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PALAVRA DO ARCEBISPO

SEMANA SANTA
Celebração do Mistério Pascal

C

om o Domingo de Ramos,
entramos na Semana Santa.
Neste Domingo, já se antecipa a Paixão do Senhor
com a leitura da “Paixão”, o relato
das últimas horas terrenas de Jesus,
que se conclui com a esplêndida luz
da Páscoa.
A Páscoa é a celebração mais imDOM WASHINGTON CRUZ, CP
portante
de todo o Ano Litúrgico.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Aliás, é o acontecimento mais importante para a Igreja e para a vida
de cada batizado. Qualquer outra celebração litúrgica, com
efeito, tem sentido somente porque Jesus viveu a sua Páscoa, com a sua Paixão, Morte e Ressurreição.

Editorial
Passado o Tempo Quaresmal, em
que pudemos praticar as penitências
que nos reaproximam de Deus: oração, jejum e caridade, chegamos à
Semana Santa. Agora, somos convidados a reviver os grandes acontecimentos da nossa fé, por meio dos mistérios
da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Como vimos nas últimas edições
do Jornal Encontro Semanal, para viver
uma boa Páscoa, precisamos ter feito
uma intensa caminhada quaresmal.
Nesta edição, apresentamos a espiritualidade de cada dia da Semana Santa e as orientações de como podemos
vivê-la bem, mesmo longe das nossas

Boa leitura!

Série Paramentos Litúrgicos

Túnica ou Alva

Como viver estes dias da Semana Santa?

Fotos: Rudger Remígio

A túnica e a alva se diferenciam um pouco pelo seu jeito próprio de
ser, mas as duas têm a mesma finalidade. Ambas são vestes brancas
que vão até a altura dos tornozelos. Essas vestes, usadas pelos bispos,
padres, diáconos e ministros instituídos, fazem memória à pureza do
sangue de Cristo.

Foto: Rudger Remígio

Antes de tudo, procurando realizar toda a nossa parte,
mediante uma maior participação na vida de nossa comunidade, e oferecendo a nossa contribuição na preparação
das várias celebrações litúrgicas. Em segundo lugar, intensiﬁcando a prática da caridade, entendida como amor
ao próximo, amor a todos. O amor de Deus, ao qual desejamos corresponder, renova-se e adquire vida através da
participação plena e ativa nos ritos e celebrações pascais,
da forma como nos for possível, neste tempo de pandemia. Como na estação das chuvas a criação renova-se e
revive, assim também a nossa fé, na celebração da Páscoa,
renova-se e revigora-se. Espero que esta Semana possa
ajudá-lo a viver ﬁelmente e amorosamente o Mistério Pascal e a enfrentar com fé as tribulações da vida. Vivendo
com amor cada momento desta Semana, possamos responder ao convite do Senhor: “Amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei” (Jo 13,34).

igrejas – comunidades paroquiais. Na
página Especial desta semana, é destaque a última matéria sobre os 50 anos
da Escola Dom Fernando, em Aparecida de Goiânia. Em Arquidiocese em
Movimento, trazemos a cobertura da
quarta noite da Lectio Divina, promovida durante toda a Quaresma pelo
Setor Juventude, e a abertura do Ano
de São José na Arquidiocese. Na seção Fique por dentro, o Regional Centro-Oeste divulga mensagem ao povo
de Deus em razão do agravamento da
pandemia do coronavírus no Brasil.

Túnica

Alva

Foto tirada antes da pandemia
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Depoimentos

Como estou vivendo o Tempo
Quaresmal?
Neste tempo propício para a conversão, a Igreja, como mãe, ensina-nos a
buscar com maior empenho, diariamente, a vivência das práticas de piedade
cristã, como a oração, o jejum e a esmola.
Uma coisa é certa, para que eu consiga viver a Quaresma de forma fecunda, é imprescindível que eu reconheça ser necessitada da graça de Deus,
para que, então, eu seja capaz de renunciar as minhas vontades e me submeter aos planos que Ele preparou para mim.
O Tempo Quaresmal renova minha intimidade com Deus, permite-me silenciar e viver o meu retiro pessoal, o meu deserto. As armas que levo para
essa batalha são bem simples, não obstante, poderosíssimas, tais como: a
liturgia diária, Santa Eucaristia, confissão, adoração ao Santíssimo e mortificação da carne. Convido você a viver essa experiência no seu íntimo com
Deus, permitindo que a graça dele superabunde em sua vida.
Bruna Campos
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Quarta noite da Lectio Divina
A Cruz de Cristo nos convida à obediência
Foto: Isabella Câmara

LUANA MOREIRA

N

o dia 13 de março, aconteceu o quarto encontro da Lectio Divina e
o padre Luiz Henrique, que está conduzindo as meditações deste
ano, recordou-nos do episódio da serpente de bronze no deserto
e da sua ligação com o mistério de Cristo na proximidade de sua
Paixão (cf. Jo 3,14-21).
O padre comentou sobre a libertação dos hebreus do Egito e durante todos os 40 anos em que o povo de Israel optou por viver no deserto e virou
suas costas para Deus. “A todo momento o povo de Israel virou suas costas para Deus. Um dos episódios é justamente o da serpente levantada na
haste. Toda aquela situação de viver em um lugar inóspito não era culpa
de Deus, mas por escolha do povo de Israel. O povo começou a impacientar-se com o Senhor. Essa impaciência levou o povo a murmurar contra
Deus e contra Moisés, era uma murmuração muito especíﬁca. As pessoas
começaram a achar que todos os dons dados por Deus eram desprezíveis”,
aﬁrmou o padre.
A serpente colocada na haste é uma espécie de confronto direto, não
era somente o símbolo da cura, mas o símbolo do próprio pecado; servia
para que o povo de Israel enfrentasse a própria responsabilidade diante
do Senhor.
No episódio da Paixão, Cristo enfrenta toda a rejeição do povo de Israel,
assim como ocorreu no deserto com o Pai. Jesus só tinha falado de amor e
prometido a vida plena e nós o pagamos pedindo a libertação de um ladrão acusado de roubo e homicídio. “Após a ﬂagelação, Pilatos exclama:
ecce homo! – Eis o homem! Na verdade, em Cristo todo ﬂagelado está estampado. Cristo, ﬂagelado e morto, lembrava o que o homem era por causa
da sua inﬁdelidade a Deus. Olhar para a cruz era uma espécie de memória
constante de como nós éramos sem Deus”, explicou o padre.
Assim como a serpente foi hasteada, a cruz de Cristo foi levantada e o
homem deveria enfrentar, ao olhar a cruz de Cristo, o drama do próprio pecado e enfrentar de novo o chamado à obediência pelo Pai. O padre, em sua
reﬂexão, explicou que a cada Eucaristia celebrada no altar se repete aquele
mesmo gesto de levantar a cruz de Cristo para nos convidar à obediência.
Quando o padre levanta o corpo de Cristo presente na hóstia, representa aquele levantar da cruz pelos soldados e nos convida, uma vez mais, a
reconhecer qual é a realidade vivida por nós. Amados por Deus até o ﬁm,
a quem tantas vezes viramos as nossas costas, a quem chegamos a rejeitar,
inclusive como algo nojento, aquele pão que ele nos dá todos os dias.
Na nossa vida concreta nós estamos constantemente revivendo essa experiência. Não somente na Eucaristia, mas também na Palavra encontramos
a Cristo e a cada encontro Ele pede uma resposta de fé. “Insisto no tema da
oração, porque esse é o momento oportuno de ﬁcarmos diante de Cristo.
Sempre com grande esperança, porque Cristo na cruz é salvação. É uma
grandíssima oportunidade de voltarmos de novo e de novo ao Senhor. É

importante que nós, todos os dias, tiremos um tempo para estarmos diante
do Senhor e nos questionarmos sobre a nossa vida”, convidou o padre.
Como compromisso da semana, padre Luiz Henrique convidou todos
nós a renovar diariamente a proﬁssão de fé, rezando o Creio, diante do
cruciﬁxo ou do Santíssimo.

Fotos: Rudger Remígio

Arcebispo abre Ano de São José na Arquidiocese
MARCOS PAULO MOTA

A

conteceu, na sexta-feira, dia 19 de março, a abertura do Ano de São José na
Arquidiocese de Goiânia. A missa rezada na Catedral Metropolitana foi
presidida por Dom Washington Cruz; o pároco da Catedral, padre Carlos
Gomes, concelebrou.
A solenidade foi realizada sem a presença física do povo de Deus, que pôde
acompanhar a missa pela transmissão da PUC TV e das redes sociais da Arquidiocese e da Catedral. No início de sua reﬂexão, o arcebispo usou as palavras do
papa Francisco, na Carta Apostólica Patris Corde para explicar o porquê de um Ano
dedicado a São José. “‘Gostaria de falar-vos com coração de pai’. São as primeiras
palavras da Carta Apostólica que o papa Francisco nos ofereceu, no dia 8 de dezembro passado, para nos propor, desde então, um ano inteiro dedicado a São José.
É um modo de marcar e comemorar os 150 anos da Declaração de São José como
Padroeiro Universal da Igreja Católica, feita pelo então papa, o Beato Pio IX, em 8
de dezembro de 1870”, disse Dom Washington.
O arcebispo reﬂetiu ainda sobre o papel de José como homem despercebido na
vida de Jesus e Maria. “Não foi escolhido nem o sábio, nem o rico, nem o importante, nem o famoso, mas, sim, um homem humilde, íntegro e exemplar. São José é
uma ﬁgura importante, mas não é um VIP. Dele não conhecemos uma única palavra. É o homem que passa despercebido, o homem da presença quotidiana, discreta
e escondida, na vida de Jesus e de Maria”, disse, citando, ainda, a Carta Pontifícia.
Por ﬁm, o presidente da celebração suplicou a intercessão de São José sobre as
famílias, convidando os pais e as mães a pedirem a proteção de São José e da Sagrada Família e a bênção sobre seu lar, para que não haja mais violência doméstica.
Ele também fez memória dos cinco anos da assinatura da Exortação Apostólica sobre “A alegria do amor em família” (Amoris Laetitia). Para valorizar as perspectivas
pastorais deste documento, inaugurou-se no mesmo dia, 19 de março, o “Ano da
Família”, que só terminará no dia 26 de junho do próximo ano.
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ESPECIAL

Escola
Dom Fernando
celebra 50 anos
SUZANY MARQUES

Última parte da série comemorativa da escola fundada
pelo primeiro arcebispo de Goiânia

N

o dia 27 de março, a Escola Dom Fernando completa 50 anos. Nesta
última parte da série de matérias sobre a instituição, iremos apresentar a vocês o diretor institucional da organização, padre Vitor
Simão. Ele é o primeiro sacerdote a assumir a direção da escola
depois de Dom Fernando. Mas, antes, vamos relembrar um pouco do que
já foi publicado a respeito no Jornal Encontro Semanal.
Na primeira parte da série, falamos um pouco sobre a história da escola,
sua fundação. Destacamos que o seu criador e primeiro arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom Fernando Gomes do Santos, fundou a escola
com os princípios cristãos e o compromisso com a verdade na transmissão
do conhecimento. Na segunda matéria, discorremos sobre as mudanças da
escola ao longo dos anos, falamos sobre a saída de Dom Fernando da escola
e como ela passou a ser administrada. Demos destaque à entrada do novo
diretor institucional e representante da Arquidiocese de Goiânia no ano de
2017, padre Vitor Simão.
Hoje, padre Vitor mora na Itália e está fazendo um mestrado em comunicação social/institucional. Porém, mesmo à distância, ele continua à
frente da escola.

Padre Vitor Simão

Jornal Encontro Semanal (ES) – Qual é o trabalho de um diretor
institucional?
Padre Vitor Simão (VS) – Na função de diretor institucional, devo ser um elo
entre a Arquidiocese e a Escola e vice-versa. De forma prática, cabe a mim a
administração geral da escola quanto ao cumprimento de sua tarefa social
e de sua missão como instituição de ensino confessional.
ES – Qual a diferença de um diretor pedagógico para um diretor
institucional?
VS – Enquanto a função do diretor institucional é mais abrangente e administrativa, a função do diretor pedagógico é aquela mais especíﬁca e
técnica. Deve ser sempre exercida por um proﬁssional com competência,
preparação acadêmica e, em nosso caso, sem jamais descartar uma boa experiência de fé.
ES – Quem é a diretora pedagógica da escola hoje?
VS – Para a função da direção pedagógica contamos com a colaboração,
competência e testemunho de fé da professora Mírian Maria de Jesus, que
até mesmo seu nome é religioso.
ES – O que mudou na escola depois que o senhor assumiu?
VS – Desde a sua fundação, a escola tem uma pedagogia muito bem deﬁnida e, apesar de ter passado por muitas adaptações ao longo dos anos,
sua missão de servir à comunidade sempre foi uma âncora. Quando assumi, procurei conhecer primeiro a história e a relação da instituição
com a comunidade local e percebi que existia uma forte identiﬁcação da
instituição com a Igreja, que fazia com que a escola fosse popularmente
reconhecida como a “Escola dos Padres”. Desse modo, eu procurei potencializar a difusão dos valores cristãos, consolidando sua identidade
de escola confessional.

ES – Qual a principal dificuldade em dirigir uma escola?
VS – Embora tenha sempre algo que nos surpreenda, diria que a maior diﬁculdade é, sem generalizar, não poder contar com a parceria da família.
Não acredito no êxito da educação sem o acompanhamento dos pais, responsáveis e, de modo geral, da sociedade. Precisamos de uma mudança
cultural em relação ao valor do estudo.
ES – Hoje, o senhor está fora do país. Como é ser diretor remotamente?
VS – Primeiro, devo dizer que, desde que assumi a direção da escola, formei uma equipe gestora. Portanto, não faço nada sozinho. Depois, a pandemia nos forçou a aprender a lidar com nossas competências de uma forma
remota através da tecnologia. Assim cumpro com a minha missão. Faço
reuniões semanais com a equipe gestora, encontro com os pais pela plataforma, envio vídeos para os momentos especiais com os alunos.
ES – Em tempo de pandemia, como a escola se organizou para
atender os alunos?
VS – Primeiro, pensamos no melhor modo de garantir a saúde de todos os
alunos, professores e colaboradores. Depois, investimos na plataforma on-line para dar continuidade ao plano pedagógico previsto para o ano letivo,
ampliamos nosso setor de comunicação e, com a preocupação de uma crise
ﬁnanceira, procuramos também otimizar os custos para repassar aos pais
um desconto na contribuição mensal.
O entrevistado, ao ﬁnal, comentou sobre o sentimento de ser o primeiro
padre diretor depois do arcebispo Dom Fernando. “Eu sempre volto ao carisma que Dom Fernando deixou para a escola: “ensinar sem Deus é escrever sobre a areia”. Portanto, penso simplesmente em dar a minha contribuição à Arquidiocese no cumprimento da missão de colocar Deus no coração
de todos os alunos que passam pela nossa escola”, concluiu.

FICHA TÉCNICA DA ESCOLA
Diretor institucional – Pe. Vitor Simão;
Diretora Pedagógica – Mírian Maria;
Gerente financeiro – José Augusto;
Coordenação pedagógica dos anos iniciais – Maria Cecília e Alice;
Coordenação pedagógica dos anos finais – Fábio Santana e Isabel Cristina;
Secretária – Fabíola.
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Santa

em tempo de pandemia
Graça de celebrar em família

FÚLVIO COSTA

N

este domingo, 28 de março, a Igreja dá início à Semana Santa, que
para nós é a Semana das Semanas do calendário litúrgico. Neste tempo, assim como já vivemos durante a Quaresma, é o momento de
celebrar bem para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor, a festa
mais importante para nós, católicos. Com a Semana Santa vivenciamos os
mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. “Antes de tudo, essa semana é um reviver com Cristo, de forma espiritual, os momentos de sua Paixão, Morte e Ressurreição”, aﬁrmou padre Cristiano Faria dos Santos, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, em Goiânia.
A Semana Santa faz memória dos principais acontecimentos da nossa fé,
por meio dos quais Jesus Cristo salvou a humanidade. Acontece sempre a
cada ano próximo à celebração da Festa Judaica dos Judeus, que é marcada
pela lua cheia. A espiritualidade dessa semana é bem peculiar com partilhas da dor e da esperança vividos por Cristo. “Nós somos cidadãos na
Terra, mas chamados à eternidade”, ressaltou padre Cristiano. Ao lado, ele
elencou a espiritualidade dos principais dias desta semana de graça.

Semana Santa em tempo de
pandemia

Espiritualidade da
Semana Santa
Domingo de Ramos: tem como foco a entrada
de Jesus em Jerusalém, que é marcada pela sua
profunda humildade. As pessoas querem, de alguma forma, ressaltar a sua entrada e, por isso,
pegam os ramos e os mantos que têm ali nas
mãos. Com Jesus humilde, nós entramos na Semana Santa celebrando o Domingo de Ramos e,
ao longo desta semana, nós vamos meditando
todos os eventos que aconteceram em Jerusalém e que nos atingem na fé.
Quarta-feira Santa: celebramos, neste dia, uma
tradicional liturgia chamada Procissão do Encontro em que Jesus dos Passos, assim dito, vive
uma experiência de encontro com Nossa Senhora
e essa imagem teológica é muitas vezes revivida
na liturgia própria deste dia.

E

mbora não seja possível novamente celebrar a Semana Santa nas igrejas devido à pandemia, que chega ao triste número de 300 mil mortes
no Brasil, é importante celebrá-la em casa com a família. Para isso,
temos o auxílio dos meios de comunicação que, através das transmissões ao vivo, têm nos ajudado a viver a fé como é possível. Padre Cristiano assinalou que, caso se viaje nesta semana, é fundamental que não nos
deixemos levar pelas distrações, pois não é feriadão. “Este é um tempo de
oração. Deixemo-nos ser atingidos pela presença de Deus. Para isso, é necessário celebrar, viver algo importante que nós fazemos através dos ritos
litúrgicos da Semana Santa, que exige de nós parar e viver esse tempo de
espiritualidade através da liturgia”, explicou o padre.
A celebração com o povo é mais plena e, como tal, deve acontecer com
toda a Igreja: sacerdotes, religiosos, cristãos leigos. Mas, devido às circunstâncias, precisamos participar das celebrações, mesmo que pela internet,
por televisão ou rádio. “Nós podemos celebrar pelos meios de comunicação
social porque a celebração nos envolve mesmo que tenha algo tecnológico
no meio do caminho. Precisamos recordar que o Senhor está onde estamos
porque ele mesmo prometeu: “estarei convosco todos os dias até o ﬁm dos
tempos” (Mt 28,20). Assim, a Igreja celebra, neste ano de 2021, mais um
tempo de misericórdia em todo esse processo da Semana Santa.”
Os meios de comunicação, neste momento, são imprescindíveis e, por
meio deles, disse padre Cristiano, ﬁnalizando a entrevista, podemos transformar nossas casas em igrejas para estarmos sempre com o Senhor. “Eu
acredito que toda forma de comunicação se tornou importante nos tempos
atuais. Nós transformamos nossas casas em escolas, transformamos nossas casas em escritórios e também podemos transformar nossas casas em
igrejas. Na verdade, esse conceito é muito antigo, o conceito de Igreja doméstica. Então, nesta Semana Santa, é possível celebrar com a Igreja, mesmo se estivermos em isolamento, na perspectiva de que somos Igreja onde
estivermos celebrando, onde estivermos vivendo o mistério da presença e
da Palavra de Deus. Quantas comunidades não celebram a Palavra apenas
porque não têm sacerdotes? Nós já estamos há pouco mais de um ano vivendo essa experiência, mas na conﬁança de que logo isso vai se resolver.
Mas, por ora, com certeza, os meios de comunicação colaboram com a espiritualidade do cristão”, concluiu.

Quinta-feira Santa: o foco da Semana Santa está
no Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira na
Missa da Ceia do Senhor. Essa é uma missa sempre vespertina, no início da noite, que recorda
aquele dia em que Jesus chamou os discípulos
a partilhar uma ceia e, dentro dessa ceia judaica,
Jesus institui um novo sacramento, que é a Eucaristia, na qual Ele promete a presença real do
próprio Cristo, nas espécies de pão e vinho, após a consagração. A Igreja já não
come mais pão. Essa é a promessa de Jesus. Ela recebe o corpo e o sangue, a
alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é celebrado de
forma específica na Quinta-feira Santa, e termina-se a liturgia recordando que
Jesus vai para o Getsêmani rezar. É uma noite de dor porque Jesus se prepara
para salvar a humanidade. Então, esta noite termina, em muitas comunidades,
com uma adoração ao Santíssimo, uma vigília que recorda esse momento de
Jesus no Getsêmani.
Sexta-feira Santa: é o único dia em que a Igreja
não celebra missa. Celebra-se um momento especial junto à cruz do Senhor. É a chamada Celebração da Paixão que, via de regra, é celebrada às 15h
nas nossas comunidades. Lá, nós experimentamos
a dor de Jesus, mas, por outro lado, entendemos
a sua esperança. Veneramos a cruz nesse dia, mas
com a esperança de que ela é sinal de vida eterna.
Sábado Santo e Domingo de Páscoa: a Igreja
passa um dia de silêncio à espera do mistério e na
noite o mistério se revela: Jesus ressuscitou, aleluia! Como vamos dizer na nossa liturgia. Então,
do Domingo de Ramos ao Sábado Santo, a Igreja
celebra esse mistério da Paixão e da Ressurreição
de Jesus e a alegria do Sábado Santo se prolonga
no Domingo, Dia do Senhor, e se estende por 50
dias, que é o Tempo Pascal. É a alegria da Igreja pela ressurreição do Senhor,
mas, para chegar à ressurreição, precisaremos, necessariamente, passar pela
Paixão e pela cruz. Essa é a característica da Semana Santa.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 26

A oração e o
Espírito Santo

Estimados irmãos e irmãs!

H

oje completamos a catequese sobre a oração como relação com a
Santíssima Trindade, em particular com o Espírito Santo.
O primeiro dom de cada existência cristã é o Espírito Santo. Não
é um dos muitos dons, mas o Dom fundamental. O Espírito é o dom
que Jesus prometeu enviar-nos. Sem o Espírito não há relação com Cristo
e com o Pai. Porque o Espírito abre o nosso coração à presença de Deus e
atrai-o para aquele “vórtice” de amor que é o coração do próprio Deus.
Não somos apenas hóspedes e peregrinos no caminho sobre esta Terra, somos também hóspedes e peregrinos no mistério da Trindade. Somos como
Abraão, que um dia, acolhendo três caminhantes na sua tenda, encontrou
Deus. Se realmente podemos invocar Deus chamando-o “Abbá-Pai” é porque o Espírito Santo habita em nós; é Ele que nos transforma profundamente e nos faz experimentar a alegria comovedora de sermos amados por
Deus como verdadeiros ﬁlhos. Todo o trabalho espiritual dentro de nós
rumo a Deus é realizado pelo Espírito Santo, este dom. Ele trabalha em nós
para levar adiante a nossa vida cristã rumo ao Pai, com Jesus.
A este propósito, o Catecismo (n. 2670) diz: “Todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, pela sua graça preveniente, nos
atrai para o caminho da oração. Uma vez que Ele nos ensina a orar lembrando-nos Cristo, como orar-Lhe a Ele próprio? A Igreja convida-nos, pois, a
implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no ﬁm de
qualquer ato importante”. Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o presente a nós – podemos dizer que é a nossa memória
trinitária, é a memória de Deus em nós – e fá-lo presente a Jesus, para que
não seja reduzido a um personagem do passado: isto é, o Espírito traz Jesus
ao presente na nossa consciência. Se Cristo estivesse apenas distante no
tempo, estaríamos sozinhos e desorientados no mundo. Sim, recordaremos
Jesus, lá, distante, mas é o Espírito que o traz hoje, agora, neste momento ao
nosso coração. Mas no Espírito tudo é viviﬁcado: a possibilidade de encontrar Cristo está aberta aos cristãos de todos os tempos e lugares. Está aberta
a possibilidade de encontrar Cristo não só como um personagem histórico.
Não: Ele atrai Cristo aos nossos corações, é o Espírito que nos faz encontrar
com Cristo. Ele não está distante, o Espírito está conosco: Jesus ainda educa
os seus discípulos transformando os seus corações, como fez com Pedro,
com Paulo, com Maria de Madalena, com todos os apóstolos. Mas por que
está presente Jesus? Porque é o Espírito que o traz a nós.
Foi a experiência que tantos orantes viveram: homens e mulheres que o
Espírito Santo formou segundo a “medida” de Cristo, na misericórdia, no
serviço, na oração, na catequese... É uma graça poder encontrar pessoas assim: percebe-se que nelas pulsa uma vida diferente, o seu olhar vê “além”.
Não pensemos apenas em monges e eremitas; também os encontramos en-

tre pessoas comuns, pessoas que teceram uma longa história de diálogo
com Deus, em momentos de luta interior, que puriﬁca a fé. Essas humildes
testemunhas procuraram Deus no Evangelho, na Eucaristia recebida e adorada, no rosto do irmão em diﬁculdade, e conservam a sua presença como
um fogo secreto.
A primeira tarefa dos cristãos é precisamente manter vivo este fogo, que
Jesus trouxe à Terra (cf. Lc 12, 49), e qual é esse fogo? É o amor, o Amor de
Deus, o Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito, as profecias extinguem-se, a
tristeza suplanta a alegria, o hábito substitui o amor, o serviço transforma-se em escravidão. Vem-me à mente a imagem da lâmpada acesa ao lado do
tabernáculo onde se conserva a Eucaristia. Até quando a igreja está vazia e
cai a noite, quando a igreja está fechada, aquela lâmpada permanece acesa,
continua a arder: ninguém a vê, mas arde perante o Senhor. Também o Espírito no nosso coração está sempre presente como aquela lâmpada.
Encontramos novamente escrito no Catecismo (n. 2672): “O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração
cristã. É o artíﬁce da tradição viva da oração. Há, é certo, tantos caminhos
na oração como orantes; mas é o mesmo Espírito que age em todos e com
todos. É na comunhão do Espírito Santo que a oração cristã é oração na
Igreja”. Muitas vezes acontece que não rezamos, não nos apetece rezar ou
às vezes rezamos como papagaios com a boca, mas o coração está ausente.
Esse é o momento de dizer ao Espírito: “Vem, vem Espírito Santo, aquece o
meu coração. Vem ensinar-me a rezar, ensinar-me a olhar para o Pai, a olhar
para o Filho. Ensina-me como é o caminho da fé. Ensina-me a amar, e acima
de tudo ensina-me a ter uma atitude de esperança”. Trata-se de chamar
continuamente o Espírito para que esteja presente na nossa vida.

Não esqueçamos,
o Espírito está presente,
está presente em nós
Portanto, é o Espírito que escreve a história da Igreja e do mundo. Nós
somos páginas abertas, disponíveis para receber a sua caligraﬁa. E em cada
um de nós o Espírito compõe obras originais, porque nunca há um cristão
que seja completamente idêntico a outro. No campo inﬁnito da santidade, o
único Deus, Trindade de Amor, faz ﬂorescer a variedade das testemunhas:
todas iguais em dignidade, mas também únicas na beleza que o Espírito
quis conferir a cada um daqueles a quem a misericórdia de Deus tornou
seus ﬁlhos. Não esqueçamos, o Espírito está presente, está presente em nós.
Ouçamos o Espírito, chamemos o Espírito - é o dom, o dom que Deus nos
deu - e digamos-lhe: “Espírito Santo, não sei como é o teu rosto – não o
sabemos – mas sei que és a força, és a luz, és capaz de me fazer ir em frente
e de me ensinar a rezar. Vem Espírito Santo”. Esta é uma bonita oração,
“Vem, Espírito Santo”.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 17 de março de 2021

Foto: Vatican News
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FIQUE POR DENTRO

Em Mensagem, Regional Centro-Oeste

O

reafirma proximidade em tempos difíceis de pandemia

s bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB (Igreja em Goiás
e Distrito Federal) divulgaram mensagem ao povo de Deus
diante do agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil.
O documento destaca a esperança da Igreja, sobretudo com a
aproximação da celebração da Páscoa do Senhor, a mais importante festa

cristã. Eles também se solidarizam com todos aqueles que sofrem as mais
diversas consequências da pandemia, de modo especial as famílias das
vítimas e os proﬁssionais de saúde, que têm trabalhado incansavelmente
pela cura dos acometidos pelo vírus.
Leia Mensagem na íntegra, abaixo.

Mensagem ao Povo de Deus do Regional Centro-Oeste da CNBB
Diante do agravamento da crise devida à covid-19
O triunfo do cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é, simultaneamente,
estandarte de vitória, que se empunha com ternura batalhadora
contra as investidas do mal. (Evangelii Gaudium, n. 85)
Nós, os bispos do Regional Centro-Oeste, firmes na esperança que vem
da celebração da Páscoa do Senhor, queremos reafirmar, neste momento difícil da história, a nossa proximidade com todos vocês, nossos irmãos e irmãs,
principalmente os mais pobres, doentes, idosos e crianças. Cheios de gratidão, abençoamos os profissionais de saúde e todos os demais, dedicados a
aliviar o sofrimento de tantas pessoas e famílias.
Somos testemunhas das dores que nos têm assolado a todos nestes dias
difíceis. Este vírus que ataca, faz adoecer e mata nos desafia nos aspectos
mais elementares de nossas vidas, dificultando, por vezes, nossa expressão

comunitária de fé, nossas atividades quotidianas, com graves consequências
econômicas e sociais.
Em momentos como este, nós, os bispos do Regional Centro-Oeste, unidos
aos presbíteros e religiosos(as), desejamos, assegurar-lhes nossa oração e reafirmar o compromisso de amor para com todos vocês. Chegue a nossa palavra
de alento e de solidariedade a cada família, casa e comunidade, para que, ancorados no Senhor, que diz: eis que estou convosco todos os dias (Mt 28,20),
sigamos sempre firmes na esperança que não decepciona, mas que cada vez
mais reforça a nossa predisposição para a solidariedade e a fraternidade.
Deste modo, irmãos muito amados, imploramos por intercessão de nossa
beatíssima Mãe, Maria Santíssima, e de São José, que desça sobre vocês a
bênção e a proteção de Deus!
Goiânia, 18 de março de 2021.

Dom Waldemar Passini Dalbello
Bispo de Luziânia

Dom Antônio Fernando Brochini, CSS
Bispo de Itumbiara

Dom Jeová Elias Ferreira
Bispo de Goiás

Dom Carmelo Scampa
Emérito de São Luís de Montes Belos

Dom Washington Cruz
Arcebispo de Goiânia

Dom Nélio Domingos Zortea
Bispo de Jataí

Dom Paulo Cezar Costa
Arcebispo de Brasília

Dom Eugênio Adrian Lambert Rixen
Emérito de Goiás

Dom Levi Bonatto
Auxiliar de Goiânia

Dom José Francisco Rodrigues do Rêgo
Bispo de Ipameri

Dom Marcony Vinícius Ferreira
Auxiliar de Brasília

Dom Aloísio Hilário de Pinho
Emérito de Jataí

Dom João Wilk, OFM Conv
Bispo de Anápolis

Dom Adair José Guimarães
Bispo de Formosa

Dom José Aparecido G. de Almeida
Auxiliar de Brasília

Dom Dilmo Franco de Campos
Auxiliar de Anápolis

Dom Francisco A. Damascena
Bispo de Rubiataba-Mozarlândia

Dom Fernando José M. Guimarães
Arcebispo do Ord. Militar do Brasil

Dom Lindomar Rocha Mota
Bispo de São Luís de Montes Belos

Dom Giovani Carlos Caldas Barroca
Bispo de Uruaçu

Dom José Francisco Falcão de Barros
Auxiliar do Ord. Militar do Brasil
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LEITURA ORANTE

O Senhor é o nosso Rei
‘‘Tu és o rei dos judeus?’’ (Mc 15,2)

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

A

liturgia do Domingo de Ramos contém dois Evangelhos,
que são proclamados em momentos diferentes: o da entrada de Jesus em Jerusalém e o da Paixão
de Nosso Senhor. Por estarem as leituras em um só rito, elas formam uma
unidade e devem ser lidas, rezadas em
mútua referência.
Nas duas leituras, o tema da majestade de Jesus tem uma relevância central. No Evangelho da procissão, Jesus,
que está montado num jumentinho, é
ovacionado com júbilo, há o reconhecimento de sua realeza: “Bendito seja
o reino que vem, o reino de nosso pai
Davi!” (Mc 11,9-10).
Por outro lado, vemos no Evangelho de sua Paixão, a ironia e o escárnio
dos algozes, dos sacerdotes e dos mes-

tres da Lei que lançavam seu repúdio
ao Cristo condenado: “Salve, rei dos
judeus!” (Mc 15,18). Isso mostra que o
sentido de majestade está em contextos contrários, com sentidos opostos,
mas ainda apontam para uma verdade única: a glória e o poder de Deus se
manifestarão sempre, seja naquilo que
é mais valoroso e evidente, seja no que
é mais absurdo e escandaloso.
A majestade de Deus será sempre
maior que os acontecimentos do mundo, maior que todas as obras do mal.
Deus sempre será Deus. Ele sempre será
gloriﬁcado, ainda que por uma voz por
trás de um grito de ódio. É esse mistério presente na profundidade do evento
pascal: Cristo é gloriﬁcado no madeiro,
é por sua morte que Ele manifesta sua
vida gloriosa e ressuscitada.

Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Mc 11,1-10; Mc 14,1-15,47 (páginas
1407 e 1412 – Bíblia das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro
profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo
aquilo que distraia e diﬁculte a intensidade desse momento e
peça a ajuda do Espírito Santo.
2. 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 que Ele diz.
3. Meditação livre: reze, então, o que o texto comunica. Mergulhe sua mente no que está escrito e destaque as palavras,
frases que mais tiveram relevância aos seus olhos, repita-as,
rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus se manifestou em sua vida. Registre essas experiências do que foi vivido na oração e relembre, durante a semana, o que foi rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre, a
colocar a Palavra em prática.
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – Ano B. Liturgia da
Palavra: Mc 11,1-10 ou Jo 12,12-16 (Entrada em Jerusalém); Missa: Is 50,4-7; Sl 21 (22),8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a); Fl 2,6-11; Mc
14,1-15,47 (Paixão do Senhor).

