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A Oração no tempo quaresmal
“Faz-nos descer ao mais profundo de nós mesmos
e nos eleva ao coração de Deus”
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Orientações sobre
a conversão em
tempo quaresmal

Arcebispo preside
celebração da
Quarta-Feira de Cinzas

Santo Padre envia
tradicional Mensagem
para a CFE 2021
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PALAVRA DO ARCEBISPO

QUARESMA
Beber da fonte da Oração
Irmãos e Irmãs

H

á luzeiros que Deus elege e, por
vezes, eleva à dignidade dos altares. Eles brilham no céu como
se orientassem os nossos passos pelas noites escuras, pelos tempos
de deserto, pelas travessias libertadoras
e pascais. Um destes tantos foi o Cardeal François Xavier Van Thuan. Tive
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
a graça de conhecê-lo de perto, homem
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
rico em virtudes, de grande oração e coração. Sua vida nos inspira, nestes tempos de Quaresma, quando nos preparamos para reviver o Mistério Pascal: Paixão, Morte e gloriosa Ressurreição de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Sua experiência sofrida no cárcere, vivida em união
com Cristo cruciﬁcado, sob a materna proteção de Nossa Senhora,
trouxe ao mundo um profundo testemunho de união, de perdão,
de justiça e de paz. Por mais de uma década, no cárcere, o Venerável Cardeal celebrava a missa diariamente, com três gotas de vinho canônico, um presente dado pelos ﬁéis, e hóstias escondidas
dentro de uma tocha. Depositava as gotas de vinho e uma gota
de água na palma da mão. Depois que saiu da prisão, disse: “Era
esse o meu altar e era essa a minha catedral. (...) Em cada dia tinha
a oportunidade de estender as mãos e de me pregar na cruz com
Jesus, de beber com ele o cálice mais amargo (...) Foram as mais
belas Missas da minha vida”.
Este é um caminho de santidade de vida que pode nos ajudar
nesta Quaresma. Profundamente associados ao mistério do caminhar lento de Jesus para entregar-se aos seus algozes, ao longo
desses quarenta dias e quarenta noites, fazemos também essa experiência de nos cravarmos na cruz com Jesus. Cada cristão faz seu
peregrinar penitencial, na oração, na meditação da Palavra de Deus,
na prática das obras de misericórdia e transforma seus pecados em
caminhos de graça mediante a Conﬁssão Sacramental. Faz-se também, em nós, o caminhar de Jesus para Jerusalém. Colocamo-nos
com ele em peregrinação pelas cidades e vilarejos, numa tensão que
aumenta a cada passo. Este é o altar, esta é a Catedral de Jesus: a
Cruz, elevada no Gólgota, no Monte das Caveiras.
Ao seguir os passos de Jesus com seus discípulos, façamos nossa
a oração do Cardeal Van Thuan:
“O caminho da esperança é feito de pequenos passos de esperança.
A vida de esperança é feita de breves minutos de esperança.
Como Tu, Jesus, que sempre fizeste aquilo que agrada ao teu Pai.
Quero dizer-te a cada minuto:
Jesus, eu te amo, a minha vida é sempre uma ‘nova e eterna aliança’ contigo.
A cada minuto quero cantar com toda a Igreja:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo…”
Irmãos e irmãs, que esta Quaresma, apenas iniciada, possa nos
conduzir a uma intensa contemplação do amor de Nosso Senhor Jesus Cristo por toda a humanidade, ferida pela corrupção do pecado.
Assim, ao fazermos com Cristo esta caminhada de “dor e amor”,
podemos nos preparar, com fecundidade, para a Páscoa deste ano,
rumo à Páscoa deﬁnitiva na vida eterna.
Uma Santa Quaresma a todos.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Marcos Paulo Mota
Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Editorial
Apresentamos, na presente edição, a segunda matéria exclusiva sobre o tempo da Quaresma. Depois
de abordarmos o sentido da Quarta-feira de Cinzas, de modo especial
sobre o simbolismo das cinzas e as
palavras que são ditas ao povo de
Deus: “lembra que tu és pó e ao pó
hás de voltar”, bem como algumas
curiosidades deste tempo forte de
conversão, o Jornal Encontro, desta
semana, traz conteúdo rico sobre a
relação da Oração com a Quaresma.
Padre Joaquim Cavalcante, doutor
em teologia e professor do Iﬁteg,

oferece as orientações da Igreja
quanto à oração, caminho indispensável para nos aproximarmos
de Deus neste tempo de preparação
para a Páscoa do Senhor. Ele destaca, ainda, que o silêncio é fundamento importante na oração e apresenta algumas orações especiais que
todos podemos rezar durante esses
quarenta dias. Conﬁra também a
Mensagem do papa Francisco para
a Quaresma e o artigo com orientações acerca do canto litúrgico neste
tempo quaresmal.
Boa leitura!

Reflexão Quaresmal

Conversão

deixar o mal pelo bem

C

omeçamos, mais uma vez, a celebração da Quaresma, tempo especialmente propício para pensar
nossa conversão e para permitir
que a graça de Deus nos auxilie neste processo permanente de santificação, processo
PE. ARTHUR FREITAS
no qual fomos introduzidos desde o dia de
Sacerdote da Arquidiocese de Goiânia,
nosso batismo.
doutorando em Teologia
Conversão é deixar o mal pelo bem, não
somente deixar o que é mal, mas deixá-lo
por um bem. Não se pode falar de conversão quando se deixa um mal e se
opta por outro, mesmo quando este tenha aparência de bem ou virtuoso.
Em tempos como o que vivemos, nos quais se coloca em grave risco a
unidade social, aquela desejada por Jesus para seus seguidores (cf. Jo 13,35;
Jo 17,21), convém recordar alguns princípios básicos que regem a autêntica
conversão cristã:
1. “Ouvistes que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente!’ Ora, eu vos digo:
não ofereçais resistência ao malvado! Pelo contrário, se alguém te bater
na face direita, oferece-lhe também a esquerda!” (Mt 5,38-39).
2. “Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem” (Rm 12,21).
3. “Não fiqueis devendo nada a ninguém... a não ser o amor que deveis uns
aos outros” (Rm 13,8).
Por último, não seria inútil lembrar de que os especialistas em conversão são os santos e santas, nossos verdadeiros influencers, aqueles que
devemos seguir.
Não convém, neste quesito, seguir quem ainda não foi provado na cruz
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
CAMINHO DE CONVERSÃO
Apresentaremos no Jornal Encontro Semanal, durante a Quaresma, pequenos depoimentos sobre iniciativas de pessoas neste tempo forte de
conversão. É comum os cristãos católicos fazerem diversas formas de penitência: comer menos, não ingerir bebidas alcoólicas ou deixar de fazer
algo que gosta muito.
Assim, a Quaresma é um tempo favorável à prática penitencial da Igreja.
Conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica (CIC), “esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais,
peregrinações em sinal de penitência, privações voluntárias como o jejum e
a esmola, a partilha fraterna (obras de caridade e missionárias)” (CIC, n. 1438).
É um tempo de renascimento espiritual e de renovação na fé, no qual se
pede aos fiéis mais interesse pelas coisas divinas, frequência mais assídua à
Santa Missa e aos ofícios litúrgicos; mais correção nas próprias ações e treinamento no controle de suas próprias paixões e sentimentos.

Depoimento

Marcos Paulo Mota

O meu modo de viver bem a Quaresma é fazendo a penitência de ficar sem comer arroz e sem
ingerir bebida alcoólica, participando, semanalmente da Santa Missa, especialmente nas quintas-feiras à meia noite. Ao fazer isso, entendo que me
aproximo de Deus durante esse tempo em que fazemos memória de Jesus, que passou no deserto
sofrendo e sendo tentado pelo demônio.
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Dom Washington Cruz abre o tempo quaresmal
Fotos: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

A celebração da Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma,
tempo propício para a oração, o jejum e a prática da caridade.

D

om Washington Cruz presidiu a celebração na Catedral Metropolitana, que teve a participação dos ﬁéis respeitando as normas da Vigilância Sanitária e o distanciamento social. Padre Carlos Gomes, pároco da Catedral, concelebrou.
Em sua reﬂexão, à luz da Palavra de Deus, Dom Washington comentou
que a duração da Quaresma está baseada na simbologia do número 40 na Bíblia. “Na Bíblia, o número “quatro” simboliza o universo material. Os “zeros”
que o seguem signiﬁcam o tempo de nossa vida na terra, suas provações e
diﬁculdades. Nela é relatada as passagens dos quarenta dias do dilúvio, dos
quarenta anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto, dos quarenta dias
de Moisés e Elias na montanha, dos quarenta dias que Jesus passou no deserto, antes de começar sua vida pública, dos 400 anos que durou a estada dos
judeus no Egito, entre outras. Esses períodos vêm sempre antes de fatos importantes e se relacionam com a necessidade de ir criando um clima adequado
e dirigindo o coração para algo que vai acontecer”, explicou.
O arcebispo disse que com a Quaresma, inicia-se uma estação espiritual particularmente relevante para todo cristão que quer se preparar dignamente para
viver o Mistério Pascal: “a Paixão, a Morte e a Ressurreição do Senhor Jesus”.
O presidente da celebração também exortou os ﬁéis sobre o sentido das
cinzas e dos três gestos que nos fazem viver bem a Quaresma. “As cinzas fazem-nos pensar que precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Lembram-nos também que a nossa vida neste mundo é transitória, que estamos
por aqui de passagem e que caminhamos rumo ao Reino deﬁnitivo. Para este
tempo litúrgico, a Igreja indica-nos três gestos tradicionais: a oração, o jejum e
a caridade. São os sinais da conversão nos três âmbitos da nossa vida”.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
“A Campanha da Fraternidade é uma iniciativa pastoral existente desde
1964 no Brasil. No ano 2000, para celebrar o novo milênio e o jubileu da reconciliação e da unidade, os bispos decidiram que, a cada cinco anos, a Campanha
da Fraternidade seria ecumênica, isto é, seria promovida em conjunto com outras comunidades cristãs. Por isso, no dia de hoje, esta Campanha da Fraternidade está sendo lançada e assumida também pelos nossos irmãos Luteranos,
Presbiterianos, Anglicanos, Batistas, Católicos ortodoxos sirianos e, é claro,
por nós Católicos Apostólicos Romanos”, comentou ainda Dom Washington.
O tema da Campanha da Fraternidade deste ano é: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”. O lema é uma citação da Carta aos Efésios (2,14a):
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”.

Ao falar sobre o tema e o lema da Campanha da Fraternidade 2021, Dom
Washington citou a mensagem do papa Francisco para a Campanha na qual o
pontíﬁce aﬁrma. “Os cristãos brasileiros, na ﬁdelidade ao único Senhor Jesus
que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos
amou, (cf. Jo 13,34) e partindo “do reconhecimento do valor de cada pessoa
humana como criatura chamada a ser ﬁlho ou ﬁlha de Deus, oferecem uma
preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça
na sociedade”. “A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de
nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em
ações a favor da vida, de modo especial, a vida dos mais vulneráveis”.

Fotos: Pascom - Paróquia Divino Espírito Santo

Empossado novo administrador da Paróquia Divino Espírito Santo

MARCOS PAULO MOTA

A paróquia Divino Espírito Santo, no Jardim Novo Mundo, testemunhou
um momento muito especial no dia 14 de fevereiro. É que o padre Jandir
Antônio Haas recebeu a missão de administrador e pastor da comunidade.
A cerimônia de posse foi presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Levi Bonatto e concelebrada pelo vigário da paróquia, padre Volimar Aimi.
Após a leitura da provisão canônica, padre Jandir fez a proﬁssão de fé e
o juramento de ﬁdelidade. Logo depois, realizou a renovação das promessas sacerdotais na presença do bispo auxiliar.
Seguindo o rito de posse, padre Jandir, para bem desempenhar sua missão, recebeu das mãos de Dom Levi a chave da igreja, que é a casa de Deus e
nossa. Além disso, recebeu outros símbolos, como a chave do Sacrário, que

corresponde a Eucaristia; a Pia Batismal, onde são gerados os novos ﬁlhos
de Deus; os Santos Óleos, sinal da vida divina que deve se desenvolver nos
corações dos ﬁéis; e a Estola roxa, para que o novo pároco possa administrar o Sacramento da Penitência ou Reconciliação. Assim, foi concluído o
ato de posse, constituindo padre Jandir Antônio Haas como o novo pastor
da comunidade.
Ao ﬁm da celebração, após a homenagem do Conselho Pastoral Paroquial da comunidade, padre Jandir fez o discurso de agradecimento e todos
o aplaudiram. Na oportunidade, Dom Levi disse: “que todas as palmas se
transformem em orações, para auxiliar o padre nessa nova missão, pois
quanto maior for a reza, maiores são os benefícios espirituais”.
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VIDA CONSAGRADA

Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo
levam fé e esperança aos migrantes

Fotos: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

R

etomando a nossa série sobre as histórias das Congregações Religiosas presentes na Arquidiocese de Goiânia, vamos apresentar
a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo
(Scalabrinianas).
Nesta série queremos mostrar a beleza da Vida Religiosa Consagrada
às jovens que sentem em seu coração o desejo de conhecer mais profundamente esse modelo de vocação.
As Irmãs Scalabrinianas são um
exemplo de amor ao próximo, sobretudo aos irmãos migrantes. Para
elas, é muito precioso o trecho do
Evangelho de Mateus (25,35) que
diz: “Eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês
me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram”.

Assunta Marchetti

HISTÓRIA DA CONGREGAÇÃO
A Congregação surgiu na Itália,
em 1895, um momento de grande
necessidade de acompanhar a migração das famílias que estavam vindo para as Américas. Nesse período,
a Itália passava por grandes crises e
muitas famílias da Diocese de Piacenza deixaram suas casas e foram
buscar a sobrevivência no “novo
continente”. A situação de ver tanta gente saindo de suas casas tocou
profundamente o coração do bispo
de Piacenza, Dom João Batista Scalabrini. Certa vez ele acompanhou
essas famílias e chegou na estação
de Milão, onde havia muitas pessoas e famílias que se arrumavam
para partir em busca de uma vida
melhor. Muito sensibilizado, nesse momento pensou: essas famílias
não podem migrar, partir, sem uma
presença religiosa, cristã da Igreja. A
princípio, Dom João Scalabrini pensou numa congregação masculina e,
logo depois, feminina para acompanhar essas famílias que vinham de
modo especial para o Brasil, principalmente a caminho de São Paulo e
Rio de Janeiro.

Irmã Glória Dal Pozzo, scalabrinina que está na Arquidiocese de
Goiânia há seis anos, explicou como
nasceu a congregação feminina. “O
padre José Marchetti tinha a necessidade de irmãs para auxiliar no cuidado das crianças migrantes, pois os
pais precisavam trabalhar e não tinham onde deixar os ﬁlhos. Voltando à Itália, o padre conversou com
Dom João Batista Scalabrini, pedindo auxílio de religiosas e o bispo respondeu: “Eu não tenho irmãs, mas
vou conseguir”. Assim, o padre José
Marchetti convidou a sua irmã, a
jovem Assunta Marchetti que é considerada a cofundadora da congregação. Foi assim que chegaram com
o padre José Marchetti, duas jovens
e a mãe até Dom Scalabrini. Assim,
disseram ao bispo: “eu já consegui
gente para fundar a congregação feminina”. Diante do fato, o bispo respondeu: “Então venham cá, e sem
fazer nenhuma formação, Dom Scalabrini fez uma cruz de pau e disse:
‘vão missionárias do Senhor’, e asIrmãs Marcolina, Inez e Glória
sim nascemos”.
A religiosa contou também como
era o hábito e como vieram para o Brasil. “Elas vestiram o hábito muito
simples, singelo e, sem formação, pronunciaram seus votos temporários e seguiram para o Brasil com o padre José Marchetti. Chegando a São Paulo, fundaram o orfanato Cristóvão Colombo e ali começou a primeira comunidade
da nossa congregação, onde foi criada uma creche para acompanhar os ﬁlhos
dos migrantes que vinham de outros países para conseguir vida melhor”.
Depois de passarem mais de 100 anos no Sul do Brasil, a partir dos anos
1970 e 1980, começou uma migração muito intensa do Sul para o Centro-Oeste do Brasil. Ao observar que o país se expandia e que a migração se
direcionava para novas regiões, a congregação também pensou em dar
nossos passos, nova missionariedade para criar outras novas comunidades
religiosas no Centro-Oeste do Brasil: Goiás e Mato Grosso; e no Norte: Rondônia e Amazonas.
Segundo a irmã Inez Fracescheti, as religiosas, aos poucos, foram se espalhando, caminhando e criando carisma para acolher os migrantes e acompanhá-los na região Centro-Oeste. O convite partiu dessa realidade por meio
dos bispos, Dom Tomás Balduíno, que era bispo da Diocese de Goiás e muitos outros bispos, às superioras do Sul e de São Paulo, para que viessem conhecer essa região e, assim, alargar a tenda, caminhar junto aos migrantes.
TRABALHO NA ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA
O trabalho das Irmãs Missionárias Scabrinianas na Arquidiocese é voltado para a Pastoral do Migrante, mas elas também estão presentes na Paróquia Nossa Senhora da Guia, em Aparecida de Goiânia. “Na medida do
possível nós assessoramos grupos, visitamos as famílias, grupos de família,
para a reﬂexão da Palavra de Deus e para a oração do Santo Terço”, aﬁrmou
irmã Marcolina De Lucca.
PRESENÇA NO BRASIL E NO MUNDO
As irmãs estão presentes nas Américas do Sul e na América Latina, na
Europa, na Ásia e na África. No Brasil, elas estão presentes nos seguintes
estados: Ceará, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

INFORMAÇÕES
Carisma
Está encarnado junto aos migrantes, no meio do povo simples, pobre. É uma espiritualidade
de acolhida, de mobilidade, itinerante, que vai ao encontro do migrante sempre com a dimensão de fortalecer a fé e a esperança.
Superiora:
Ir. Inez Francescheti
Rua: Santo André, Qd. 45-A, Lt. 15/16 – Vila Brasília – 74911-480 – Aparecida de Goiânia - GO
Tel.: (62) 3280-3872
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“A oração deve suscitar no orante o
irresistível desejo de amar e servir”
FÚLVIO COSTA

A

té o próximo dia 3 de abril, a Igreja vive a Quaresma, tempo forte
de preparação para a Páscoa do Senhor. O Jornal Encontro Semanal traz, nesta edição, a segunda matéria da série especial sobre
esse tempo favorável à conversão. Desta vez, apresentamos o tema
Oração e sua relação com a Quaresma. A Oração que é um dos pilares penitenciais para se viver esse tempo, conforme vimos na edição passada. O
entrevistado da semana é o padre Joaquim Cavalcante, doutor em Teologia
e professor do Instituto de Filosoﬁa e Teologia de Goiás (Iﬁteg).
A Quaresma é uma escola de oração e um itinerário de conversão, segundo padre Joaquim. Ele aﬁrmou isso após explicar que esse tempo forte
sempre foi compreendido pelos primeiros cristãos até nossos dias como um
período de preparação para a Páscoa e, para os catecúmenos, ou seja, para
aqueles que desejam ser batizados, é um tempo de preparação para receber
o Santo Batismo na solene Vigília Pascal. “Essas duas razões estabelecem
uma relação fortíssima entre a oração e o tempo quaresmal”, declarou.
A Oração como um dos pilares da Quaresma precisa ser compreendida e
vivida pelos cristãos nesse tempo forte. Ao rezar, conforme padre Joaquim,
contemplamos o rosto de Deus no mistério pascal de Jesus que, por nós, sofreu os tormentos da paixão, foi cruciﬁcado, morreu e ressuscitou. O silêncio também precisa ser compreendido e vivido neste tempo, segundo ele.
“A Quaresma pede silêncio e o silêncio pede contemplação. A Quaresma
evoca a cruz e pede silêncio para que possamos ouvir o grito de Jesus que
diz: ‘meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?’ Esse grito, também,
é nossa oração. A oração é um grito existencial que o ser humano desfere
na direção do coração de Deus. É o grito da humanidade combalida, nesse
tempo de penúria e pandemia”, disse. Padre Joaquim comentou também
que a oração fortalece o orante. “A relação da oração com o tempo quaresmal é intensa e enche de sentido e esperança pascal a vida de quem reza. A
oração fortalece nossa relação com o Senhor e nos ensina a escolher Deus e
o seu reino como nosso único tesouro e o bem maior da nossa vida”.

ORAÇÕES PARA A QUARESMA

Padre Joaquim Cavalcante
Doutor em Teologia e professor do
Instituto de Filosofia e Teologia
de Goiás (Ifiteg)

É

Quaresma. Teve início esse tempo com a Quarta-feira de Cinzas
e a primeira liturgia quaresmal, segundo padre Joaquim, inicia-se com o grito de Deus, pela boca do profeta Joel, que convida
o seu povo a voltar-se para ele. A imposição das cinzas sobre as
cabeças das pessoas é o rito simbólico que é acompanhado das palavras: “lembra que tu és pó e ao pó hás de voltar”. O rito e as palavras
nos lembram que somos frágeis, que somos pó, mas o entrevistado ressaltou citando o papa emérito Bento XVI, que não somos qualquer pó,
mas que nós temos um diferencial que nos digniﬁca diante de Deus.
“Somos pó, sim, mas um pó plasmado e amado por Deus” (homilia da
Quarta-feira de Cinzas de 17 de fevereiro de 2010). Diante disso, padre
Joaquim destacou que a Palavra de Deus e as orações litúrgicas constituem a fonte primária da oração cristã. “Ora, a partir disso, penso que
devemos rezar com muita simplicidade colocando-nos na presença de
Deus com absoluta conﬁança e entrega total a ele. Santo Inácio nos ensina que devemos nos colocar na presença do Senhor tal como somos,
mas com absoluta conﬁança nele. Direi que há muitas formas de rezar
a Quaresma e de rezar durante o itinerário quaresmal”. Em seguida ele
sugeriu algumas orações para a Quaresma. “Neste prisma de orações
especiais, penso por exemplo, na Lectio Divina, que é a leitura orante
da Palavra de Deus. Penso na beleza da Via-Sacra, na riqueza da recitação dos mistérios dolorosos do Santo Rosário. Como não pensar na
beleza dos Cantos da Quaresma e da Semana Santa, como não meditar
as Homilias dos Santos Padres, nossos pais na fé?”. Por ﬁm, o padre

explicou que o sentido da oração é o de, também, nos despertar para
a caridade. Por isso, devemos rezar sempre, pedindo a Deus “a graça
da conversão que nos humaniza, porque sem se humanizar, torna-se
muito difícil se divinizar”. “Dai-nos olhos para ver as necessidades dos
nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar os
desanimados e oprimidos; fazei que a exemplo de Cristo, e seguindo o
seu mandamento nos empenhemos lealmente no serviço a eles” (Oração Eucarística, VI-D). “O efeito da oração é identiﬁcar o agir do cristão
com o agir de Cristo”, destacou.
Questionado sobre como podemos iluminar os momentos de oração
no tempo quaresmal, padre Joaquim voltou a reaﬁrmar a importância
do silêncio e da centralidade de Cristo. “Toda oração cristã é trinitária,
porque é dirigida ao Pai, por Cristo, no Espírito. Cristo é o mediador
e regente de toda a oração do cristão e da Igreja. Não somos nós, é
Cristo que, com o dilúvio do seu Espírito, ilumina nossos momentos
de oração. Mais uma vez, vejo a necessidade do silêncio como ponto
de partida para rezar bem. Na celebração da ordenação presbiteral,
no momento da imposição das mãos, o rito pede para não cantar, mas
para silenciar os instrumentos. Por quê? Porque naquele momento só
o Espírito fala. O silêncio é a voz do Espírito. Nossos momentos de
oração deviam ser sempre mais iluminados no silêncio, pois ele é mais
que ausência de sons e ruídos, é a manifestação de uma presença ativa
e operante e, segundo o Cardeal Sarah, ‘o silêncio é a mais intensa de
todas as presenças’”.
Padre Joaquim concluiu suas considerações sobre Oração e Quaresma e ressaltou a oração como elemento essencial e indispensável, condição primária para uma boa vivência do tempo quaresmal, no sentido
de nos aproximar ou reaproximar de Deus. “A oração, nesse tempo de
penitência favorável à conversão, desvela não somente nossa fraqueza, mas coloca, também, em evidência nossas potencialidades. Somos
fracos sim, mas não somos prisioneiros da fragilidade. Rezar é transcender e transcender é superar, com a graça de Deus, todos os limites
e arestas que ofuscam o rosto de Deus Pai e Criador em cada um de
nós. Que o espírito da Quaresma nos ajude a rezar mais, para sermos
melhores na vivência do amor. Que Deus, uno e trino, nos abençoe e
tenhamos todos um santo itinerário quaresmal”.

Fotos: Rudger Remígio
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SANTA SÉ

MENSAGEM DO
Papa Francisco por
ocasião da Campanha
da Fraternidade
Ecumênica 2021
Queridos irmãos e irmãs do Brasil,

C

om o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de
intensa reﬂexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus,
que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nestes tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a
orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos
proﬁssionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas
de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa
saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina na
parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). Precisamos vencer a
pandemia e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na
recente Encíclica Fratelli Tutti, “passada a crise sanitária, a pior reação
seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de
autoproteção egoísta” (FT, n. 35). Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da
oração, do jejum e da esmola.
Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a
Campanha da Fraternidade, como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com
o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”, os ﬁéis são
convidados a “sentar-se a escutar o outro” e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes “um mundo surdo”. De fato,
quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos “um paradigma de
atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro” (FT,
n. 48). E, na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus que,
como ensina o lema da Campanha deste ano, “é a nossa paz: do que
era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14).
Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de
amor, a Campanha da Fraternidade lembra que são os cristãos os
primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo
ecumênico. Certos de que “devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos, e peregrinamos juntos”, no diálogo ecumênico po-

“São os cristãos os primeiros a ter
que dar exemplo, começando pela
prática do diálogo ecumênico”
demos verdadeiramente “abrir o coração ao companheiro de estrada
sem medos nem desconﬁanças, e olhar primariamente para o que
procuramos: a paz no rosto do único Deus” (Exort. Apost. Evangelii
Gaudium, n. 244). É, pois, motivo de esperança, o fato de que este
ano, pela quinta vez, a Campanha da Fraternidade seja realizada
com as Igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas
Cristãs do Brasil (Conic).
Desse modo, os cristãos brasileiros, na ﬁdelidade ao único Senhor
Jesus que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros
como Ele nos amou (cf. Jo 13,34) e partindo “do reconhecimento do
valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser ﬁlho ou
ﬁlha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção
da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade” (Carta Enc. Fratelli
Tutti, n. 271). A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e
os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a vida dos
mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa Campanha da
Fraternidade Ecumênica, envio a todos e cada um a Bênção Apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim.

Roma, São João de Latrão - 17 de fevereiro de 2021
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Tanto Deus amou o mundo
EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

D

ando continuidade ao nosso espaço formativo, desta vez iremos considerar o Tempo da
Quaresma a partir de um dos cantos indicados pelo Folheto Comunhão e Participação.
Tanto Deus amou o mundo, de autoria do grande músico e liturgista brasileiro, padre José Weber SVD, tem
como fonte o texto bíblico e a musicalidade brasileira,
e é indicado para o momento da comunhão.
A dinâmica do Ano Litúrgico – Em nossa vida, precisamos de momentos de pausa. Momentos de parar
as nossas atividades, desenvolvidas como ﬂuxo, quase que automaticamente, e nos refazer, pensar quais
são as nossas metas e o que temos feito. Isso também
ocorre na dinâmica do Ano Litúrgico, especialmente
no que chamamos Tempo Quaresmal. Mais antigo e
com maior duração que o Advento, o Tempo da Quaresma faz referência direta aos quarenta dias em que
Jesus se retirou no deserto para orar e jejuar, em preparação ao seu apostolado público. A palavra “Quaresma”, também guarda relação com o signiﬁcado do
número quarenta na Bíblia. Para citar apenas alguns
exemplos: os quarenta dias e quarenta noites do dilúvio (Gn 7,4); os quarenta dias de jejum de Moisés
no Monte Sinai (Ex 24,18); os quarenta anos do povo
de Israel em busca da Terra Prometida (Nm 14,33); os
quarenta dias da profecia de Jonas pela conversão de
Nínive (Jn 3,4), ou, enﬁm, no Novo Testamento, os
quarenta dias entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus (At 1,1-3). Todas essas referências servem para indicar que se trata de um tempo de “graça
e salvação”, um período excepcional para o exercício
da fé e de preparação para a celebração da grande
festa cristã: a Páscoa.
O canto no rito – Em sintonia com o Tempo da
Quaresma, ao longo de suas cinco semanas, a Igreja
nos convida ao arrependimento, ao esforço por superarmos o que nos afasta de Deus e nos divide em
nossa relação com os irmãos. A cada novo domingo, a
pedagogia do Ano Litúrgico nos põe em contato com
um dos elementos fundamentais em nosso itinerário
de fé, que passa pelo despojamento, pelo silêncio,
pelo exercício da caridade. Isso é o que devemos experimentar em nossa vida particular e comunitária,
mas o que também pode ser percebido na liturgia. A

simplicidade toma conta de nossas celebrações. Os
sinais de festa dão lugar à contrição do corpo e do
espírito. Sem adornos, a Igreja é despida diante do
seu Senhor, sem reservas, permanecendo apenas com
o que é essencial.
Isso que ocorre nos sinais sensíveis também acontece com a música. Aos poucos, as melodias ganham um
caráter de introspecção. As tonalidades maiores são
substituídas por tonalidades menores. Os ritmos festivos dão lugar à palavra quase que declamada. A fartura de instrumentos cede espaço ao silêncio, à harmonia das vozes em solo. É a simplicidade que também
pode ser ouvida, chegando a todos quantos tomem
parte nos ritos, uma forte impressão: é Quaresma!
O canto em si mesmo – Tudo o que dissemos
acima pode ser observado no canto que temos em
análise. Tanto Deus amou o mundo é indicado como
canto de comunhão e como tal tem a função de realçar a estreita relação entre a Liturgia da Palavra e a
Liturgia Eucarística, os dois grandes ritos aos quais
a Igreja quis atribuir a mesma dignidade (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 56). Isso se realiza, a princípio,
pelo forte teor bíblico de sua letra. O refrão faz referência ao texto do evangelista João (3,16) e as estrofes recorrem ao Salmo 17 (18). O canto se divide em
duas partes, notadamente distintas, embora complementares. De um lado, o refrão, com texto insistente
e melodia ﬂuente, acessível a toda a assembleia tanto
por seu ritmo – a guarânia, um ritmo eminentemente brasileiro – quanto por sua construção melódica,
de fácil assimilação. Sua ênfase recai sobre a oblação
do Filho de Deus, seguida da repetição da sentença,
ao mesmo tempo como um chamado de conversão e
uma proﬁssão de fé: quem crê nele não perece, mas terá
a luz da vida. De outro lado, as estrofes, construídas
como recitativo livre, valem-se da natural tonicidade dos versos sálmicos. Assim, fazem contraste com
o movimento do refrão, tornando-se, por isso, oportunidade de escuta silenciosa por parte da assembleia que se aproxima da comunhão eucarística. A
alternância entre refrão e estrofes alude, dessa maneira, ao movimento dos comungantes, integrados
ao Corpo de Cristo que é a Igreja.
Dicas para a execução – Durante o Tempo da Quaresma, cuide para que o canto e a música demonstrem
sobriedade. Para isso, há de se ter redobrado bom

senso no uso dos instrumentos, questionando quais
são os mais oportunos e quais são os que devem ser
deixados de lado até a Páscoa. Alguns são evidentemente inoportunos, como é o caso da bateria.
Que as comunidades saibam cultivar o silêncio.
A Quaresma deve ser um forte tempo de oração,
de intimidade com Deus. Intimidade que apenas se
constrói no silêncio e no recolhimento. Nossas comunidades precisam se tornar sempre mais orantes e,
por isso, habituadas a silenciar. Tal atitude deve partir daqueles que estão diretamente envolvidos com
a organização da liturgia, equipes de canto, leitores,
ministros do altar.
Em se tratando do canto de comunhão, as estrofes
podem ser entoadas por solistas, deixando apenas o
refrão a cargo de toda a assembleia. Essa dinâmica
coopera no processo de internalização do texto, passando da simples reprodução para a meditação das
palavras que são cantadas.
Apesar do tempo de pandemia da covid-19, que
exige de nós redobrada responsabilidade, as equipes de canto não devem se descuidar do ensaio.
Além disso, sempre podem contribuir com a plena
participação de todos os presentes, reservando um
breve momento antes da celebração para o ensaio
dos novos cantos.
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LEITURA ORANTE

Transfiguração e escuta

‘‘Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!’’ (Mc 9,7)
EULRIERIS RAMOS DE SOUZA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Evangelho deste II Domingo
da Quaresma relata a transﬁguração gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e apresenta,
também, uma grande exortação a cada
um de nós cristãos: a de escutar o Filho
amado pelo qual nos tornamos ﬁlhos
adotivos de Deus.
Na narração de São Marcos, Jesus
toma consigo os apóstolos Pedro, Tiago
e João, ele os leva a uma alta montanha
e se transﬁgura diante deles com vestes
resplandecentes. Esse é o sinal da gloriosa divindade de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas
também é o prelúdio de ressurreição.

Os apóstolos ﬁcam atemorizados ao
verem a cena. Pedro tenta dizer algo,
mas não sabia o que falar. Este é o sinal
de estar na presença de Deus. Faltam
palavras, elas dão lugar à contemplação
e à nossa oração silenciosa. Encontramo-nos em verdadeira adoração.
Do silêncio diante de Deus, nasce uma
atitude: a de estar de ouvidos abertos para
uma escuta atenta da Palavra de Deus.
Essa é justamente a vontade de Deus para
nós, como diz o ﬁnal do Evangelho desse
Domingo: “Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!” (Mc 9,7). Por ﬁm, escutar a Deus signiﬁca obedecer e ser também, como Jesus, ﬁlhos amados do Pai.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Cátedra de São Pedro – 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19. 3ª-f.: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15.
4ª-f.: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32. 5ª-f.: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh.1.3-5.12.14; Sl 137(138); Mt 7,7-12. 6ª-f.: Ez 18,21-28; Sl
129(130); Mt 5,20-26. Sábado: Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48. Domingo: 2º Domingo da Quaresma: Gn 22,1-2.9a.1013.15-18; Sl 115(116B); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10. (Transfiguração).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 9,2-10 (página 1253 – Bíblia da
CNBB)
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.
II Domingo da Quaresma, Ano B – Liturgia da Palavra:
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sl 115/116b, 10.15.16-17.18-19
(R./ Sl 114/116a, 9); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 (Transﬁguração).

