semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos

Fotos: Arquivo

Capa: Carlos Henrique

Edição 355ª - 7 de março de 2021

“Pois tive fome
e me destes de comer”

(Mt 25,35)

Com a prática da caridade fraterna a alguém necessitado,
socorremos o próprio Jesus.
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Padre Arthur reflete
sobre a capacidade de
fazer escolhas e renúncias

Lectio Divina: a oração
nos coloca em relação
profunda com Deus

A pandemia e a
Quaresma nos exigem
a prática da caridade
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PALAVRA DO ARCEBISPO

CARIDADE,
a fecundidade do amor

E

stamos na terceira semana da
Quaresma. Metade deste tempo de deserto, preparação para
a Páscoa, já passou. Mesmo
vivendo em meio a uma jamais imaginada pandemia, este não pode ser
tempo de tristeza, mas sim, de retorno à casa do Pai – tempo de mudança e de oração. E a pergunta que faDOM WASHINGTON CRUZ, CP
zemos é: este tempo de deserto com
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Jesus me tem levado à uma sincera
conversão? Quais frutos tenho produzido, até aqui, em termos de oração, jejum e caridade?
Agora, tendo já tratado um pouco sobre a importância da
oração e do jejum, quero me deter sobre o tema da Caridade, como um dos pilares que sustentam a experiência espiritual quaresmal, fundado no próprio gesto salvíﬁco de Jesus
Cristo, que, do alto da Cruz, em meio a tantas dores, lá ainda
exalou o doce perfume do amor por toda a humanidade. Um
amor imenso, capaz de tomar sobre si as nossas dores, capaz
de uma entrega sem par, que dilacerou o coração de Nossa
Senhora como uma espada de dor que transpassou a sua alma
e a fez, assim, decisiva e eternamente participante do mistério
do sofrimento do seu ﬁlho, ela que também estará na feliz
celebração de sua Páscoa com a Igreja nascente.
A Caridade é o derramar de Deus sobre todo o gênero humano e sobre toda a criação. O papa Bento, no início do seu
pontiﬁcado, fez questão de abordar este tema. Assim ele diz:
“na minha primeira Encíclica, desejo falar do amor com que
Deus nos cumula e que deve ser comunicado aos outros por
nós”. A Caridade que Deus é (1 Jo 4,16) e, segundo a qual,
o Espírito Santo impele-nos a agir, não permanece presa em
nossas cercanias, em nossos limites como Igreja. Torna-se
missão. A Caridade é este supremo amor, esta suprema entrega de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é experimentada e comunicada com alegria. O papa Francisco em mensagem, em
outubro de 2019, ao Conselho das Conferências Episcopais da
Europa, aﬁrmou: “A fé no Senhor ressuscitado faz com que
os cristãos sejam destemidos na caridade e este é o maior antídoto contra todas as tendências do nosso tempo, pleno de
lacerações e oposições”.
A Caridade, portanto, é o supremo caminho, o maior dos
dons, conforme nos ensinou São Paulo, a via principal por
onde o cristão deve transitar. E este tempo quaresmal é um
tempo de fecundo aprendizado da Caridade, conscientes de
que todo o bem que fazemos ao próximo, chamado de irmão,
se faz ao próprio Cristo (Mt 25, 25-36).
A caridade é o amor de Deus derramado sobre a humanidade que impele o coração do homem, assinalado pela pertença a Deus pelo Sacramento do Batismo, a também ele, o
próprio homem, se tornar presença e sinal de amor para com
todos. Esta é a fecundidade da Caridade, do amor cristão.
“Assim reconhecereis que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros”, diz o Senhor.
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Editorial
Na terceira matéria especial da série Quaresma, apresentamos a prática
penitencial da caridade. O entrevistado, padre Jonisoncley Santos, coordenador da ação social e administrador
das paróquias Cristo Rei e Nossa Senhora da Penha, aprofundou a reﬂexão aﬁrmando que a caridade fraterna
se traduz em atos de generosidade,
de bondade e de amor aos irmãos. É
importante, contudo, e indispensável,
praticar a caridade de forma desinteressada sem esperar nada em troca.
Dom Washington Cruz, em sua Palavra Semanal, também reﬂete sobre a
caridade, ressaltando que ela é um dos
pilares que sustenta a experiência es-

piritual quaresmal. Ainda na dimensão da caridade, conﬁra a iniciativa
dos Irmãos Maristas, em Aparecida de
Goiânia, que desde o início da pandemia distribuiu mais de 5 mil cestas básicas para famílias carentes. Padre Arthur Freitas continua, também, as reﬂexões quaresmais. Desta vez, ele fala
sobre escolhas e renúncias e explica
que a liberdade não é fazer tudo o que
queremos e que a renúncia é a capacidade que demonstra quão possível é
ser livre em relação a algo. Isso e muito
mais você confere nesta edição. Aproveite nosso conteúdo e evangelize.
Boa leitura!

Reflexão Quaresmal

Liberdade,

saber fazer escolhas e renúncias

L

iberdade é um estado de alma que
se expressa na capacidade de se
relacionar, responsavelmente, com
o mundo exterior.
Nesse sentido, uma pessoa livre não
é aquela que "faz tudo o que quer", mas
PE. ARTHUR FREITAS
sim aquela que sabe o que faz e é capaz
Sacerdote da Arquidiocese de Goiânia,
doutorando em Teologia
de assumir as consequências de seus
atos e de responder por eles.
Uma boa régua para medir o nível de
liberdade em que cada pessoa se encontra é a renúncia. Mais do
que a possibilidade de fazer tudo o que tem vontade, é a capacidade de renunciar, demonstrando o quanto é possível ser livre em
relação a algo.
O contrário da liberdade é o vício, a dependência e a escravidão e,
lamentavelmente, na contramão da verdade e da sensatez, nossa sociedade atual foi capaz de inverter o inimaginável: considera-se como
liberdade aquilo que é o exercício irresponsável de condutas escravizantes e despreza-se da verdadeira liberdade, taxando-a de estupidez.
O ser humano é o único capaz de fazer escolhas racionais. Quando ele passa a escolher baseado somente nos critérios instintivos está
exatamente deixando aquilo que o caracteriza como um ser livre e
passa a ser condicionado aos seus impulsos, paixões e afetos - sua liberdade se vê gravemente ameaçada.
Que possamos aproveitar este tempo de jejuns, abstinências e
renúncias para fortalecer o dom da liberdade que recebemos de
Cristo e elevar nossos sentidos, emoções e desejos à altura de nossa
natureza redimida.
"Corações ao alto!"

Depoimento
Vanessa Pereira de Carvalho
A Quaresma é um tempo de muita graça, tempo em que nos preparamos para a Páscoa e, acima de tudo, é a oportunidade de imitarmos
a Cristo. Viver a Quaresma corretamente é se configurar a Cristo, é trilhar um caminho que antes foi trilhado por ele, nosso Mestre e Senhor.
Eu vivo esse momento intensificando ainda mais as minhas orações
pessoais, faço jejuns semanais, vigio as minhas atitudes diárias que desagradam o coração de Deus e como penitência não me alimento de
carne e de doce e diminuo o acesso às redes sociais.
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Segunda noite da Lectio Divina:
Fotos: Isabella Câmara

enxergar a divindade na Transfiguração de Jesus

N

LUANA MOREIRA

o segundo encontro da Lectio Divina 2021, padre Luiz Henrique
apresentou a reﬂexão dizendo que os cristãos devem sempre se
deslocar, percorrer um caminho, principalmente interiormente,
para se encontrar com Deus.
A ida do Senhor para o deserto e para a montanha simboliza muito mais
que uma caminhada física. Jesus chama apenas Pedro, Thiago e João, que
o acompanham em todo o momento e revela a eles uma parte mais íntima
de sua vida. A transﬁguração de Jesus é o momento que podem enxergar a
sua divindade.
Padre Luiz nos convidou a viver esse momento como os apóstolos, para
que a verdadeira face de Cristo ilumine as nossas vidas. Tudo o que foi explicado poderá ser aplicado em nosso cotidiano por meio da oração. A oração é um dom de Deus que nos dá a possibilidade de entrarmos em comunhão com ele. Subir a montanha signiﬁca entrar na relação de comunhão,
isso exige uma pausa para concentrarmos a nossa comunhão no Senhor,
estarmos atentos às suas palavras, entrarmos na relação de intimidade para
conhecê-lo. Ele não nos obriga e não insiste, ele nos propõe e se revela de
algum modo. Ele espera uma resposta de amor, e só livremente pode-se
entrar nessa comunhão com o Senhor.

A ação concreta para esta segunda semana foi a de
cultivar, diariamente, por 15 minutos, um tempo
de silêncio e diálogo pessoal com Jesus.
O padre destacou, também, que às vezes podem nos privar da participação à Eucaristia, e que podemos estar impedidos por alguma razão mas,
independentemente do lugar e da circunstância, ninguém poderá nos impedir de rezar, pois Cristo está em nós.
Padre Luiz Henrique ﬁnalizou a reﬂexão com o pedido de que nos dediquemos, insistentemente, ao Senhor por meio da oração. “Quem tem o
hábito, que o faça com mais amor e mais disposição”.
A ação concreta para esta segunda semana foi a de cultivar, diariamente,
por 15 minutos, um tempo de silêncio e diálogo pessoal com Jesus.
Acolhendo as recomendações das autoridades municipais e seguindo o
comunicado da Arquidiocese de Goiânia, a ﬁm de conter a propagação da
covid-19, o próximo encontro da Lectio Divina 2021 ocorrerá de forma on-line, sendo transmitido ao vivo, às 19h30, pelo canal do Youtube do Setor
Juventude e pelo canal da Arquidiocese de Goiânia.

Paróquia Nossa Senhora das Dores acolhe
padre Diêmersom Bento, seu novo administrador paroquial
PASCOM - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

Segundo a tradição da Igreja, os ﬁéis chamados a exercer uma missão em
nome da Igreja devem fazer o juramento de ﬁdelidade e a Proﬁssão de Fé
diante do bispo. Foi o que aconteceu nesta celebração, que teve também um
momento de entrada das imagens, simbolizando as comunidades que integram a paróquia: São João Batista, Nossa Senhora D´ Abadia, Maria de Nazaré,
Santa Ritá de Cassia, São José Operário, São João Maria Vianney e Nossa Senhora das Dores. Neste momento, o padre teve uma noção das dimensões da
paróquia. O novo administrador, por sua vez, beijou cada uma das imagens,
pedindo, assim, a intercessão dos santos padroeiros neste início de missão.
Padre Diêmersom Bento, quando seminarista, fez pastoral na paróquia que hoje assume, como sacerdote e administrador paroquial, com as
graças de Deus.
Fotos: Rudger Remígio

A

Paróquia Nossa Senhora das Dores, da Vila Pedroso, acolheu seu
novo administrador paroquial no dia 28 de fevereiro. Padre Diêmersom Bento de Araújo tomou posse em celebração que aconteceu
no espaço de Evangelização Mãe das Dores, na Vila Pedroso em
Goiânia, e foi presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto.
Na ocasião, estiveram presentes familiares, paroquianos, comunidades
e também alguns ﬁéis da Paróquia Santo Hilário e do Santuário Basílica
Sagrada Família. Na homilia, o bispo falou sobre a perfeição das obras de
Deus e enfatizou, na oportunidade, que a alegria da Páscoa, primeiramente, tem que passar pelo calvário. Dom Levi aﬁrmou, ainda, que temos que
viver bem a Quaresma, a ﬁm de chegarmos todos bem preparados para os
mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor.
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Irmãos Maristas distribuíram
mais de 5 mil cestas básicas para famílias carentes

O

ças possuem entre quatro e seis anos de idade e cursam a Educação Infantil e o 1º
Ano do Ensino Fundamental, além de 150 crianças e adolescentes que estudam nas
escolas estaduais ou municipais e frequentam a instituição marista com o objetivo
de realizar aulas de música e praticar esportes.
Irmão Davi falou da importância de uma ação como esta para auxiliar os pais de
família. “Fico feliz ao ajudar essas famílias, mas meu coração se enche de alegria,
também, quando além das cestas, vejo as crianças saírem daqui com o material
pedagógico para estudar”.
Hoje, os Irmãos Maristas são apenas oito no estado de Goiás, concentrados em
Aparecida de Goiânia e em Silvânia. No Brasil, eles são cerca de 400, distribuídos
em três províncias. No mundo, estão presentes em 80 países, com 4,3 mil irmãos,
que partilham a sua missão e corresponsabilidade com mais de 40 mil leigos e leigas, atendendo cerca de 500 mil crianças, jovens e adultos. Os irmãos são homens
consagrados a Deus e fazem votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade,
prestando serviços voltados para a educação. (Marcos Paulo Mota)

Menina de sete anos vendeu quase mil desenhos
para ajudar Pastoral da Aids

A

pequena Keite Carolina de Sousa, com apenas sete anos de idade, tem feito uma grande obra pelo Grupo Aids: Apoio, Vida, Esperança (AAVE).
Ela é fundadora da campanha “Arte da Solidariedade”. O projeto consiste
na venda de desenhos que, inicialmente, eram feitos apenas pela própria
criança. No entanto, hoje, o projeto cresceu tanto que Keite conta com a ajuda do
irmão de quatro anos e da avó de 64 anos de idade.
Até o momento, a menina já vendeu 935 (novecentos e trinta e cinco) desenhos e
cada desenho custa dois reais. A iniciativa teve tanta repercussão que os desenhos
foram vendidos até para fora do país. Keite explica que a ação foi iniciada na semana do carnaval deste ano e durará até o ﬁnal da Páscoa. Indagada sobre a possibilidade de a procura pelos desenhos continuar crescendo, a menina disse que já tem
um plano: “Vou chamar meus amigos da escola para me ajudar”.
A vontade de colaborar com a Pastoral da Aids surgiu da própria Keite, ao ver o
empenho da mãe Suely de Sousa Marinho, que é assistente social, e arrecada doações para ajudar o Grupo AAVE. A mãe da pequena descreveu o sentimento pelo
ato da ﬁlha. “Fico orgulhosa ao ver o espírito de solidariedade crescendo dentro
dela, especialmente nesse mundo em que há tanto egoísmo, tantas pessoas querendo tirar vantagem em cima do outro. Ter uma iniciativa como essa, com a ideia de
dividir com o outro, mesmo que seja pouco, me deixou muito orgulhosa”, disse.
Keite comentou, ainda, que a solidariedade e a vontade de ajudar não vão parar
por aí. A próxima campanha a ser realizada pela garota será a de venda dos próprios cabelos. O dinheiro arrecadado será doado ao mesmo grupo. Além disso, a
menina também criou um canal no YouTube (Keite Karolina e João Paulo Solidários)
para divulgar seus trabalhos. (Suzany Marques)

Quem quiser ajudar o Grupo AAVE ou comprar um desenho de Keite,
pode entrar em contato pelo telefone (62) 99617.1166.
As doações também poderão ser feitas por meio do Pix 03904616/0001-85.

Fotos: Rudger Remígio

Fotos: Rudger Remígio

Centro Marista Divino Pai Eterno (Cemadipe), localizado no Setor Madre
Germana I, em Aparecida de Goiânia, vem desempenhando seu papel de
ajudar na formação e educação de centenas de crianças da região. Além da
formação intelectual, a instituição também ajuda as famílias dessas crianças, principalmente neste momento complicado de pandemia que estamos vivendo.
O Cemadipe entregou na última semana 665 cestas básicas, totalizando mais de
5 mil cestas doadas, desde o início da pandemia, para as famílias das crianças que
estudam na instituição e também para a comunidade que mora no setor.
O recurso para a aquisição das cestas veio da doação dos Irmãos Maristas da
Alemanha, com a autorização do arcebispo Dom Washington Cruz. Irmão Davi
Nardi, diretor do Cemadipe, explicou que, para receber o auxílio emergencial, é
necessário que haja um aval do arcebispo, além de prestação de contas. Ao todo, os
Maristas enviaram, desde que começou a pandemia, mais de 200 mil reais, quantia
essa que foi revertida na aquisição das cestas.
O Centro Marista atende 800 crianças de várias faixas etárias, 650 dessas crian-
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P

adre Jonisoncley Santos Carvalho,
coordenador da ação social e administrador das paróquias Cristo Rei e
Nossa Senhora da Penha, destacou
em entrevista qual é o fundamento da caridade cristã. “É enxergar Jesus no rosto das
pessoas ﬂageladas pela miséria e tantos sofrimentos”. Nesta semana apresentamos a
prática penitencial da caridade. Essa penitência, conforme nos explicou o sacerdote,
assim como a oração e o jejum, nos ajuda a
chegar mais preparados para a Páscoa do
Senhor, quando a praticamos de forma desinteressada e sem esperar nada
em troca. “A Quaresma se torna um tempo propício para exercermos esse
amor concreto que nos faz sair de nós mesmos para o encontro com o outro
que precisa de mim”.
Nesse sentido, como ajudar o próximo? Qual a forma de praticar a caridade que mais agrada a Deus? Padre Jonisoncley respondeu que além de
fazer de forma desinteressada é preciso não julgar. “Infelizmente, nem sempre é fácil ajudar quem precisa e facilmente caímos na tentação de julgar
quem merece ser ajudado ou não, quando, na verdade, a necessidade do
outro deveria sempre ser suﬁciente para que eu estenda a minha mão, com
algo para ajudar. Em atos de caridade fraterna temos a plenitude do amor,
pois exatamente assim, Jesus Cristo nos amou e continua nos amando”.
É aspecto importante entender que essa penitência nos torna verdadeiramente cristãos. Ao praticarmos a caridade, contribuímos para que o próximo seja assistido e tenha condições de viver dignamente. “A caridade traz
coerência à nossa vida, entre o que falamos e o que fazemos”, aﬁrmou o
coordenador da ação social da Arquidiocese. A caridade fraterna nos torna mais cristãos ainda, conforme o entrevistado, porque ela se torna uma
atitude pessoal contra vários pecados: o instinto egoísta, a soberba e a vaidade, que nos fazem acreditar que somos melhores que os outros. “Contra

“Jesus se faz pobre, necessitado e
injustiçado, exatamente para ser amado não
somente por meio de discursos bonitos,
mas sim por meio de atitudes concretas,
algo que está ao alcance de todos”

essa compreensão maligna, a caridade como prática penitencial nos faz reconhecer que somos todos iguais diante de Deus”, completou.
A palavra de Deus nos ajuda a entender a caridade cristã. No livro de
Mateus (25,35) texto que encerra a narrativa sobre o ministério de Jesus
em Jerusalém, imediatamente antes de sua Paixão, diz: “Pois tive fome e
me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me
acolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes
ver-me”. É a partir desta leitura, segundo padre Jonisoncley, que entendemos o verdadeiro sentido da caridade. “O Senhor Jesus fez questão de nos
ensinar que toda caridade que fazemos ou deixamos de fazer a alguém necessitado é a ele próprio quem socorremos ou deixamos de socorrer. Aqui,
temos o fundamental da caridade cristã que é enxergar Jesus no rosto das
pessoas ﬂageladas pela miséria e tantos sofrimentos. Jesus se faz pobre, necessitado e injustiçado, exatamente para ser amado não somente por meio
de discursos bonitos e sim, por meio de atitudes concretas, algo que está ao
alcance de todos”.
Realizar a caridade pode ser pensado, ainda, como algo difícil de ser
concretizado ou que precisamos “mover montanhas” para realizar, mas o
entrevistado explicou que não há barreiras para colocá-la em prática. Ele
mencionou o antigo ditado que diz: “ninguém é tão pobre que não possa
dar, nem tão rico que não possa precisar”. Preciso apenas enxergar Jesus
no próximo para conseguir reconhecer que a providência de Deus sustenta
minha vida e me faz ser também providência divina para as pessoas necessitadas, que estão em situação difícil e precária. O padre lembrou, ainda, o
irmão no sacerdócio, o padre italiano Giuseppe Berardelli, de 72 anos de
idade, que morreu após se recusar a ser colocado no respirador que seus
paroquianos compraram para ele. Em um verdadeiro ato de fraternidade, o
sacerdote quis que um paciente mais jovem usasse o equipamento. “Assim
como o padre Giuseppe, muitas pessoas têm se doado para que o outro tenha vida, tem partilhado seus bens, ainda que seja pouco ou quase nada”.
Ele disse que “em se tratando de cristãos que têm a difícil missão de ser no
mundo ‘outro Cristo’, exatamente como sugere o próprio nome ‘cristão’”,
todas as barreiras para a prática da caridade tornam-se transponíveis.
Ao ﬁm da entrevista, padre Jonisoncley exortou a todos nós cristãos a
não perdermos jamais a oportunidade de fazermos o bem. “Tenho pensado
em como nós perdemos oportunidades de fazer o bem, de ajudar alguém
que precisa de forma concreta, seja um vizinho ao nosso lado, seja um mendigo no semáforo, e para justiﬁcar a não-ajuda aos irmãos que vivem em
situação de rua, escuto muito as pessoas dizerem que não ajudam porque
o poder público e as instituições de caridade são responsáveis por eles, ou
que não dão dinheiro porque sabem que vão usar o valor para outras ﬁnalidades, justiﬁcando a falta de caridade no transferir da responsabilidade
ou, pior ainda, querendo gerir a esmola de quem recebe. Acredito que a
solidariedade deve transpor todos os limites, e a caridade, que é sinônimo
de amor deve sempre acontecer, compreendendo que amar é querer o bem
de alguém e agir para que esse bem aconteça”.

Março de 2021

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 24

Rezar na vida quotidiana
Foto: Vatican News

Estimados irmãos e irmãs, bom dia!

N

a catequese anterior, vimos que a oração cristã está “ancorada” na Liturgia. Hoje evidenciaremos como da Liturgia ela regressa sempre à
vida quotidiana: nas ruas, nos escritórios, nos meios de transporte... E
nela o diálogo com Deus continua: quem reza é como o apaixonado,
que traz sempre no coração a pessoa amada, onde quer que esteja.
Com efeito, tudo é assumido neste diálogo com Deus: cada alegria torna-se
um motivo de louvor, cada provação é ocasião para um pedido de ajuda. A oração é sempre viva na existência, como o fogo das brasas, até quando os lábios
não falam, mas o coração fala. Cada pensamento, embora aparentemente “profano”, pode ser permeado de oração. Até na inteligência humana há um aspecto
orante; com efeito, ela é uma janela aberta para o mistério: ilumina os poucos
passos que se nos apresentam e depois abre-se para toda a realidade, esta realidade que a precede e a supera. Esse mistério não tem um rosto perturbador
nem angustiante, não: o conhecimento de Cristo faz-nos conﬁar que onde o
nosso olhar e os olhos da nossa mente não podem ver, não há o nada, mas há
alguém que nos espera, há uma graça inﬁnita. E assim a oração cristã infunde
no coração humano uma esperança invencível: qualquer que seja a experiência
que toque o nosso caminho, o amor de Deus pode transformá-la em bem.
A este propósito, o Catecismo diz: “Aprendemos a orar em certos momentos, escutando a Palavra do Senhor e participando no seu mistério pascal. Mas
a cada momento, nos acontecimentos de cada dia, o seu Espírito é-nos oferecido para fazer brotar a oração [...] O tempo está nas mãos do Pai; é no presente
que nós o encontramos; não ontem nem amanhã, mas hoje” (n. 2659). Hoje
encontro Deus, existe sempre o hoje do encontro.
Não há outro dia maravilhoso, a não ser o hoje que vivemos. As pessoas que
vivem sempre a pensar no futuro: “Mas, o futuro será melhor...”, e não vivem o
hoje como vem: são pessoas que vivem na fantasia, não sabem assumir o concreto
da realidade. E o hoje é real, o hoje é concreto. E a oração tem lugar no hoje. Jesus
vem ao nosso encontro hoje, neste hoje que vivemos. E é a oração que transforma
este hoje em graça, ou melhor, que nos transforma: apazigua a raiva, sustenta o
amor, multiplica a alegria, infunde a força de perdoar. Às vezes parece-nos que
já não somos nós que vivemos, mas que a graça vive e age em nós através da
oração. E quando nos vem um pensamento de raiva, de descontentamento, que
nos leva à amargura. Paremos e digamos ao Senhor: “Onde estás? E para onde
vou?”. E o Senhor está ali, o Senhor dar-nos-á a palavra certa, o conselho para
ir em frente sem aquele sumo amargo do negativo. Porque a oração, usando
uma palavra profana, é sempre positiva. Sempre! Leva-te em frente. Cada dia
que começa, se for acolhido na oração, é acompanhado de coragem, para que os
problemas a enfrentar já não sejam obstáculos à nossa felicidade, mas apelos de
Deus, ocasiões para o nosso encontro com Ele. E quando alguém é acompanhado pelo Senhor, sente-se mais corajoso, mais livre e inclusive mais feliz.

Quando uma oração está
em sintonia com o coração
de Jesus, obtém milagres.
Portanto, rezemos sempre por tudo e por todos, até pelos inimigos. Jesus
aconselhou-nos: “Rezai pelos inimigos”. Oremos pelos nossos entes queridos,
mas também por aqueles que não conhecemos; oremos até pelos nossos inimigos, como eu disse, como a Escritura muitas vezes nos convida a fazer. A
oração dispõe a um amor superabundante. Rezemos especialmente pelos infelizes, por quantos choram na solidão e perdem a esperança de que ainda
haja um amor que pulse por eles. A oração realiza milagres; e então os pobres
intuem, pela graça de Deus, que até na sua situação precária, a oração do cristão tornou presente a compaixão de Jesus: pois Ele olhou com grande ternura
para as multidões cansadas e perdidas como ovelhas sem pastor (cf. Mc 6, 34).
O Senhor – não nos esqueçamos – é o Senhor da compaixão, da proximidade,
da ternura: três palavras que jamais devem ser esquecidas. Pois é o estilo do
Senhor: compaixão, proximidade, ternura.

A oração ajuda-nos a amar os outros, apesar dos seus erros e pecados. A
pessoa é sempre mais importante do que as suas ações, e Jesus não julgou o
mundo, mas salvou-o. A vida daqueles que julgam sempre os outros é negativa, condenam, julgam sempre: é uma vida negativa, infeliz. Jesus veio para nos
salvar: abre o teu coração, perdoa, justiﬁca os outros, compreende, também tu
permaneces próximo dos outros, tem compaixão, sente ternura como Jesus. É
necessário amar todos e cada um, lembrando na oração que todos somos pecadores e ao mesmo tempo amados por Deus, um por um. Amando assim este
mundo, amando-o com ternura, descobriremos que cada dia e cada situação
traz dentro de si um fragmento do mistério de Deus.
O Catecismo escreve ainda: “Orar nos acontecimentos de cada dia e de cada
instante é um dos segredos do Reino, revelados aos “pequeninos”, aos servos
de Cristo, aos pobres das bem-aventuranças. É justo e bom orar para que a vinda do Reino da justiça e da paz inﬂuencie a marcha da história; mas também é
importante “levedar” pela oração a massa das humildes situações quotidianas.
Todas as formas de oração podem ser este fermento a que o Senhor compara
o Reino” (n. 2660).
O homem – a pessoa humana, homem e mulher – é como um sopro, como
a relva (cf. Sl 144, 4; 103, 15). O ﬁlósofo Pascal escrevia: “Não há necessidade
que o universo inteiro pegue em armas para o esmagar; um vapor, uma gota
de água é suﬁciente para o matar” (Pensamentos, 186). Somos seres frágeis,
mas sabemos rezar: esta é a nossa maior dignidade, é também a nossa fortaleza. Coragem! Rezai em cada momento, em cada situação, pois o Senhor
está próximo de nós. E quando uma oração está em sintonia com o coração
de Jesus, obtém milagres.

Biblioteca do Palácio Apostólico
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CNBB divulga número de padres
positivados pela covid-19 no Brasil
Número de padres
diocesanos positivados
chega a 1,3 mil no Brasil;
65 deles faleceram.

A

Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vinculada à
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), divulgou no dia 2 de março, o número
de padres diocesanos do Brasil acometidos pela covid-19. O levantamento, realizado em fevereiro, traz
a conﬁrmação de 1390 positivados e
65 mortes, totalizando 1455 casos da
doença. Os dados, apresentados pela
CNP, foram consolidados com base
em consultas aos regionais da CNBB.
Conforme o balanço, o Regional
Sul 1 da CNBB, que compreende o estado de São Paulo, é o que mais contabiliza infecções de padres por covid-19 (168). Com relação ao número
de mortes, o Regional Leste 1, que corresponde ao estado do Rio de Janeiro,
e o Regional Norte 2, que compreende
os estados do Pará e Amapá, são os
que mais contabilizaram óbitos, ambos com 12 cada.
Em segundo lugar, por número
de infecções, o Regional Centro-Oeste que abrange o Estado de Goiás e o
Distrito Federal registra 136 casos positivados. Em relação ao número de
mortes, o Sul 1 também ﬁca em segundo lugar com o número de sete óbitos.
Ocupando o terceiro lugar, por nú-

mero de infecções, está o Nordeste 2,
que abrange os estados do Rio Grande
do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco (130). Levando em consideração
o número de óbitos, em terceiro lugar,
estão os Regionais Norte 1 (Amazonas e Roraima), Nordeste 2, e Leste 2,
ambos com cinco óbitos cada.
EPISCOPADO BRASILEIRO
No episcopado brasileiro, a covid-19 também tem feito vítimas. Desde o início da pandemia no país, três
bispos tiveram o óbito conﬁrmado
pela doença. O caso mais recente foi o
do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Eusébio Oscar Scheid, que
faleceu no dia 13 de janeiro.

Além dele, Dom Henrique Soares
da Costa, bispo de Palmares (PE) faleceu em 18 de julho, aos 57 anos de
idade. Dom Aldo Pagotto, arcebispo
emérito da Paraíba, também teve o
óbito conﬁrmado pela doença. O bispo
faleceu em abril, aos 70 anos de idade.
PAN-AMAZÔNIA
Como acontece toda semana, a
Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM tem lançado o informe semanal
que recolhe os números da covid-19
na Pan-Amazônia. Até 1º de março de
2021, segundo os números oﬁciais, os
casos chegaram a 2.174.226 e os falecimentos são 53.983 desde o início da
pandemia.

Na última semana, na Região Pan-Amazônica, o aumento dos casos foi
de 60.003 e o de óbitos foi de 1.535. Ao
comparar os números com a semana
anterior, vimos que tanto os contágios
como os falecimentos têm sido reduzidos a mais de 25 %.
No Regional Norte 1 da CNBB, o
número de casos é de 366.400 e o de
óbitos é de 11.598. Nos últimos sete
dias, nas dioceses e prelazias que fazem parte do Regional Norte 1, os
casos foram 11.269 e os falecimentos
chegaram a 427. Mesmo sendo uma
situação grave, com uma média de 61
falecidos por dia e 1.609 casos, os números estão diminuindo nos últimos
dias.
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LEITURA ORANTE

“Pois Deus amou tanto o mundo, que
deu seu Filho unigênito [...].” (Jo 3,16)
FABRÍCIO BESSA FERREIRA (SEMINARISTA)
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-Go)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o quarto domingo do tempo
quaresmal, a Santa Igreja nos
convida a meditar o Evangelho
segundo São Joao, o discípulo
amado, que ao falar do Mistério Salvíﬁco de Cristo Jesus, revela o Pai como um
Deus Amor (1Jo 4,8).
É interessante perceber, caríssimos
irmãos e irmãs, que o Evangelho deste
domingo é a continuação do discurso
que Jesus tem com o fariseu Nicodemos.
Nesse discurso Jesus revela a sua missão.
Tal missão está em perfeita consonância
com a vontade do Pai que, por um amor
grandiosíssimo a nós seus ﬁlhos, envia
Jesus, seu Filho amado, para que crendo

que Ele é o Messias, que se entregou por
nós e nos salvou, possamos viver esse
amor e ganhar, assim, a vida eterna.
Crer em Jesus é reconhecer diante de
Deus e da Igreja que Deus Pai nos ama
e esse amor é concretizado na Encarnação do Verbo, “luz que veio ao mundo”
(Jo 3,19). E ainda mais, movido por esse
amor concreto, guiar a nossa vida na luz,
praticando a verdade para que Deus seja
conhecido através das nossas boas obras.
Queridos irmãos e irmãs, que neste
período quaresmal, em que nos preparamos para vivenciar com imensa alegria a Ressurreição do Senhor, não nos
esqueçamos jamais o quão grande é o
amor e o cuidado de Deus por nós. Que
as adversidades da vida não nos separem de Deus, mas façam que reconheçamos nele o nosso porto seguro.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30. 3ª-f.: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35.
4ª-f.: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19. 5ª-f.: Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23. 6ª-f.: Os 14,2-10; Sl 80(81);
Mc 12,28b-34. Sábado: Os 6,1-6; Sl 50 (51); Lc 18,9-14. Domingo: 4º Domingo da Quaresma – 2Cr 36,1416.19-23; Sl 136(137); Ef 2,4-10; Jo 3,14-21.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 3,14-21 (página 1313, Bíblia
Edições CNBB)
1. Encontre um espaço que te proporcione rezar e meditar a Palavra de Deus;
2. Reze pedindo a presença do Espírito Santo, para que
Ele te auxilie numa leitura atenta da Palavra divina;
3. Escreva, se possível, o Evangelho, sublinhando as palavras que mais te chamaram atenção. Repita essas
palavras em voz alta, para que elas adentrem a tua
mente e o teu coração;
4. Depois, faça uma oração de louvor e de agradecimento pelo momento que Deus te proporcionou. Se possível, escreva também a sua oração.
4° Domingo da Quaresma: Liturgia da Palavra: 2Cr 36,
14-16.19-23; Sl 136(137); Ef 2,4-10; Jo 3,14-21.

