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O jejum nos conduz ao
deserto com Jesus
Mortiﬁcar o corpo para
santiﬁcar o espírito.
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A fome de Deus é
mais fundamental que
a fome física
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tentado no deserto

Apresentamos a
Congregação das Irmãs
Franciscanas dos Pobres

pág.

2

pág.

3

pág.

4

Fevereiro de 2021

2

Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

JEJUM: combate e sentido
“O Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado
pelo demônio. Jejuou durante quarenta dias e quarenta
noites e, por fim, teve fome” (Mt 4,1-2)

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Irmãos e Irmãs

E

stamos num tempo de treino espiritual, extremamente intenso, nestes
tempos quaresmais. Não pensemos que o jejum é aluo do passado,
vivenciado por Jesus no deserto e somente naqueles inícios da sua
pregação pública. Não. A liturgia é um eterno presente. Nestes quarenta dias e quarenta noites, no hoje da história, Jesus novamente vai ao
deserto. E nós todos somos convidados a entrar neste deserto com Jesus. As
tentações às quais o Filho de Deus foi submetido são as tentações perante
as quais todos somos submetidos: a tentação do ter mais, a tentação do ser
mais, a tentação do poder mais.
Hoje quero reﬂetir um pouco sobre o que representa o jejum neste tempo
quaresmal. O prolongado jejum ao qual Jesus se submeteu é, de certa forma,
uma inspiração para os cristãos. Nosso Senhor, no relato de São Mateus, só
sentiu fome ao término do jejum. Isso, por si só, educa-nos a entender que
uma fome física é substituída por uma fome transcendental, por uma fome
mais fundamental, pela fome de fazer a vontade de Deus. Ao jejuarmos, segundo as orientações da Igreja, ﬁcamos mais aptos a fazer uma experiência
de entrega amorosa.
Este é o verdadeiro sentido do jejum. Tiramos o que não é essencial na
vida eterna, o alimento, para que façamos, na vida presente, uma antecipação do céu, quando Deus será tudo em todos. Ele mesmo será o nosso
alimento e de Sua glória nos nutriremos. O jejum, assim, ganha seu verdadeiro, autêntico sentido.
Por isso, o jejum, muito mais que em seu aspecto ritual e canônico, abre
o ser humano para as realidades últimas. Ele conecta a história humana à
história da Salvação. Faz-nos semelhantes a Cristo, cujo alimento era fazer
a vontade do Pai que o enviou (Jo 4,34).
São Basílio Magno, no século IV, aﬁrma que “o jejum foi ordenado no
Paraíso”, recordando que o primeiro mandamento dado a Adão foi exatamente este: “Não comas”. E, uma vez ordenado no Paraíso, podemos dizer
que o jejum está também ordenado ao Paraíso. Ou seja, de sua experiência
o homem se alimenta do maná dos céus, da sacratíssima presença, do enlevo de Deus. Pelo jejum é sucumbido o velho Adão em nós, e podemos nos
libertar de toda a desobediência e de todo pecado. E irrompe no homem
terrenal a imagem do Novo Adão, Cristo, cada um aberto e disposto a fazer,
em tudo, a vontade de Deus.
Pelo jejum canta-se um louvor a Deus. Pela recusa consciente do alimento e em meio às orações que orientam um dia de jejum, abre-se o coração do
que crê para Deus.
Recordo o ensinamento de São Paulo VI de que o jejum se inscreve no
chamado a cada cristão, para viver não mais para si, mas para aquele que
o amou e se entregou por amor - por fecundo amor, a ﬁm de que o cristão
viva também para seus irmãos.

Editorial
Continuamos nossas reﬂexões e aprofundamentos sobre as práticas penitenciais. Começamos com o tema oração e agora trazemos o jejum. Essa
prática, muito antiga, ajuda-nos a nos aproximar de Deus e nos conduz ao
deserto com Jesus nesses quarenta dias da Quaresma. O entrevistado da
semana, padre Cleidimar Moreira, aﬁrmou que essa prática ajuda, também, a recuperar o vigor e a nos assemelharmos a Cristo. O propósito é a
santiﬁcação. Dom Washington Cruz também escreve sobre o jejum e destaca um ensinamento importante de Jesus: a fome física pode ser substituída pela fome transcendental. “Jejuou por quarenta dias e quarenta noites
e, por ﬁm, teve fome” (Mt 4, 1-2). Nosso arcebispo ressalta que, assim, o
jejum ganha seu verdadeiro e autêntico sentido. Ainda nesta edição, conﬁra como foi a primeira noite da Lectio Divina com os jovens, na Paróquia
Universitária e uma matéria especial sobre as Irmãs Franciscanas dos Pobres, que estão presentes na Arquidiocese de Goiânia desde 1969.
Boa leitura!
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

O papa Francisco propõe um novo tipo de Jejum com 15 atos simples
de caridade em vez, apenas, da abstenção de carne na Quaresma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saúde (sempre e em todo lugar)
Diga obrigado (mesmo se você não "deveria")
Lembre aos outros o quanto você os ama
Cumprimente com alegria aquelas pessoas que você vê todos os dias
Ouça a história do outro, sem preconceitos, com amor
Pare para ajudar. Esteja atento a quem precisa de você
Anime alguém
Comemore as qualidades ou sucessos de outra pessoa
Selecione o que você não usa e dê para quem precisa
Ajude, quando necessário, para que o outro possa descansar
Corrija com amor. Não cale a boca por medo
Preste atenção a quem está perto de você
Limpe o que você usar em casa
Ajude outros a superar obstáculos
Ligue para seus pais, se você tiver a sorte de tê-los
Jejue palavras ofensivas e transmita palavras amáveis
Jejue descontentamento e encha-se de gratidão
Jejue raiva e preencha-se com mansidão e paciência
Jejue pessimismo e encha-se de esperança e otimismo
Jejue preocupações e encha-se de confiança em Deus
Jejue reclamações e encha-se com as coisas simples da vida
Jejue pressões da vida e preencha-se com oração
Jejue tristeza e amargura e encha seu coração de alegria
Jejue egoísmo e preencha-se com compaixão pelos outros
Jejue falta de perdão e preencha-se com atitudes de reconciliação
Jejue palavras e preencha-se com o silêncio e escuta dos outros

Se todos nós tentarmos esse tipo de Jejum, nosso cotidiano será preenchido com: PAZ, CONFIANÇA, ALEGRIA, E VIDA.
Que este Jejum seja para todos este tempo de conversão e mortificação, e nos leve a viver a vida cristã na entrega nas mãos de Deus todos os
dias da nossa vida.
“Minha alma tem sede de Deus, pelo Deus Vivo anseia com ardor” (Salmo 41).
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Lectio Divina 2021

Para viver bem os mistérios litúrgicos da Quaresma

Fotos: Fernanda Freitas
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FERNANDA FREITAS

A

noite do dia 19 de fevereiro, sábado, foi marcada por forte momento de espiritualidade com a
experiência da Lectio Divina, leitura orante da Palavra de Deus, na Paróquia Universitária São
João Evangelista. A iniciativa desta celebração, que completa 18 anos, foi de Dom Washington
Cruz com o Setor Juventude e possui, como intuito especial, o desejo de reunir e de aproximar
os jovens das diversas paróquias da Arquidiocese de Goiânia durante os sábados da Quaresma.
Neste ano, sob a orientação do padre Luiz Henrique, as reﬂexões seguem os Evangelhos do domingo e serão realizadas dentro de uma dinâmica que levará os participantes à intimidade com Deus.
Nesse sentido, as atividades serão feitas por meio da leitura, da escuta, da oração, da reﬂexão, da contemplação e da Adoração ao Santíssimo Sacramento, sempre permeadas por canções que favorecem a
proposta da celebração. Esse modelo de oração, tendo como foco a Palavra de Deus, auxilia a vivência
da Quaresma, pois para vivê-la intensamente, precisamos nos aproximar de Deus. A proximidade
com ele, com os sacramentos e com a liturgia leva-nos a vivenciar, de uma forma mais profunda, a
Semana Santa, pois a Lectio Divina nos prepara para viver bem os mistérios litúrgicos deste tempo,
tempo forte da Igreja.
Algumas perguntas auxiliam a vivência da Lectio Divina: “O que diz a Palavra, em sua essência?
O que diz a Palavra para mim? O que a Palavra me faz responder ao Senhor? O que a Palavra faz em
mim?” Por meio dessas questões, os participantes são conduzidos à reﬂexão, a abrir os ouvidos e o
coração diante do Senhor, a ﬁm de se converterem ao caminho de intimidade com ele, renovando-se
na fé, no serviço e no amor, também, aos irmãos e irmãs. Dentro desse cenário, o Evangelho meditado
neste primeiro sábado da Lectio foi o de São Marcos 1,12-15, que narra “de forma suscinta e direta”,
de acordo com o padre, a ida de Jesus ao deserto, onde foi tentado por satanás e o início do anúncio
do Evangelho na Galileia.
Padre Luiz Henrique explicou sobre a realidade do tempo que permeia nossa história de salvação,
o Cronos e o Kairós. O primeiro é a invenção do homem para medir e determinar os eventos que acontecem na história. O segundo é o tempo da graça de Deus, em que não existe o antes e o depois, pois
Deus é eterno. No versículo 15, do Evangelho, Jesus aﬁrma que “o tempo já se completou e o Reino
de Deus está próximo”. Essa é a conclusão: Cristo vem, de novo, em sua Glória, para que o homem,
em seu caminho da história, possa encontrar o caminho da Salvação. A base de todas as práticas penitenciais, bem como a luz do caminho quaresmal, é a palavra de Deus. O papa Francisco destaca que
a “Palavra é dom”. Deus nos fala por meio dela. A Lectio Divina é um convite constante da Igreja e é
indicada inclusive à prática diária. Tendo isso em vista, a ação concreta/compromisso para a primeira
semana foi a de leitura e de meditação do Evangelho do dia por, no mínimo, 15 (quinze) minutos. Durante todos os encontros são oferecidos, também, orientação vocacional e atendimento de conﬁssão.

Evento:
Data:
Local:
Horário:

Lectio Divina 2021
Todos os sábados da Quaresma
Paróquia Universitária São João Evangelista
19h30

Neste ano, devido à pandemia e atendendo à solicitação
dos órgãos de saúde, a Lectio Divina está acontecendo de
forma presencial (com número reduzido de pessoas) e de
forma on-line pelo canal do Youtube do Setor Juventude
(www.youtube.com/SetorJuventudeGyn) e pelo canal da
Arquidiocese de Goiânia (www.youtube.com/ArquidiocesedeGoianiaOficial).
É indispensável o agendamento e a apresentação do ticket, a cada sábado da Lectio Divina. Para garantir a sua participação, registre o seu interesse no seguinte link: (https://
cutt.ly/Nlmi3Xs).
Tenha atenção ao cumprimento das medidas de segurança neste tempo de pandemia.
Caso queira comparecer de forma presencial, use máscara e realize os procedimentos solicitados (medição da temperatura, higienização das mãos e sapatos, distanciamento
social nos bancos, etc.).

Ao ser acolhido na Paróquia Santo Hilário, novo pároco
diz que quer colaborar com a unidade paroquial
PASCOM - PARÓQUIA SANTO HILÁRIO

que tenho que me converter? Que posso fazer melhor? Onde eu tenho que lutar,
especialmente?”.
Monsenhor Modesto, com 34 anos de sacerdócio, chega a nossa Arquidiocese
para uma experiência pastoral e missionária, vindo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia. Em um rápido discurso, o sacerdote sintetizou seu desejo para os próximos
seis anos como administrador paroquial: “colaborar com a unidade da paróquia e
todas as comunidades, caminhando, igualmente, para fazer a vontade de Deus.”
Durante o rito, o arcebispo entregou as chaves da Paróquia ao monsenhor, simbolizando a consciência do cuidado que deverá ter com o templo material. Além da
Igreja Matriz, a Paróquia Santo Hilário é composta por sete comunidades, localizadas na região do Bairro Santo Hilário e setores adjacentes.
Fotos: Rudger Remígio

A Paróquia Santo Hilário acolheu, no último domingo, 21 de fevereiro, o seu
novo pároco. Monsenhor José Modesto Arriel tomou posse como administrador
paroquial da Paróquia Santo Hilário. A celebração aconteceu no salão da Capela
Nossa Senhora de Fátima, no Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, e foi presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz. Na ocasião, estiveram
presentes alguns ﬁéis da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Crixás, cidade
goiana onde o monsenhor era pároco.
Na homilia, Dom Washington fez uma reﬂexão sobre a Arca de Noé e a aliança que Deus fez com a humanidade. Mediante o chamado de Jesus para convertermos e crermos no Evangelho, Dom Washington recomendou que busquemos
respostas por meio de um exercício pessoal para este tempo de Quaresma: “de
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Irmãs Franciscanas dos Pobres
Fotos: Site - Irmãs Franciscanas dos Pobres

“Para desempenhar a missão de Jesus de amar e cuidar dos pobres”

MARCOS PAULO MOTA

O

Jornal Encontro Semanal apresenta a Congregação das Irmãs
Franciscanas dos Pobres. Presentes na Arquidiocese de Goiânia
desde 1969, elas chegaram após a vinda da irmã Margie Ferri,
que foi a mestre das irmãs junioristas Maria Bernadete Batista,
Maria Goretti Pereira, Maristela Silva e Cristina Martins.
A Congregação das Irmãs Franciscanas dos Pobres foi fundada pela
Bem-Aventurada Francisca Schevier em 1845, na cidade de Aachem, na
Alemanha. Inspirada pelos valores evangélicos de São Francisco de Assis e pelo efetivo amor aos mais necessitados, as irmãs abrigam pessoas
sem teto, cuidam de crianças e famílias carentes, alimentam os famintos,
ajudam os enfermos e defendem a integridade da natureza.
A Bem-Aventurada Francisca Schervier, movida pelo amor de Deus,
foi inspirada por Cristo a fundar a congregação para curar suas chagas.
Seu carisma, o dom de curar, concedido por Deus, se estendeu à tradição
da congregação desde os seus primórdios, em 1845.
“Para desempenhar a missão de Jesus de amar e cuidar dos pobres,
madre Francisca reconheceu Cristo nos pobres e desejou curar neles as
suas chagas; essa é a essência do que signiﬁca ser uma Irmã Franciscana
dos Pobres”, disse a irmã Lécia da Silva, que é superiora provincial e
conselheira da congregação no Brasil.
Foi no trabalho entre os pobres que madre Francisca compreendeu o
quanto era radical a sua divina missão. Seu carisma a compeliu a dedicar-se a si mesma e à sua congregação, à cura de todas as pessoas, mas,
mais especialmente, os pobres e os sofredores. Esse dom permeou profundamente todo o seu ser.
Em suas próprias palavras: “Nos pobres e nos que sofrem reconheci
meu divino Salvador tão claramente como se o tivesse visto com meus
próprios olhos.” (Bem-Aventurada Francisca Schevier).
TRABALHO NA ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA
As irmãs trabalham no Centro de Formação, que recebeu o nome de
Centro de Formação Francisca Schevier, local em que elas desenvolvem
um bonito trabalho voltado às pessoas de todas idades, promovendo
educação, cultura, arte e lzer.

PRESENÇA NO BRASIL E NO MUNDO
As Irmãs Franciscanas dos Pobres são uma congregação religiosa internacional e de diversas culturas, fundada em 1845, em Aachen, Alemanha. Hoje elas estão espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos, Filipinas,
Itália, e no Senegal. Seguindo os conselhos evangélicos, vivendo e professando publicamente os três votos de celibato consagrado, pobreza e
obediência. Em 1960, cinco membros das Irmãs Franciscanas dos Pobres
chegaram ao Brasil a pedido do papa João XXIII, iniciando sua missão na

cidade de Pires do Rio (GO). Desde então, as irmãs expandiram a congregação a várias outras cidades brasileiras, onde realizam, atualmente, mais
de 10 (dez) programas de assistência direta às pessoas de baixa-renda.
CARISMA
O carisma das Irmãs Franciscanas dos Pobres é curar as chagas de
Cristo, nos pobres e sofredores, em amor e serviço.

Oração pela Canonização
da Bem-Aventurada
Francisca Schervier
Deus Todo-Poderoso Justo e Misericordioso, a bem-aventurada Francisca
Schervier passou sua vida inteira procurando devolver a ti todos os dons que a
ela concedeste. Ela cuidou dos pobres e
dos enfermos, irradiando a presença do
teu amor a cada um que encontrou. Agora, te suplicamos para glorificar a tua serva, Francisca, concedendo a ela a honra
da santidade, se for essa a tua vontade.
Isso te pedimos em nome de Jesus, teu
Filho, que vive e reina contigo e com o
Santo Espirito, para sempre. Amém
Com aprovação eclesiástica da Diocese de
Brooklyn, NY, EUA - 21 de setembro de 2008

INFORMAÇÕES
Superiora Provincial:
Ir. Lécia José da Silva
Superiora Casa Local:
Ir. Maria Bernadete Batista
Endereço:
Rua João Crisóstomo Rosa, nº130, Qd CH2, Lt. Área - Setor Residencial Sonho Dourado
74781-009 – Goiânia-GO – Tel: (62) 3208-1035
Site: http://franciscansisters-pt.sfp-poor.org/
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O jejum que mais
agrada a Deus
é aquele feito com
amor e piedade
FÚLVIO COSTA

C

hegamos à terceira edição da série especial sobre a Quaresma. Nesta
matéria apresentamos o jejum, uma das principais práticas penitenciais para este tempo forte de conversão. A palavra de Deus nos fala
sobre o jejum da seguinte maneira: “Quando jejuardes, não tomeis
um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desﬁguram seu rosto
para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo: já
receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e
lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas
apenas teu Pai, que está lá no segredo; e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará” (Mt 6,1-18).
Para aprofundar a reﬂexão sobre esse importante tema, o Jornal Encontro Semanal entrevistou o padre Cleidimar Moreira, que atualmente é
colaborador na Associação Servos de Deus (ASD) em Goiânia. Ele explicou que o jejum é uma prática antiga, realizada entre judeus e outras religiões, com o objetivo de mortiﬁcar o corpo. “Antes de ser uma orientação
da Igreja, foi Jesus quem nos deu o exemplo quando passou 40 dias no
deserto sendo tentado e, em outro momento, explicou aos discípulos que
seria pelo jejum e pela oração que expulsaríamos determinados espíritos.
A Palavra nos diz: “se dominamos a boca, dominamos o corpo” (Tg 3).
Padre Cleidimar aﬁrmou que
pode ser um pouco exagerado, mas
há verdade na frase “o cristão sem
jejum é como Cristo sem cruz”. Isso
porque o jejum é um mandato do
Senhor não só para o tempo quaresmal, mas para a vida inteira. “Além
da mortiﬁcação do corpo, o jejum e
as demais penitências nos fortalecem na busca pela santidade”, completou. Essa prática não tem o propósito de negar nada do que Deus
criou, enfatizou ainda o sacerdote.
Pelo contrário, é uma prática que
nos conduz àquilo que viveu Cristo. “Se o tempo quaresmal é para
nos assemelharmos a Cristo, irmos
ao deserto com ele, é também para
nos levar a passar pelas provas que ele passou para que enfrentemos as
provas da vida”.
A Igreja nos orienta a jejuar na sexta-feira. Caso a pessoa não possa fazer
essa prática penitencial por algum motivo de saúde, a orientação é fazer
alguma prática de piedade ou outra penitência que seja salutar. Padre Cleidimar ressaltou, porém, que o jejum é indispensável para vivermos bem
a Quaresma. “Como o Tempo da Quaresma é um período penitencial de
nos aproximarmos de Deus, o jejum é essencial para nos ajudar a voltar do
abandono do pecado à santiﬁcação, portanto, jejuar no tempo quaresmal é
imprescindível para conseguirmos graças maiores e, consequentemente a
santiﬁcação”, explicou.

Tipos de jejum
O jejum que mais agrada a Deus é aquele
feito com amor e piedade.
Jejum a pão e água
desde cedo, nos horários das
refeições, com um pedacinho
de pão com água.

Jejum da Igreja
alimentar-se com pequenas
porções nos três principais
horários das refeições.

Jejum completo
de 12h ou 24h,
sempre observando
sua saúde.

Jejum de líquidos
Como o Tempo da Quaresma é um
período penitencial de nos aproximarmos
de Deus, o jejum é essencial para nos
ajudar a voltar do abandono do
pecado à santificação

à base de caldos de legumes:
abóboras, feijão, nas principais
refeições e em pouca
quantidade.
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Foto: Vatican News

CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 23

Rezar na Liturgia

Estimados irmãos e irmãs,

N

a história da Igreja veriﬁcou-se, repetidamente, a tentação de
praticar um cristianismo intimista, que não reconhece a importância espiritual dos ritos litúrgicos públicos. Muitas vezes, essa
tendência reivindicou a presumível maior pureza de uma religiosidade que não dependesse de cerimônias exteriores, consideradas
um fardo inútil ou prejudicial. O centro das críticas não era uma forma
ritual particular, nem um determinado modo de celebrar, mas a própria
liturgia, a forma litúrgica de rezar.

Com efeito, na Igreja é possível encontrar certas formas de espiritualidade que não souberam integrar adequadamente o momento litúrgico. Muitos ﬁéis, embora participassem assiduamente nos ritos, especialmente na Missa dominical, sorviam alimento para a sua fé e para a sua
vida espiritual sobretudo de outras fontes, de tipo devocional.
Nas últimas décadas, houve muito progresso. A Constituição Sacrossanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, representa o centro deste
longo trajeto. Reaﬁrma de modo completo e orgânico a importância da
liturgia divina para a vida dos cristãos, que nela encontram a mediação
objetiva exigida pelo fato de Jesus Cristo não ser uma ideia nem um
sentimento, mas uma Pessoa viva, e o seu Mistério um acontecimento
histórico. A oração dos cristãos passa por mediações concretas: a Sagrada Escritura, os Sacramentos, os ritos litúrgicos, a comunidade. Na vida
cristã não prescindimos da esfera corpórea e material, porque em Jesus
Cristo ela tornou-se o caminho da salvação. Poderíamos dizer que devemos rezar inclusive com o corpo: o corpo entra na oração.
Portanto, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na
celebração dos mistérios sagrados. O Catecismo escreve: “A missão de
Cristo e do Espírito Santo que, na liturgia sacramental da Igreja anuncia,
atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de
quem ora” (n. 2655). A liturgia, em si, não é apenas oração espontânea,
mas algo cada vez mais original: é um ato que fundamenta toda a experiência cristã e, por conseguinte, também a oração. É acontecimento, é
evento, é presença, é encontro. É um encontro com Cristo. Cristo faz-se
presente no Espírito Santo através dos sinais sacramentais: disto, para
nós cristãos, deriva a necessidade de participar nos mistérios divinos.
Um cristianismo sem liturgia, ousaria dizer que talvez seja um cristianismo sem Cristo. Sem o Cristo total. Até no rito mais despojado, como
o que alguns cristãos celebraram e celebram nos lugares de prisão, ou no
escondimento de uma casa durante tempos de perseguição, Cristo está
verdadeiramente presente e doa-se aos seus ﬁéis.

“Muitas orações cristãs não provêm da liturgia,
mas todas elas, se forem cristãs, pressupõem a liturgia”
A liturgia, precisamente devido à sua dimensão objetiva, deve ser celebrada com fervor, para que a graça derramada no rito não se disperse,
mas abranja a vida de cada pessoa. O Catecismo explica-o muito bem e diz
assim: “A oração interioriza e assimila a liturgia, durante e depois da sua
celebração”. Muitas orações cristãs não provêm da liturgia, mas todas elas,
se forem cristãs, pressupõem a liturgia, ou seja, a mediação sacramental de
Jesus Cristo. Cada vez que celebramos um Batismo, ou consagramos o pão
e o vinho na Eucaristia, ou ungimos o corpo de um enfermo com o Óleo
Santo, Cristo está ali! É Ele que age e está presente como quando curava os
membros fracos de um doente ou quando, na Última Ceia, entregou o seu
testamento para a salvação do mundo.
A oração do cristão faz sua a presença sacramental de Jesus. O que nos
é exterior torna-se parte de nós: a liturgia expressa isto também no gesto
muito natural de comer. A Missa não pode ser somente “ouvida”: também
a expressão “vou ouvir Missa” não é correta. A Missa não pode ser só ouvida, como se fôssemos apenas espectadores de algo que escorre sem nos
envolver. A Missa é sempre celebrada, e não apenas pelo sacerdote que a
preside, mas por todos os cristãos que a vivem. E o centro é Cristo! Todos
nós, na diversidade dos dons e ministérios, nos unimos na sua ação, porque
Ele, Cristo, é o Protagonista da liturgia.

Quando os primeiros cristãos começaram a viver o seu culto, ﬁzeram-no
atualizando os gestos e a palavras de Jesus, com a luz e a força do Espírito
Santo, para que a sua vida, alcançada por esta graça, se tornasse sacrifício
espiritual oferecido a Deus. Esta abordagem foi uma verdadeira “revolução”. Na Carta aos Romanos São Paulo escreve: “Exorto-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo, agradável a Deus: é este o vosso culto espiritual” (12, 1). A vida é
chamada a tornar-se culto a Deus, mas isso não pode acontecer sem oração,
especialmente a oração litúrgica. Que este pensamento ajude a todos quando vamos à Missa: vou rezar em comunidade, vou rezar com Cristo que
está presente. Quando vamos à celebração de um Batismo, por exemplo,
Cristo está lá, presente, que batiza. “Mas, padre, esta é uma ideia, um modo
de dizer”: não, não é um modo de dizer. Cristo está presente e na liturgia
rezas com Cristo que está ao teu lado.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 3 de fevereiro de 2021

Fevereiro de 2021

Arquidiocese de Goiânia

7
Foto: Internet

VIDA CRISTÃ

ANO DE SÃO JOSÉ
O que sabemos sobre São José?

DIÁCONO AMARILDO MARTINS

P

or meio da Carta Apostólica “Patris Corde – Com coração de
Pai”, o papa Francisco faz um convite especial a todos os
católicos. A Igreja vive um ano dedicado a São José. Trata-se
de um presente especial do Santo Padre e um convite para
que conheçamos mais o pai adotivo de Jesus. A iniciativa acontece
por ocasião dos 150 anos de declaração do Esposo de Maria como
Padroeiro da Igreja Católica. O Ano Joseﬁno começou oﬁcialmente
no dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, e se
concluirá na mesma solenidade, em 2021.
Diante deste importante tempo de graça, o Jornal Encontro Semanal tem apresentado todo mês um artigo produzido pelo diácono Amarildo Martins sobre São José. Nesta edição, ele traz a genealogia de Jesus descrita por São Mateus no Evangelho.

Vamos olhar, primeiramente, o que
nos diz a palavra de Deus:
São Mateus – Capítulo 1

Genealogia de Jesus Cristo, ﬁlho de Davi, ﬁlho de Abraão.2Abraão
gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos.3Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esron. Esron gerou
Arão.4Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson
gerou Salmon.5Salmon gerou Booz, de Raab. Booz gerou Obed, de
Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi.6O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias.7Salomão gerou Roboão.
Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa.8Asa gerou Josafá. Josafá
gerou Jorão. Jorão gerou Ozias.9Ozias gerou Joatão. Joatão gerou
1

Acaz. Acaz gerou Ezequias.10Ezequias gerou Manassés. Manassés
gerou Amon. Amon gerou Josias.11Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no cativeiro de Babilônia.12E, depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel.13Zorobabel
gerou Abiud. Abiud gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor.14Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud.15Eliud gerou
Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó.16Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.17Portanto, as gerações, desde Abraão até Davi, são quatorze. Desde
Davi até o cativeiro de Babilônia, quatorze gerações. E, depois do
cativeiro até Cristo, quatorze gerações. Nascimento de Jesus 18Eis
como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada com
José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo.19José, seu esposo, que era homem de bem,
não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. 20Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu
em sonhos e lhe disse: José, ﬁlho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito
Santo.21Ela dará à luz um ﬁlho, a quem porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo de seus pecados.22Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta:23Eis
que a Virgem conceberá e dará à luz um ﬁlho, que se chamará
Emanuel (Is 7,14), que signiﬁca: Deus conosco. 24Despertando,
José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em
sua casa sua esposa.25E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu
à luz o seu ﬁlho, que recebeu o nome de Jesus.
Diante desta visão vamos acompanhar José durante o ano de 2021.
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LEITURA ORANTE

Que o zelo pela tua casa me consuma
‘‘Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!’’ (Jo 2,16)

FILIPE CRISTINO DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

liturgia deste domingo apresenta o
forte relato da correção de Jesus aos
cambistas e vendedores do templo.
A razão da revolta foi declarada por
Cristo na Palavra: “Não façais da casa de meu
Pai uma casa de comércio!” De fato, a casa do
Pai deve ser tratada de maneira cuidadosa,
porque trata-se de um lugar santo.
Sabemos que reconhecer algo como santo
é admiti-lo pertencente a Deus. Esse reconhecimento se passa por um grande respeito
manifestado não somente por palavras, mas,
também, por ações e gestos, não instrumentalizando o que é de Deus. Por esse motivo,
devemos nos atentar ao modo como cuidamos de nossas igrejas, pois são lugares onde
Deus habita.
Entretanto, Cristo não encerra o seu ensi-

namento apenas no cuidado pelo templo feito
de pedras. Jesus vai além. Ao dizer que destruiria o templo e reconstruiria outro em três
dias, referindo-se à sua Ressureição, Ele mostra-nos que o seu corpo também é templo santo, pois onde o Filho está, também está o Pai.
Tal ensinamento, iluminado pela nossa
salvação ocorrida na Páscoa, no qual Cristo
assume para si a vida de todos nós, fazendo-nos participantes de seu mistério, mostra-nos que também somos templo santo.
Assim, devemos nos atentar para que nossas vidas não sejam transformadas em um
lugar de comércio, trocando a nossa sacralidade por outras coisas quaisquer. Portanto,
convertamos para que a nossa vida seja um
verdadeiro templo do Senhor, onde Ele é devidamente adorado e amado.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38. 3ª-f.: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12. 4ª-f.: Jr 18,
18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28. 5ª-f.: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31. 6ª-f.: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105); Mt
21,33-43.45-46. Sábado: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32. Domingo: 3º Domingo da Quaresma:
Ex 20,1-17 ou abrev. 20,1-3.7-8.12-17; Sl 18(19); 1Cor 1,22-25; Jo 2,13-25 (Mercadores no templo).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 2,13-25
1º) Crie um ambiente de oração: O momento de oração é
um encontro profundo com Deus. Desse modo, prepare um
ambiente que proporcione a interiorização e a meditação.
Retire tudo aquilo que possa te distrair ou diﬁcultar a intensidade desse momento. Peça auxílio ao Espírito Santo.
2º) Leitura atenta da Palavra: A principal palavra a ser dita
é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o
Senhor é o caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas
vezes for necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.
3º) Meditação livre: Reze, então, naquilo que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras
ou frases que mais tiveram relevo aos seus olhos, repita-as,
rezando com elas.
4º) Oração espontânea: Apresente-se a Deus. Por meio de
um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo que Deus
já fez por você;
5º) Contemplação: Lembre-se dos momentos em que Deus
manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências e
faça memória, durante a semana, de tudo o que fora rezado;
6º) Ação: Viva a sua leitura comprometendo-se, de modo
livre, a pôr a Palavra em prática.
3º Domingo da Quaresma, Ano B – Liturgia da Palavra: Ex 20,
1-17; Sl 18, 8.9.10.11 (R Jo 6,68c); 1Cor 1,22-25; Jo 2,13-25.

