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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique
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Edição 356ª - 21 de março de 2021

Todo espaço

[PRESENCIAL OU VIRTUAL]
é lugar de evangelização

pág.

PALAVRA DO ARCEBISPO

Casa: lugar de
encontro, oração e
comunhão com Deus
pág.

VIDA CONSAGRADA

5

CATEQUESE DO PAPA

Conheça a Congregação Santo Padre nos exorta
dos Missionários do
sobre a Oração e a
Sagrado Coração
Trindade Santa

2

pág.

4

pág.

6

Março de 2021

Arquidiocese de Goiânia

2

PALAVRA DO ARCEBISPO

Vida cristã

em tempo de pandemia

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

U

m dos aspectos mais marcantes deste tempo de pandemia é
a casa. Nunca se ouviu tantas e tantas vezes, diuturnamente,
o imperativo: “ﬁque em casa”. A casa tornou-se o núcleo ao
redor do qual gravitam outras experiências da vida comum.
A casa tornou-se o centro. O lugar da intimidade. O lugar também de
onde brotaram, nestes tempos, diversas dores, problemas não resolvidos, dilemas familiares tão menos perceptíveis em outros tempos.
A casa tornou-se lugar de encontro, de comunhão entre pais e ﬁlhos, entre esposo e esposa, entre os parentes que compartilham o
mesmo espaço. Por que não dizer, a casa tornou-se um lugar teológico, sacramental. Lugar onde Cristo se faz presente. Recordo, neste ponto, aquela presença de Jesus, quando “subia para Jerusalém”
para ser julgado, condenado e morto, parou, ordenou a Zaqueu que
descesse de uma árvore e com ele seguiu até sua casa.
Aqui, na Arquidiocese de Goiânia e em todas as Igrejas Particulares por este Brasil afora, foi necessário suspender a celebração das
missas, limitar a presença física dos ﬁéis. Também as reuniões nos
salões paroquiais, nas capelas, os encontros de oração, a catequese
presencial, as reuniões dos conselhos. A dinâmica da vida em nossa
casa comum, que a paróquia essencialmente é, ﬁcou suspensa ao longo deste tempo que se alonga.
Não é demais recordar que a expressão “paróquia” etimologicamente, em suas origens, guarda relação com a palavra “casa”. Casa
comum, casa de comunhão, casa de comum unidade. Casa onde o
povo de Deus, unidade do corpo místico de Cristo, encontra-se, celebra a fé, experimenta a presença real de Cristo. Casa comum onde
canta-se, louva-se, alegra-se, chora-se, confessa-se e se é perdoado.
Lugar da feliz união visível do corpo místico, onde os que professam
a mesma fé, unidos num só coração, podem expressar publicamente
a grande alegria da fraternidade, da íntima relação com Cristo, Pastor e Mestre, na intimidade que o Espírito Santo assegura a todos os
que são assinalados pelos sacramentos de nossa fé.
Foi necessário e continuará, ainda, em nome da fundamental segurança da vida, a Igreja, que é a defensora da vida, fazer-se presente
nos lares, nas casas, nos apartamentos, em todos os lugares onde se
possa chegar. Através dos aplicativos, nos celulares, nas televisões,
nos notebooks, tantas e tantas vezes a Igreja manteve e mantém, nestes tempos, acesa a chama da fé. Recordo-me da história da Igreja,

em seus primórdios, onde os cristãos estavam reclusos nas catacumbas, celebrando o amanhecer do Domingo da Ressurreição, escondidos, por medo da perseguição e da morte. E, ainda assim, a Igreja,
por pura graça do Espírito Santo e da presença viva e real de Cristo,
cabeça do corpo místico, Pastor Eterno, manteve acesa a fé, ouviu o
ensinamento dos apóstolos, partiu o pão com alegria e com singeleza
de coração.
Este, meus irmãos e irmãs, é um tempo de especial graça. Graça
que ajuda a superar a provação da distância dos altares físicos, do encontro fraterno, do abraço da paz, da alegria de estarmos na Casa do
Pai, ﬁsicamente, em nossas paróquias e comunidades. Tempo de pais
e ﬁlhos, irmãos e irmãs, parentes próximos e até vizinhança acordarem cedo para acompanhar aquela live de oração do terço, assistirem
aquela missa transmitida pelos canais de televisão ou pelas redes sociais de nossas paróquias, acessarem os aplicativos e acompanharem
a oração, o louvor dos grupos de oração, os ensinamentos catequéticos de tantos padres e religiosos que, profeticamente, em meio a tantas distâncias e diﬁculdades, ajudam o nosso povo a manter ﬁrme a
fé, a esperança e a caridade. Vejo, como exemplo, tantas famílias que
estiveram acompanhando a Novena de São José no mês de março,
que acompanharam e ainda estão acompanhando, ao longo de toda
a Quaresma, os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório.
Estes tempos de pandemia são também propícios a boas leituras
de livros autenticamente católicos, de conhecer a vida de tantos santos e santas, de aproximar-se de Deus por estas obras físicas e em
PDF, muitas delas verdadeiros tesouros e que ajudam tanto a manter
a coerência da fé, a viva esperança, as orientações espirituais mais
fundamentais para o caminhar diário.
Possa Deus, em seu imenso amor, zelar pelos corações de todos
nestes tempos difíceis e que ainda se aﬁguram preocupantes pela
frente.
Tão logo possam, que todos se acheguem ao altar, aproximem-se
de Cristo, Sacramento da Vida Eterna, alimento salutar da fé, nosso
amor maior. E se alimentem, novamente, da graça de sua presença
que se faz vida no coração, no ser, na vida de cada um dos que o
recebem no interior de nossas igrejas, casas e escolas de comunhão.
Deus os abençoe.

Depoimentos

Editorial
A reportagem de capa do Jornal Encontro Semanal traz matéria sobre
o tempo de pandemia que estamos vivendo. O conteúdo é um convite
a reﬂetirmos sobre as peculiaridades da evangelização neste momento.
O entrevistado, padre Manoel de Oliveira Filho, estudioso da teologia
pastoral, diz que a evangelização eﬁcaz neste tempo precisa tocar na
individualidade das pessoas. E como fazer isso? Os meios são os mais
diversos e a criatividade, aliada à comunicação, ajuda neste sentido.
Fazer ligação telefônica, ir ao encontro, desenvolver ações solidárias
são alguns exemplos. É tempo de a Igreja estar próxima, segundo ele.
Neste sentido, os ambientes virtual e presencial são espaços de evangelização e deverão continuar a ser mesmo após a pandemia. Nesta edição, apresentamos também a Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, que estão presentes na Arquidiocese desde 2015, e damos
continuidade à série de orações do papa. Desta vez, ele fala da Oração e
a Trindade. Na seção Vida Cristã, conﬁra reﬂexão sobre a Viagem Apostólica do papa Francisco ao Iraque.
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: Camila Di Assis

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

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

Como estou vivendo o Tempo
Quaresmal?
A Quaresma é um tempo de jejum, penitência e oração que tenho para aproximar mais de Deus e de voltar meu olhar, com maior
intimidade, para Cristo. Assim, posso trilhar um pouco o caminho
que Ele fez, quando morreu por nós na cruz. É também tempo de
aprofundar a compreensão na Palavra e intensificar as práticas da
fé, a fim de que haja uma conversão concreta e sincera de minha
parte. Como penitência, procuro rezar mais, reclamar menos, não
bebo refrigerante e como menos doces. (Luana Moreira)
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Terceira noite da Lectio Divina
Jesus é o verdadeiro templo de Deus

N

LUANA MOREIRA

Os judeus se perguntaram o motivo de Jesus estar fazendo aquilo, eles
queriam uma conﬁrmação divina, pois eles não acreditavam que aquela
manifestação de Jesus tinha vindo de Deus, mas Jesus respondeu: “Destruirei este templo e eu o reconstruirei em três dias” (Jo 2,19). Os judeus
pensaram que Jesus falava do templo de Deus, o lugar santo, mas Ele se
referia a si mesmo.
O padre ﬁnalizou dizendo que a Igreja de Cristo é mais que um lugar,
que nós somos o corpo de Cristo chamados a entrar em comunhão com Ele.
O que nos impede de viver essa comunhão sincera, conforme Pe. Luiz Henrique, é o mesmo pecado praticado pelos comerciantes e cambistas dentro
do templo, pois vários caminhos podem nos confundir e nos fazer desviar
do caminho de Deus. “Jesus não é inimigo dos comerciantes, cambistas,
dos ﬁéis, muito pelo contrário. Ele morreu por cada um de nós. Por isso,
Ele veio, viveu como nós, para nos puriﬁcar, pois Jesus conhece cada ser
humano por dentro. Ele sabe o que precisamos puriﬁcar. O ponto máximo
dessa oferta é a cruz”, pontuou o padre.
Fotos: Bianka Leandro

o terceiro sábado da Lectio Divina com os jovens, que aconteceu
no último dia 6, padre Luiz Henrique nos apresentou a subida de
Jesus ao templo, já próximo da grande festa da Páscoa. Lá deveria
haver pessoas que vieram de longe para oferecer um sacrifício
ao Senhor, mas, chegando ao templo, Jesus encontra comerciantes que
estavam vendendo animais que as pessoas ofereciam para a consumação
dos sacrifícios.
Padre Luiz Henrique comentou o lugar santo que era o templo de Jerusalém e, quando Jesus sobe para rezar, ele está trilhando um caminho, e esse
caminho é a oração. “Se percebermos isso, podemos ver que, até aqui, tudo
que foi falado nas Lectio tem uma conexão e tudo se volta à oração, pois só
assim entraremos em comunhão com Ele”, aﬁrmou o padre.
Jesus não estava impedindo que o povo adquirisse os animais para fazer
o sacrifício, Ele estava impedindo que a casa de Deus virasse um comércio,
pois é uma casa de oração. Então, o ato de Jesus é de expulsar todos eles e
puriﬁcar o templo de Deus.

TALITA SALGADO

Foi realizada, no dia 13 de março, a tradicional Reunião Mensal de Pastoral, na modalidade on-line, devido à pandemia. A reunião contou apenas
com a presença dos padres que, orientados por Dom Edson Oriolo, bispo
de Leopoldina (MG), reﬂetiram sobre o Ano de São José e o Ano da Família,
proclamados pelo papa Francisco.
Dom Edson, que é devoto do santo, usou como material de apoio um artigo de própria autoria, composto pelas indicações do papa Francisco para
o Ano de São José e o Ano da Família. O documento destaca São José como
aquele que cuida de Jesus Cristo e o protege, formando com Jesus e Maria a
Sagrada Família, que ilumina o caminho de todos as famílias.
Ele também salientou o simbolismo da proﬁssão de carpinteiro, que indica humildade e grande dignidade de um homem simples, com uma grande missão.
Entre as características importantes do santo, o bispo enfatiza que “São
José não teve medo, receios, dúvidas e nunca deixou de ser ﬁel a Deus, cuidando da Mãe e do Filho de Deus. Que nós possamos seguir esse mesmo
caminho”. E aﬁrmou “que, ao render culto a São José, estamos progredindo
na devoção a Maria e na verdadeira comunhão com seu ﬁlho Jesus”.
O bispo de Leopoldina citou ainda onde e quantas vezes se pode encontrar o Santo Patriarca e chefe da Sagrada Família na Sagrada Escritura. “São
José é contemplado na literatura sagrada. Seu nome é expresso 14 vezes
nos Evangelhos: sete vezes em São Mateus, cinco vezes em São Lucas, duas
vezes em São João. Com frequência, ele é mencionado em expressões como
estas: seu pai, seus pais, o esposo de Maria, embora em vários lugares, sobretudo em São João, faça-se alusão à sua humilde proﬁssão de carpinteiro: sinal de que os mais humildes empregos não são incompatíveis com as
mais altas dignidades. A partir dos Evangelhos, podemos perceber José,
ﬁlho de Davi, recebendo Maria como sua mulher, conferindo-lhe dessa forma a dignidade da paternidade legal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eram
casados, mas não conviviam na mesma casa, mas Maria era considerada
oﬁcialmente a esposa de José (cf. Mt 1,20-21; Lc 1,34). São José, aquele que
cuida de Maria e a protege!”

Fotos: Arquivos

Primeira Reunião Mensal de 2021
destaca Ano de São José e Ano da Família
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Missionários do Sagrado Coração
Fotos: Arquivos

Recuperando a dignidade das pessoas pela revelação do amor misericordioso do Pai

Da esquerda para direita Frei Patrick, Pe. Gilberto, Pe. Ailton Aurélio e Pe. Magno

Padre Gilberto Escarati

MARCOS PAULO MOTA

A

presentamos a Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, presentes na Arquidiocese de Goiânia desde 2015, quando assumiram a Paróquia Santa Rita de Cássia, no Parque Santa Rita, em
Goiânia. No estado de Goiás, eles estão presentes também na Paróquia Cristo Rei, em Itumbiara. Para conhecermos essa congregação fundada pelo padre Júlio Chevalier, conversamos com o pároco da Paróquia
Santa Rita e superior local, padre Gilberto Escarati.
Conte-nos a história da congregação dos Missionários
do Sagrado Coração.
Pe. Gilberto: A Congregação dos Missionários do Sagrado Coração
(MSC) foi fundada na França, na cidade de Issoudun no ano de 1854, no
dia 8 de dezembro, pelo padre francês Júlio Chevalier. Ele foi um homem
muito preocupado com os inúmeros sofrimentos das pessoas de seu tempo. Chamava esses problemas de “males de nossa época”, ou “males modernos”, que tinham seu ponto alto na miséria causadora de degradação
material, moral e espiritual e que, por sua vez, provocava a indiferença em
todos os níveis, especialmente criando o indiferentismo religioso. Diante
dessa triste realidade, o padre Chevalier tinha a ideia clara de que era preciso um remédio para curar esses males. Viu que era preciso, no meio de
tudo isso, resgatar a dignidade das pessoas, especialmente dos mais pobres
e dos abandonados, “os amigos privilegiados do Coração de Jesus”, como
ele os chamava. Assim, ele percebeu que o remédio para esses males era a
espiritualidade do Coração, em que se revela o amor misericordioso do Pai.
Qual o carisma dos Missionários do Sagrado Coração?
Pe. Gilberto: O padre Júlio Chevalier resumiu o carisma da congregação no seguinte lema: “Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de
Jesus”, ao qual se respondia: “Eternamente!” Nosso carisma é ser um coração, onde não há coração. O Missionário do Sagrado Coração deve estar
onde ninguém quer ir.
Em quais lugares do mundo estão presentes?
Pe. Gilberto: A congregação está presente em 49 países: Austrália, Bélgica, Brasil, Camarões, Canadá, Colômbia, Congo, Croácia, Cuba, Alemanha,

Equador, El Salvador, Inglaterra, Espanha, Ilhas Fiji, França, Guatemala,
Haiti, Honduras, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Kiribati, Coréia do
Sul, Ilhas Marshall, México, Moçambique, Nauru, Países Baixos (Holanda),
Nicarágua, Áustria, Papua, Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, República Dominicana, Samoa, Senegal, Eslováquia, África do Sul, Suíça, Estados
Unidos, Venezuela, Vietnã, Wallis et Futuna, Portugal.
Que trabalho desenvolvem em Goiânia?
Pe. Gilberto: Nosso trabalho é basicamente paroquial. A congregação
iniciou o seu ministério paroquial em Goiânia no dia 25 de março de 2015,
com a chegada do padre Átila Latini e do padre Girlan na Paróquia Santa
Rita de Cássia e na Quase-Paróquia São Lucas.
Existe somente a Congregação masculina ou a feminina também?
Pe. Gilberto: Somos três congregações que fazem parte da família Chevalier. Uma masculina, os Missionários do Sagrado Coração (MSC), e duas
femininas: as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração e as Missionárias do Sagrado Coração.
Existem quantos Missionários do Sagrado Coração no mundo?
Pe. Gilberto: Somos cerca de 1.600 missionários.

INFORMAÇÕES
Superior Local:
Pe. Gilberto Escarati, MSC
Endereço:
Rua SR-15, Qd. 31, Lt. 5A – Parque Santa Rita – 74393-560 – Goiânia - GO
Telefone:
(62) 3991-2888
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CAPA

Proximidade é a
palavra-chave da
evangelização
em tempo de
pandemia
FÚLVIO COSTA

H

á um ano o Brasil convive com a
pandemia do coronavírus que já
ceifou em nosso país quase 280
mil vidas e já infectou mais de 11,5
milhões de pessoas. É neste ambiente, chamado de “novo normal” por muitas pessoas, que a evangelização também precisa
acontecer. De modo presencial estamos
limitados. Então, o que fazer? “A mudança de mentalidade e compreensão de que
todo espaço, presencial ou virtual, é lugar
de evangelização é fundamental”, aﬁrmou,
em entrevista ao Jornal Encontro Semanal, o
padre Manoel de Oliveira Filho, da Arquidiocese de Salvador (BA), graduado em História, com experiência em Teologia e ênfase em Teologia Pastoral.
De acordo com o sacerdote, isso não é simples de acontecer, mas é necessário. Para isso, precisamos nos preparar e sermos criativos. A comunicação
nesse novo ambiente é indispensável. “Está provada a importância da Pastoral da Comunicação, uma comunicação articulada e em rede, usando de
todos os elementos. Mas é importante salientar a relevância de cada pessoa
se sentir protagonista nesse processo”, explicou. Uma comunicação articulada requer sair da comodidade e enfrentar os desaﬁos.
O mundo híbrido, presencial e remoto, deverá continuar mesmo após a
pandemia. A Igreja estar próxima das pessoas neste novo ambiente é um

desaﬁo que precisa se tornar comum, na visão do padre. Em palestra aos
coordenadores regionais e diocesanos de pastorais e movimentos do Regional Centro-Oeste da CNBB, ele destacou: “o mundo a que assistimos agora
e no tempo pós-pandêmico será presencial e remoto com todos os seus limites, mas também cheio de possibilidades. Limitado porque teremos que nos
adaptar às diversas realidades e com possibilidades porque alcançaremos
muito mais pessoas”. A cultura do encontro, um grande tema do pontiﬁcado do papa Francisco, conforme lembrou o padre, precisa ser bastante
explorado pela Igreja. “Nossas paróquias precisam chegar à realidade do
outro, isso é, tomar iniciativa. É a misericórdia que vai à miséria do outro.
O que estamos vendo é um profetismo. Francisco anteviu o que estava por
vir, por isso precisamos retomar o magistério dele, que apontou caminhos
para o que estamos vivendo. São cruciais para nós as sustentabilidades econômica e ecológica.”

Somos povo de Deus, não massa.
A evangelização precisa tocar na
individualidade das pessoas

Caminhos da evangelização

P

adre Manoel Filho elencou três caminhos bastante necessários neste
novo tempo em que vivemos e que a Igreja precisa estar bastante
atenta para podermos dar passos no processo de evangelização em
tempo de pandemia. “Não há receita, mas existem três coisas que, ao
meu ver, são essenciais.”

Criar formas de proximidade,
por mais paradoxal que
seja falar nisso;

Avançar no
“Continente Digital”,
como nos pedia o papa
Bento XVI;

Aprimorar a caridade
em nossa vida pessoal
e comunitária.

O medo deste “novo mundo” existe e a tentação da letargia pastoral,
de não fazer nada também, conforme salientou padre Manoel. Ele ressaltou, porém, que “precisamos nos ajudar e não desanimar diante dos
desaﬁos, fazer o que for possível, mas fazer”. Tudo é novo para todos
e mudanças que deveriam acontecer em 20, 30 anos aconteceram agora. Conﬁar em Deus, contudo, é fundamental. “Não estamos sozinhos.
O Espírito Santo, que acompanhou a Igreja em todas as mudanças de
época, continua nos inspirando.” Questionado sobre onde mora a criatividade pastoral em um tempo como este em que não há igrejas abertas
e, quando há, elas estão abertas apenas para orações pessoais ou celebrações com poucas pessoas, ele respondeu: “mora na vida de oração,
na abertura às moções do Espírito e no desejo de dar respostas novas a
novas perguntas. Não é a primeira vez que a Igreja é chamada a dar respostas novas a novas perguntas. Saberemos, aliás, já estamos sabendo
dar esse salto”, aﬁrmou.
Finalmente, padre Manoel indicou que neste tempo de pandemia deve
se sobressair a Igreja em processo, em caminho, isto é, a Igreja que está em
construção com toda a dinâmica do caminho com suas incertezas e contradições. Segundo ele, entender que somos povo a caminho faz toda a diferença
nas práticas pastorais deste tempo. “O principal eixo da evangelização é a
proximidade.” Em sua palestra ao Regional Centro-Oeste, ele explicou: “Jesus olhava as pessoas, estava com elas. Não há necessidade maior de evangelização que a proximidade”. Ele ressaltou que as prioridades pastorais
precisam mudar. “Somos povo de Deus, não massa. A evangelização precisa tocar na individualidade das pessoas.” Para isso, as estruturas da Igreja
também são importantes. “As estruturas são necessárias, elas também são
a Igreja. É preciso saber usar as estruturas para ir além das estruturas. Içar
as âncoras e avançar.” Neste processo, um grande tema do pontiﬁcado do
papa Francisco nos ajuda a colocar isso em prática. “Como em todo o seu
pontiﬁcado, a solidariedade com quem sofre, o olhar que contempla a história com olhar de eternidade se fazem necessários.”
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Foto: Vatican News

ORAÇÃO N. 25

A oração e
a Trindade
Amados irmãos e irmãs!

N

o nosso caminho de catequeses sobre a oração, hoje e na próxima
semana queremos ver como, graças a Jesus Cristo, a oração nos
abre à Trindade – ao Pai, ao Filho e ao Espírito – ao imenso mar
de Deus que é Amor. Foi Jesus que nos abriu o Céu e nos projetou
para uma relação com Deus. Foi ele que fez isto: abriu-nos para aquela relação com o Deus Trino: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isto que o apóstolo
João aﬁrma na conclusão do prólogo do seu Evangelho: “Ninguém jamais
viu a Deus: o Filho único, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer”
(Jo 1,18). Jesus revelou-nos a identidade, a identidade de Deus, Pai, Filho
e Espírito Santo. Realmente não sabíamos como se pudesse rezar: quais
palavras, quais sentimentos e que linguagem eram apropriados para Deus.
Naquele pedido dirigido pelos discípulos ao Mestre, que temos recordado
frequentemente no decurso destas catequeses, há toda a hesitação do homem, as suas repetidas tentativas, muitas vezes infrutíferas, de se dirigir ao
Criador: “Senhor, ensina-nos a rezar” (Lc 11,1).
Nem todas as orações são iguais, nem todas são convenientes: a própria
Bíblia atesta o mau resultado de muitas orações, que são rejeitadas. Talvez,
por vezes, Deus não esteja satisfeito com as nossas orações e nós nem sequer nos apercebemos disso. Deus olha para as mãos daqueles que rezam:
para as puriﬁcar não é necessário lavá-las, quando muito é preciso abster-se
de ações malignas. São Francisco rezava: “Nullu homo ène dignu te mentovare”, ou seja, “homem algum é digno de te nomear” (Cântico do Irmão Sol).
Mas talvez o reconhecimento mais tocante da pobreza da nossa oração
tenha vindo dos lábios do centurião romano que um dia implorou Jesus que
curasse o seu servo doente (cf. Mt 8,5-13). Sentia-se totalmente inadequado:
não era judeu, era um oﬁcial do odiado exército de ocupação. Mas a preocupação pelo servo fá-lo ousar, e diz: “Senhor... eu não sou digno que entres
debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado”
(Mt 8,8). É a frase que também repetimos em todas as liturgias eucarísticas.
Dialogar com Deus é uma graça: não somos dignos dela, não temos o direito de a reivindicar, “coxeamos” com cada palavra e pensamento... Mas
Jesus é a porta que nos abre para este diálogo com Deus.
Por que deveria o homem ser amado por Deus? Não há razões óbvias,

não há proporção... A ponto que em grande parte das mitologias não se contempla o caso de um deus que se preocupe com as vicissitudes humanas;
pelo contrário, elas são incômodas e tediosas, completamente insigniﬁcantes. Recordemos a frase de Deus ao seu povo, repetida no Deuteronômio:
“Pensa, que povo tem os seus deuses tão próximos dele, como vós tendes
a mim próximo de vós”. Esta proximidade de Deus é a revelação! Alguns
ﬁlósofos dizem que Deus só pode pensar em si mesmo. No máximo, somos
nós, humanos, que procuramos conquistar a divindade e ser agradáveis aos
seus olhos. Disto brota o dever de “religião”, com o corolário de sacrifícios
e devoções a oferecer continuamente para ter como aliado um Deus mudo,
um Deus indiferente. Não há diálogo. Jesus estava sozinho, só havia a revelação de Deus a Moisés antes de Jesus, quando Deus se apresentou; só a
Bíblia que nos abriu o caminho do diálogo com Deus. Recordemos: “Que
povo tem os seus deuses tão próximos dele, como tu tens a mim próximo de
ti?”. Esta proximidade de Deus abre-nos ao diálogo com Ele.

Jesus revela o coração de Deus
Um Deus que ama o homem, nunca teríamos tido a coragem de acreditar nisto se não tivéssemos conhecido Jesus. O conhecimento de Jesus
fez-nos compreender isto, no-lo revelou. É o escândalo que encontramos
esculpido na parábola do pai misericordioso, ou na do pastor que vai em
busca da ovelha perdida (cf. Lc 15). Histórias como essas não poderiam ter
sido concebidas, nem sequer compreendidas, se não tivéssemos encontrado Jesus. Qual Deus está disposto a morrer pelas pessoas? Qual Deus ama
sempre e pacientemente, sem pretender por sua vez ser amado? Qual Deus
aceita a tremenda falta de gratidão de um ﬁlho que pede antecipadamente
a sua herança e sai de casa a esbanjar tudo? (cf. Lc 15,12-13).
É Jesus quem revela o coração de Deus. Assim Jesus diz-nos com a sua
vida até que ponto Deus é Pai. Tam Pater nemo: ninguém é pai como ele.
A paternidade que é proximidade, compaixão e ternura. Não esqueçamos
estas três palavras que são o estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura. É o modo de manifestar a sua paternidade para conosco. É difícil para
nós imaginar de longe o amor com que a Santíssima Trindade está repleta, e
que abismo de benevolência recíproca existe entre Pai, Filho e Espírito San-

to. Os ícones orientais deixam-nos intuir algo deste mistério que é a origem
e a alegria de todo o universo.
Acima de tudo, tínhamos diﬁculdade de acreditar que este amor divino se dilatasse, chegando até ao humano: somos o termo de um amor
que não encontra igual na terra. O Catecismo (n. 2664) explica: “A santa
humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus nosso Pai”. Esta é a graça da nossa fé. Verdadeiramente
não podíamos esperar uma vocação mais excelsa: a humanidade de Jesus
– Deus fez-se próximo em Jesus – pôs à nossa disposição a própria vida
da Trindade, abriu, escancarou esta porta do mistério do amor do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 3 de março de 2021
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Peregrinos da paz olhando para o céu
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB e
coordenador de conteúdos da TV Pai Eterno.

A

recente visita do sucessor
de Pedro ao Iraque deve
ecoar em todas as pessoas
de boa vontade como um
recado de Deus. E isso não se deve
apenas pelo ineditismo do fato, mas
pela força que esta viagem apostólica representa. Sendo chefe de estado
e líder religioso, Francisco escolheu
ser peregrino da paz, um simples
romeiro em tempos de pandemia.
Francisco vai como peregrino
da paz a um país com uma história
marcada por guerras. Os seus gestos
e palavras são bálsamo para os mui-

“A força dos passos
de Francisco
no Iraque são
uma chave para
entender os
desafios do nosso
tempo e promover
a paz”

que temos um horizonte comum e
que todas as nações da Terra, independente de sua proﬁssão de fé, são
uma expressão de amor.
Por diversas vezes, durante a
viagem, o papa Francisco retomou
o chamado que Deus faz a Abrão:
“olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz” (Gn 15,5). Ao
tocar o chão do pai de todos nós,
judeus, cristãos, muçulmanos e representantes de outras religiões se
reuniram para rezar e regressar aos
primórdios da obra de Deus junto
à humanidade. Em seu discurso, o
pontíﬁce expressou que “o Céu não
se cansou da terra: Deus ama cada
povo, cada uma das suas ﬁlhas e
cada um dos seus ﬁlhos! Nunca nos

cansemos de olhar para o céu, de
olhar para estas estrelas”.
Os crentes de hoje podem olhar
para esta histórica visita e recuperar
o brilho da esperança tantas vezes
ofuscado pela irresponsabilidade
dos que detêm o poder, do aumento
do número de infectados e mortos
pela covid-19, pelo distanciamento.
A força dos passos de Francisco no
Iraque são uma chave para entender
os desaﬁos do nosso tempo e promover a paz, que é fruto da justiça,
com a fé, com o gesto e com a palavra. Mesmo quando a escuridão dos
nossos dias parece abater-nos no
abismo do cansaço, é preciso olhar
para o céu, ﬁtar bem forte, encontrar
as estrelas e contá-las.
Foto: Vatican News

MARCUS TULLIUS

tos desaﬁos enfrentados pelas minorias religiosas do país e que almejam
o respeito recíproco. Talvez nunca
consigamos mensurar a dor que é
viver em um país marcado por tanto
sofrimento ou o impacto de sair às
ruas e encontrar os destroços da ganância, do fanatismo e da supremacia econômica, mas conseguimos ler
em sua atitude a profecia necessária
para o nosso tempo.
A região visitada, historicamente conhecida como Mesopotâmia,
banhada pelas águas dos rios Tigre
e Eufrates, abraça a proposta concreta da fraternidade e da amizade
social da Fratelli Tutti. O simbolismo
dessa visita reside na necessidade e
na capacidade de dialogar, de ver
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LEITURA ORANTE

“Chegou a hora em que o Filho do
Homem vai ser glorificado” (Jo 12,23)

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 12,20-33 (página 1485 – Bíblia
das Edições CNBB)

LEANDRO GONÇALVES (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, contemplaremos, na liturgia da missa dominical, o Evangelho de
João (12,20-33). Esse trecho nos
relata a busca dos gregos pela pessoa
de Jesus Cristo, mostrando que a missão salvíﬁca do Senhor está para além
de Israel e inclui todas as gerações. Essa
missão de salvação se cumpre na cruz.
Somente da cruz Cristo atrairá todos
os homens para si, como nos aponta a
conclusão da passagem evangélica e é
nesse sentido que entendemos o que
Jesus quer dizer quando proclama que:
“Se o grão de trigo que cai na terra não
morre, ele continua só um grão de tri-

go; mas, se morre, então produz muito
fruto” (Jo 12,24).
Esse versículo se aplica primeiro ao
próprio Cristo que é, por excelência,
o grão de trigo que morre e assim nos
dá o fruto abundante da salvação. E,
em segundo lugar, para todo aquele
que quer servi-lo. Ora, todo aquele que
quer servir ao Senhor e se beneﬁciar
do fruto da salvação por ele oferecido
deve morrer para o pecado e ressurgir
para uma vida nova. Somente aquele
que se dispõe a deixar de lado o que o
impede de se aproximar da grandeza
do mistério da cruz pode se colocar a
serviço do Senhor.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11. 3ª-f.: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30. 4ª-f.: Dn 3,1420.24.49a.91-92.95; Dn 3,52.53-54.55.56-57; Jo 8,31-42. 5ª-f.: Anunciação do Senhor, solenidade – Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,410; Lc 1,26-38.. 6ª-f.: Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42. Sábado: Ez 37,21-28; Jr 31,10.11-12ab.13; Jo 11,45-56. Domingo: Domingo
de Ramos e da Paixão do Senhor – Mc 11,1-10; Is 50,4-7;Sl 21(22); Fl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 ou abrev. 15,1-39.

1. Ambiente de oração: recolha-se em um lugar silencioso. Faça, com calma, o sinal da cruz e peça
o auxílio do Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto bíblico
em voz alta e sem pressa. Repita os trechos que
chamaram a sua atenção.
3. Oração: louve ao Divino Pai Eterno por manifestar que a glória do Filho é a entrega que foi sua
salvação.
4. Ação: a Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb
4,12). Ela transforma nossa vida. O que você pode
fazer de concreto para viver este Evangelho?
5º Domingo da Quaresma – Ano B. Liturgia da Palavra: Jr 31,31-34; Sl 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R/12a);
Hb 5,7-9; Jo 12,20-33 (Morte e gloriﬁcação).

