentira travam uma
luta interminável. Portanto, em nosso tempo, além da necessária capacidade de dizer a verdade, é preciso o
esforço hercúleo de desdizer a mentira. Quem se deixa possuir pela força da verdade, prolonga os seus dias

e a força do testemunho, e aquele
que mente – quem cria, quem recria
e quem compartilha – apequena sua
vida espiritual, pois “a boca mentirosa mata a alma” (cf. Sb 1,11).
Você possivelmente já leu ou
ouviu uma célebre frase de Joseph
Goebbels, ministro da propaganda
na Alemanha Nazista, "uma mentira dita mil vezes torna-se verdade".
Quase oito décadas nos separam
e ela continua, infelizmente, atual.
Mas, nós podemos inverter a lógica
da serpente e nos deixarmos conduzir pelo conselho do Apóstolo Paulo
aos Efésios: “deixando a mentira,
que cada um diga a verdade ao seu
próximo, pois somos membros uns
dos outros” (Ef 4,25).
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LEITURA ORANTE

Deserto e conversão

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘O Espírito o conduziu ao deserto’’ (Mc 1,12)

Foto: Internet

MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho do primeiro domingo
da Quaresma, lemos que o Espírito
Santo conduz Jesus ao deserto. E,
depois da prisão de João Batista, o
Senhor anuncia a conversão.
No deserto, Jesus é tentado pelo inimigo,
mas o inimigo não consegue derrotá-lo, pois
“o poder do mal está inﬁnitamente abaixo
do divino” (Servo de Deus Padre Léo). O
diabo se apavora diante de Jesus. O Senhor
se encarnou para destruir o mal. Nós também, no deserto, com a força do Espírito
crescemos humana e espiritualmente.
Jesus anuncia a Boa-Nova do Reino de
Deus. Ele é o Reino de Deus. O Mestre faz
um convite à conversão, que é a primeira e
grande resposta ao amor de Deus, ao anúncio salvíﬁco do Ressuscitado. É um caminho

Texto para oração: Mc 1,12-15 (página 1242 – Bíblia da CNBB)

pedagógico e paciente que o homem trilha
rumo ao Céu, reconhecendo as suas falhas e
progredindo na santidade.
Dai-nos a graça de superar os desertos sem
murmurações, sempre crendo na Providência
Divina que governa os nossos passos e que nos
ajuda a crescer na fé. Que o Espírito Santo nos
conduza nos momentos de aridez e de desolação,
e nos ajude a procurar uma verdadeira conversão, que nos torne abertos ao teu plano de salvação para cada um nós.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13. 3ª-f.: Gn 6, 5-8.7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21.
4ª-f.: Quarta-feira de Cinzas – Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18. 5ª-f.: Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,2225. 6ª-f.: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15. Sábado: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32. Domingo: 1º Domingo da
Quaresma – Gn 9,8-15; Sl 24(25); 1Pd 3,18-22; Mc 1,12-15. (Tentação de Jesus).

1º) Crie um ambiente de oração: Este é um momento entre
você e Deus, por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso às realidades que podem te fazer perder o foco. Invoque o
auxílio do Espírito Santo.
2º) Leitura atenta da Palavra: O texto das Sagradas Escrituras
é para ser lido. Assim, leia-o quantas vezes for necessário para
ouvir e compreender a mensagem de Deus.
3º) Meditação livre: A oração deve considerar tudo o que texto
fala. Busque se mergulhar no texto e vá destacando palavras,
frases. Se possível, repita as palavras e frases para poder se
alimentar delas.
4º) Oração espontânea: Busque se apresentar a Deus por meio
da oração. Por meio de um verdadeiro ato de humildade, peça
ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na
sua vida.
5º) Contemplação: Agora, tente se lembrar dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus na sua vida. Procure registrar para que, durante a semana, faça uma relembrança do que fora rezado.
6º) Ação: A experiência da leitura orante dará muitos frutos
e você deverá se comprometer, de modo livre, a escolher um
meio de levar essa Palavra à prática.
1° Domingo da Quaresma - Liturgia da Palavra: Gn 9,8-15;
Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R. 10); Pd 3,18-22; Mc 1,12-15.
(Tentação de Jesus).

