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A vida venceu a morte e com
Cristo vamos vencer a pandemia

É Páscoa!
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MILÍCIA DA
IMACULADA

Padre Max começa
série com a vida de
Dom Emanuel
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em Goiânia desde 1997
tem carisma mariano
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

MENSAGEM
DE PÁSCOA

A

Páscoa é a maior festa dos
cristãos, é uma festa de uma
alegria contagiosa e incontida. Celebramos o triunfo de
Cristo sobre a morte e sobre o pecado. A morte já não tem mais domínio
sobre ele, foi vencida. Quando o Filho
de Deus vem a este mundo estabelece
conosco uma solidariedade profunDOM WASHINGTON CRUZ, CP
da, a solidariedade de Deus com os
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
homens, conhece a fundo nossa condição humana, desce até o abismo de
nossas perguntas, obscuridades, de nossos sofrimentos. Ele
vem ao encontro das vítimas da pandemia e suas famílias, dos
proﬁssionais de saúde e outros cuidadores, apelando a uma
“cultura do cuidado”.
Neste tempo especial e de graça, reforcemos o propósito
da partilha e da caridade que reﬂete nosso amor ao próximo,
sobretudo àqueles que mais precisam. Essa é uma recomendação muito válida e indispensável.
E quando Deus Pai ressuscita Jesus, pelo poder do Espírito
Santo, nos associa a seu triunfo, de modo tal que sua ressurreição é também a ressurreição de nossa esperança e nossa
vida.
Esta é a mensagem central que temos os cristãos, tudo o
que temos para dizer ao mundo está resumido aqui: Deus nos
ama e nos salva através de Jesus Cristo.
E a todos quero dizer-vos:
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Feliz Páscoa, a encher-vos de esperança!
A ressurreição de Cristo é também a
ressurreição de nossa vida!
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O que signiﬁca o Domingo de
Páscoa para nós? É mais um dia como
qualquer outro, ou ele tem um sentido
todo especial? Para o mundo em que
vivemos, infelizmente, o Domingo de
Páscoa tem sabor de chocolate apenas.
O coelho é o mascote e o dia se resume a consumo. Isso, porém, não pode
satisfazer quem conhece o verdadeiro
sentido desse dia. A evangelização é
necessária justamente para aqueles
que não conhecem as verdades da
nossa fé. Simples sinais comunicam
esperança e a plenitude da vida que
é Cristo Jesus. O fato da ressurreição
é muito belo e sua mensagem precisa

alcançar a todos. Cabe a nós evangelizar a riqueza deste grande acontecimento. Na reportagem de capa, irmã
Francisca Cleonilde dá indicações de
como devemos viver bem o Domingo
de Páscoa e os dias sucessivos a ele. A
religiosa também indicou leitura para
entendermos melhor esse grande desígnio de Deus e aﬁrmou que precisamos celebrar e testemunhar com
nossas vidas a ressurreição de Jesus.
Dom Washington Cruz, em sua Palavra Semanal, orienta que neste tempo
de graça precisamos reforçar o propósito da partilha e da caridade.
Feliz Páscoa a todos!

História da Igreja em Goiás
Dom Emanuel Gomes de Oliveira,
um pouco de sua história
PE. MAXIMILIANO COSTA – Mestre em História

A

partir de agora, teremos uma série de artigos em nosso jornal Encontro Semanal sobre a História da Igreja Católica em Goiás. Neste primeiro ciclo,
apresentaremos o episcopado de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que
foi bispo de Goiás de 1923 a 1955. Emanuel nasceu no dia 9 de janeiro de
1874, em Benevente, atual Anchieta, no estado do Espírito Santo, ﬁlho de José Gomes de Oliveira e Maria Matos de Oliveira. Seu pai era tenente coronel do exército
brasileiro e faleceu em 1881, quando Emanuel tinha sete anos. Ele foi formado no
seio de uma família católica tradicional e, por meio de sua mãe, recebeu os primeiros princípios da fé católica. Com a morte de seu pai, ele e seu irmão, Helvécio,
foram tutelados pelo seu tio e padrinho, Quintiliano José do Amaral, vigário de
Santo Antônio e cônego da capela imperial, no Rio de Janeiro.
Os irmãos Emanuel e Helvécio, futuros bispos da Igreja, receberam do tio
Quintiliano a oportunidade de serem formados em dois colégios religiosos. A
primeira fase de seus estudos foi feita no Colégio Jesuíta São Luiz, de Itu (SP)
(1883-1887). Posteriormente, no regime de internato, estudaram os dois irmãos,
os futuros metropolitas de Goiás e Mariana, no Colégio Salesiano Santa Rosa, em
Niterói (RJ) (1888-1890), um dos mais tradicionais e conceituados desta época.
Emanuel, terminando os estudos básicos, ingressou na Congregação dos Padres
Salesianos de Dom Bosco, na cidade de Lorena (SP), onde recebeu o hábito religioso em 29 de janeiro de 1891. Após concluir o noviciado, emitiu os primeiros
votos religiosos, como ﬁlho de Dom Bosco. Esse acontecimento teve um peso histórico para a congregação por Emanuel ser a primeira vocação nativa salesiana
no ﬁnal do século XIX.
Enquanto preparava-se para o sacerdócio, Emanuel dedicou-se como professor
em alguns colégios salesianos em cidades como Niterói, Lorena e São Paulo. Em
1901, na cidade de São Paulo, recebeu as ordens maiores das mãos de Dom Antônio Cândido Alvarenga, sendo ordenado padre no dia 16 de junho do mesmo ano.
O início do seu ministério sacerdotal se deu em Lorena (SP), como vice-diretor
do Colégio São Joaquim, porém ﬁcou pouco tempo nesta função, sendo transferido para Cuiabá com a missão de dirigir o Liceu São Gonçalo, onde atuou de 1903
a 1911. Em 1911, foi nomeado diretor do Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, em
Campinas (SP), trabalhando neste colégio até 1917. Em Campinas, ele ampliou o
liceu com novas construções, intensiﬁcou as obras de assistência social e catequese, como era costume de Dom Bosco e auxiliou na criação da Escola Agrícola Campineira. Após esse trabalho, voltou a Cuiabá, agora com uma missão um pouco
diferente daquela que tinha exercido anteriormente.
Dom Francisco de Aquino Correia, seu confrade, havia assumido o governo
do estado do Mato Grosso e convidou o padre Emanuel Gomes de Oliveira para
auxiliá-lo como Diretor Geral das Secretarias e ajudá-lo no controle dos embates
políticos regionais que havia naquela época, principalmente em relação às violentas tensões entre as oligarquias mato-grossenses. Nesta função, o padre Oliveira,
como era conhecido em Mato Grosso, teve destaque pela sua atuação social em
nome da Igreja e do estado. Esse trabalho o possibilitou atuar na política local,
conhecer as estruturas de poder e aprender a lidar com as relações políticas.
Em 1922, com o ﬁnal do mandato de Dom Aquino, o padre Emanuel Oliveira
foi convidado pelo Núncio Apostólico, Dom Henrique Gasparri, para ser seu
auditor temporário na Nunciatura Apostólica. Voltando para o Rio de Janeiro,
ele assumiu a direção da casa salesiana de Niterói, a primeira no Brasil, passando também a dirigir o Colégio Santa Rosa na mesma cidade, instituição na qual
ele havia estudado e despertado a sua vocação religiosa. Ficou por pouco tempo
nesta missão porque logo foi nomeado bispo. Desde sua ordenação sacerdotal,
em 1901, até o ano de 1922, o padre atuou preferencialmente em duas áreas:
educação e política. Recebeu a nomeação episcopal em 27 de outubro de 1922,
do papa Pio XI.
A sua sagração episcopal aconteceu no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, em Niterói, no dia 15 de abril de 1923. O bispo sagrante foi Dom Henrique
Gasparri, Núncio Apostólico, e os co-sagrantes foram Dom Helvécio Gomes de
Oliveira, seu irmão e bispo de Mariana, Dom Benedito Alves de Souza, bispo do
Espírito Santo, sua terra natal, e Dom Antônio dos Santos Cabral, bispo de Belo
Horizonte. Em cinco de agosto de 1923, tomou posse como o sétimo bispo na cidade de Goiás, na Igreja da Boa Morte, que funcionava como Catedral provisória.

Abril de 2021

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

3

Quinta noite da Lectio Divina
Foto: Bianka Leandro

“Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer”

GABRIELA RODRIGUES

N

o dia 20 de março, quinta noite da Lectio Divina, padre Luiz Henrique Brandão, que conduz o momento de reﬂexão da Palavra, convidou todos a meditar sobre o Evangelho de São João. “Essa voz que ouvistes não foi por causa
de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o
chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos
a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer” (cf. Jo 12,30-33).
O padre ressalta que, ao reﬂetir esses momentos de Lectio Divina, possui a intenção de tratar temas baseados no Evangelho, para auxiliar os ﬁéis no caminho
quaresmal e na Semana Santa, celebração mais importante da nossa fé, mistério
Pascal de Cristo, a sua Paixão, Morte e Ressurreição. Padre Luiz Henrique pediu
que, especialmente nessa quinta semana da Quaresma, os ﬁéis ﬁcassem atentos
à sua reﬂexão devido à importância desse Evangelho para o atual cenário que
estamos vivendo.
Quando lemos o evangelho de São João, vemos, logo no prólogo, que ele traz
algo resumido, falando da criação do mundo até a encarnação de Jesus e a Salvação
que Cristo veio nos trazer. No primeiro capítulo, temos o encontro de Jesus com
os primeiros discípulos, que depois vão se tornar os seus apóstolos. O segundo
capítulo retrata o primeiro milagre de Jesus nas Bodas de Caná, que é um texto
bem conhecido. Maria vai a Jesus para pedir que ele intervenha em favor daqueles
noivos, cuja festa estava faltando vinho. Jesus responde a Maria dizendo: “Mulher,
a minha hora ainda não chegou! ”
Segundo o padre Luiz Henrique, essa é a primeira vez que no texto do Evangelho de São João aparece a expressão “hora”. Ao ler todo o Evangelho, vamos notar
que esta “hora” a que Jesus se refere é, justamente, o momento do mistério da sua
Paixão, Morte e Ressurreição.

O evangelista São João conta que chegaram alguns gregos, alguns judeus que
tinham subido a Jerusalém para adorar, durante o tempo da Páscoa, e procuraram
Felipe. E disseram: “queremos ver Jesus”. “Nós não sabemos por qual razão eles
querem ver Jesus”, reﬂete o padre. Talvez fosse mera curiosidade da parte deles,
pois Jesus estava se tornando uma pessoa conhecida. Não sabemos se foi por mera
curiosidade ou se foi por um interesse religioso, de uma verdadeira conversão. O
texto não deixa isso claro, mas Jesus não chama essas pessoas para conversar, “Jesus diz: chegou a hora”.
Assim, o padre relembrou a passagem das Bodas de Caná, início do ministério
público de Jesus, retratando a primeira vez que ele se refere à palavra “hora”. “Provavelmente três anos antes deste episódio que nós lemos hoje, também no Evangelho de São João, Jesus tinha dito: “Mulher a minha hora ainda não chegou”. Jesus
tinha pregado o Evangelho para muitas pessoas, feito muitos milagres e depois
de, aproximadamente três anos, em Jerusalém, na proximidade da festa da Páscoa,
aqueles homens procuraram Jesus e ele diz: “Chegou a hora”.
“Jesus, nesse momento, está querendo deixar evidente que está falando de sua
Paixão. Não trata essa “hora” em termos de sofrimento. Na verdade, Jesus não
tinha o hábito de chorar as suas próprias dores. Quando ele falava do mistério da
sua Paixão, Morte e Ressurreição, sempre falava em tom muito positivo de obediência à vontade do Pai. Por isso, quando chega às vésperas da Páscoa e ele tem
este encontro descrito no Evangelho dessa quinta semana, Jesus fala: “Chegou a
hora do ﬁlho do homem ser gloriﬁcado”, aﬁrmou o padre.
Jesus está mostrando que a glória da humanidade está escondida por detrás da
aparência de destruição, de perda, de fracasso, de morte e de sofrimento. Mostra
que o caminho que ele fez e que vai levá-lo ao ponto máximo, que é a cruz, é o
caminho da verdadeira libertação da humanidade. O homem que tinha sido feito
livre por Deus no paraíso e que, de modo irresponsável, utilizou a sua liberdade,
caindo na escravidão do pecado, precisava que alguém, exercendo de modo responsável sua liberdade, pudesse dar a liberdade humana.
Nós vivemos esse tempo muito particular da humanidade. O Senhor nos escolheu para estar neste tempo no mundo, não foi em outro. Nós não estamos vivendo
no século XV e XVI. Nós estamos vivendo o hoje. E se o Senhor nos chama a viver
o hoje na história do mundo, signiﬁca que ele vai dar todas as graças para que tudo
isso sirva para a nossa santiﬁcação. Para que todas essas coisas que nós estamos
vivendo sirvam e para que nós alcancemos a verdadeira liberdade. E assim, nessa
verdadeira liberdade, possamos nos amar e amar os nossos irmãos.
“A Páscoa deste ano não será a nossa ressurreição deﬁnitiva. Terminando essa
quaresma não signiﬁca que tudo estará resolvido na nossa vida. Um passo por
vez com o Senhor. Uma Quaresma por vez, um caminho feito seriamente. Nós
fazemos um passo hoje, um outro passo amanhã e o Senhor nos faz crescer hoje,
nos faz crescer amanhã e, pouco a pouco, nós vamos nos dando conta de que,
de fato, Cristo nos deu a verdadeira liberdade que é aquela do amor que Ele nos
ofereceu”, encerrou.
O compromisso sugerido pelo padre Luiz Henrique para essa quinta semana da
Quaresma foi o de que ﬁzéssemos a meditação das estações da Via Sacra.

“Acolham o Senhor Jesus em sua habitação”,
O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu a Santa
Missa do Domingo de Ramos na Catedral, dia 28 de março. Seguindo o Decreto
do Governo Estadual e Municipal, a Missa foi rezada sem a presença do povo de
Deus, que pôde acompanhar a celebração pela PUC TV e pelas redes sociais da
Arquidiocese e da Catedral.
No início de sua reﬂexão, o arcebispo fez uma exortação aos que participavam
da celebração remotamente. “Meus irmãos e irmãs, acolham o Senhor Jesus em sua
habitação, e façam suas orações pelos doentes da covid 19, pelas famílias enlutadas,
pelos que estão passando por vários tipos de necessidades, por nossos entes queridos e por toda a humanidade. Que a sagrada paixão do Senhor transforme o nosso
coração, e torne a nossa vida rica de frutos de boas obras”.
Dom Washington reﬂetiu também sobre o por quê de ainda olhamos para cruz
depois da ressureição “Por que continuar a fazer a “Via crucis”? Não seria mais
justo fazer apenas a “Via lucis”? Sim, continuamos a percorrer a Via Sacra e a celebrar na liturgia a Paixão de Jesus, porque é essa a proposta que os Evangelhos nos
fazem. Os Evangelhos foram escritos depois da ressurreição, e tudo interpretam à
luz da ressurreição de Jesus, mas continuam a convidar-nos a este olhar contemplativo, a este olhar emocionado e agradecido diante da Paixão e Morte do Filho
de Deus. Cada um de nós pode repetir a mesma exclamação do centurião romano,
relatada por São Marcos: “Na verdade, este homem era Filho de Deus!” É isso que
nos assombra: que o Filho de Deus morra numa cruz, sob o peso dos pecados de
todos os homens, e só há uma explicação para isso: a sua coerência, a sua ﬁdelidade, o seu amor, a sua misericórdia.
As celebrações do Tríduo Pascal, presididas pelo arcebispo, aconteceram na Catedral Metropolitana com a presença de 30% da capacidade da igreja, seguindo o
decreto. Não será necessário agendar a presença, portanto, é pedido que as pessoas
cheguem com antecedência. (Marcos Paulo Mota)

HORÁRIOS
QUINTA-FEIRA SANTA (Missa da Instituição da Eucaristia e Lava Pés ) – 20h
SEXTA-FEIRA SANTA (Celebração da Paixão do Senhor) – 15h
SÁBADO SANTO (Vigília Pascal ) – 20h
DOMINGO DE PÁSCOA – 17h30

Fotos: Rudger Remígio

exorta Dom Washington Cruz na abertura da Semana Santa
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VIDA CONSAGRADA

Missionários da Imaculada Padre Kolbe,
Foto: Site - Arquivo

sinal da presença de Maria no mundo

MARCOS PAULO MOTA

O

s Missionários da Imaculada Padre Kolbe, MIPK, são uma associação brasileira criada no interior do estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo – Diocese de São André. Essa
associação foi fundada no dia 11 de fevereiro de 1997, na Paróquia
Santíssima Virgem.
Os padres frei Luigi Maria Faccenda e o frei Sebastião Benito Quaglio,
ambos frades menores conventuais, são os responsáveis por fundar esta
que é uma Associação Pública de Fiéis de Direito Diocesano (CIC cân. 312
§3), em vista de se tornar um Instituto de Vida Consagrada Secular, erigido canonicamente pelo decreto do bispo da Diocese de Santo André, Dom
Décio Pereira e conﬁrmado pelos seus sucessores Dom Nelson Westrupp e
Dom Pedro Carlos Cippolini.
O carisma da associação é mariano e sua espiritualidade é cultivar a devoção a Maria Santíssima, isto é, viver a total e ilimitada oferta de cada um
à Imaculada. Padre Antônio Alexandre, pároco da Paróquia Bom Jesus, do
Jardim Novo Mundo, em Goiânia, falou sobre o carisma dos missionários.
“Buscamos viver a intimidade com Deus, por meio da oferta que permite
realizar uma constante e gradual transformação de nós mesmos e, em Maria, viver a profunda comunhão com Deus, Trindade de amor, com a Igreja
e com todos os homens. Essas duas atitudes nos levam a cultivar a contemplação e a união íntima com Maria: Virgem em escuta; Virgem em oração;
Virgem Mãe e Virgem oferente”, disse.
Sobre o trabalho da Congregação, o padre aﬁrmou que, em Goiânia, os
missionários atuem principalmente na Paróquia Bom Jesus, que está conﬁada aos seus cuidados. “Desenvolvemos junto aos leigos, o trabalho de evangelização através do carisma de São Maximiliano Kolbe com o grupo da
Milícia da Imaculada local. Desejamos ampliar nossa atuação, mas a crise
de vocações que assola a Igreja como um todo também se faz sentir dentro
da nossa associação. Uma consequência direta disso é a limitação das ações
de evangelização, por exemplo, não dá e não temos como assumir várias
atividades. Nisso buscamos realizar da melhor forma possível aquelas que
conseguimos”, explicou.
Os Missionários da Imaculada Padre Kolbe são chamados a viver a plenitude do Batismo na secularidade e tende à perfeição do amor, pois ela é
consagrada estavelmente a Deus com o dom do Espírito Santo para realizar
na Igreja e no mundo uma presença Mariana e Missionária. Os membros
da associação comprometem-se a seguir a Cristo pobre, obediente e casto
em uma forma estável de vida mediante os votos reconhecidos pela Igreja
e ser sinal da presença mariana no mundo por meio de uma oferta total à
Imaculada, segundo o Espírito Santo e os ensinamentos de São Maximiliano Kolbe.

A congregação hoje conta com quinze missionários, espalhados pelas
casas de missão no Brasil. São elas: a missão de Campo Grande (MS), a
missão de Dourados (MS), a missão de Goiânia, a missão de São Luís (MA)
e também a missão da Itália.

Dimensão vocacional
Louis Edoa, responsável pela animação vocacional dos missionários,
afirmou que a dimensão vocacional é um dos grandes desafios do momento. Para renovar e “atrair” os jovens nos dias de hoje, conforme ele
falou, é necessária uma renovação na forma como se apresenta a proposta vocacional. “Acredito que há vocações, a questão é que precisamos nos reinventar, não só nós, mas as congregações da Igreja como um
todo. Precisamos repensar o jeito que apresentamos a nossa vida para
os jovens que nos procuram. O meu questionamento é: é possível um
jovem se apaixonar pela vida consagrada pelo que eles veem dos nossos religiosos? Os jovens buscam e procuram desafios novos são movidos pela novidade. A nós falta o jeito certo de apresentar esses pontos
de atração”, explicou.
O padre Antônio Alexandre, por fim, fez um convite. “Faço aqui um
chamado. Peço a você que está lendo essa matéria, que sente ou conhece alguém, que busca servir a Deus dentro da sua profissão, ou seja, servir a Deus sem deixar de ser aquilo que sempre sonhou, que me procure
na Paróquia Bom Jesus, Jardim Novo Mundo ou entre em contato com
os Missionários da Imaculada Padre Kolbe para descobrir qual é o plano
de Deus na sua vida”.

INFORMAÇÕES
Milícia da Imaculada
Superior: Pe. Antônio Alexandre Oliveira da Silva
Endereço: Pça George Washington, Qd. 176, Lt.15 – Jd. Novo Mundo
74710-020 Goiânia - GO
Tel: (62) 3206-1768
E-mail: mipkgo@hotmail.com
Site: www.miliciadaimaculada.org.br
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CAPA

O que vimos e ouvimos
nós anunciamos
FÚLVIO COSTA

P

assado o inverno do tempo quaresmal, em que nos preparamos com
Cristo para viver os mistérios da nossa fé, inaugura-se neste domingo de Páscoa, um novo modo da presença de Jesus, conforme palavras do nosso arcebispo Dom Washington Cruz. “Ressuscitou. Não
está aqui” (Mc 16,6). Há mais de um ano em pandemia, muitos vivendo
conﬁnados transformando suas casas em escritórios, a Páscoa é luz que ilumina as trevas que ainda persistem, mas hão de cessar.

“

A vida venceu a morte. Jesus
já deu a sua vida por todos.
Muitos já deram a vida neste
tempo de pandemia, que isso
colabore para que algo
novo aconteça.”

A Páscoa de 2021 tem uma mensagem de esperança muito especial para
todos nós. “Neste tempo de pandemia, a mensagem que a Páscoa nos traz
é: com Deus vamos vencer esse mal que assola a humanidade. ‘A Vida venceu a morte’. Jesus já deu a sua vida por todos. Muitos já deram a vida
neste tempo de pandemia, que isso colabore para que algo novo aconteça.
Páscoa é passagem da morte para a Vida Nova em Cristo”, aﬁrmou irmã
Francisca Cleonilde Araújo dos Santos, do Instituto Coração de Jesus (ICJ)
em entrevista do Jornal Encontro Semanal. A fé tem lugar especial neste tempo sombrio que passa a humanidade, já ceifada com 2,81 milhões de mortes
em todo o mundo com o novo coronavírus.

A Páscoa do Senhor comunica vida
nova em Cristo. A partir desse
grande acontecimento, cabe a nós
ser testemunhas da ressurreição
como o foram os discípulos
discípulas de Jesus Cristo

Neste Domingo de Páscoa, precisamos ter a mesma fé das mulheres que
visitaram o sepulcro de Jesus e encontraram vida em vez de morte. Esse
mesmo amor deve nos mover nos dias de hoje. A notícia da ressurreição
do Senhor dá-nos esperança. Irmã Francisca explicou que este dia, para nós
cristãos, é dia de muita alegria, encontros e participação, pois estamos vivendo a máxima solenidade do Ano Litúrgico. “Ao longo da Quaresma e da
Semana Santa, puriﬁcamos nosso coração pela oração, pelo sacrifício, pelo
jejum e pela conﬁssão, e agora é festejar, testemunhar. É o dia de vibrar ao
ouvir ressoar em nossos ouvidos o Aleluia. O Senhor ressuscitou, venceu a
morte e vive para sempre! Aleluia! Agora é tempo de viver. Aleluia!”. A religiosa indicou uma leitura que pode nos ajudar a entender um pouco mais
sobre o fato da ressurreição. “No Catecismo da Igreja Católica, no primeiro
capítulo, no artigo cinco, lemos: ‘Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos,
ao terceiro dia ressuscitou dos mortos’. Vale a pena ler, estudar, rezar e testemunhar ao mundo as verdades da nossa fé”.

Páscoa é luz e vida
Sábado Santo – luz:
coloque uma vela acesa
na janela de sua casa.

Por ser um dia especial, o mais especial de todos, é importante vivê-lo
bem, gozando da alegria por Nosso Senhor Jesus Cristo ter vencido a morte
para que tenhamos vida em plenitude. Irmã Francisca ilustrou que é justo
e fundamental que vivamos bem esse dia e todos aqueles sucessivos a ele.
“Viver o Domingo de Páscoa com gratidão pelo dom da salvação recebida
gratuitamente. E nos dias sucessivos ao Domingo de Páscoa, lembrar o processo feito antes da celebração da Páscoa, em que tivemos a oportunidade

Domingo de Páscoa – vida:
estenda uma toalha bonita
na janela, de preferência
branca e um vaso de flores.

de, durante quarenta dias, rever nossa vida e nos converter. Viver na presença de Deus, o Ano Litúrgico”. Nesse dia, chamado também de Dia dos
dias, é indispensável que saibamos o que Deus nos comunica com a Páscoa
de Jesus Cristo. “A Páscoa do Senhor comunica vida nova em Cristo. E a
partir desse grande acontecimento, cabe a nós ser testemunhas da ressurreição como o foram os discípulos e discípulas de Jesus Cristo.
‘o que vimos e ouvimos nós anunciamos’”.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 27

Foto: Internet

Rezar em comunhão com Maria

Prezados irmãos e irmãs,

A

catequese de hoje é dedicada à oração em comunhão com Maria, e ocorre
precisamente na véspera da Solenidade da Anunciação. Sabemos que a via
mestra da oração cristã é a humanidade de Jesus. Com efeito, a conﬁança
típica da oração cristã não teria sentido se o Verbo não se tivesse encarnado, doando-nos no Espírito a sua relação ﬁlial com o Pai. Na leitura ouvimos falar
daquela reunião dos discípulos, das mulheres piedosas e de Maria, que rezavam
depois da Ascensão de Jesus: era a primeira comunidade cristã, que esperava o
dom de Jesus, a promessa de Jesus.
Cristo é o Mediador, a ponte que atravessamos para nos dirigirmos ao Pai
(cf. Catecismo da Igreja Católica, 2674). É o único Redentor: não existem corredentores com Cristo. É o Mediador por excelência, é o Mediador. Cada oração que elevamos a Deus é por Cristo, com Cristo e em Cristo, e realiza-se graças à sua intercessão.
O Espírito Santo alarga a mediação de Cristo a todos os tempos e lugares: não há
outro nome no qual podemos ser salvos (cf. At 4, 12). Jesus Cristo: o único Mediador entre Deus e os homens.
Da mediação única de Cristo adquirem signiﬁcado e valor as outras referências
que o cristão encontra para a sua oração e devoção, em primeiro lugar à Virgem
Maria, Mãe de Jesus.
Ela ocupa um lugar privilegiado na vida e, portanto, também na oração do cristão, porque é a Mãe de Jesus. As Igrejas do Oriente representaram-na frequentemente como a Odigitria, aquela que “indica o caminho”, ou seja, o Filho Jesus Cristo.
Vem-me à mente aquela bonita, antiga e simples pintura da Odigitria, na catedral
de Bari: Nossa Senhora mostra Jesus nu. Depois vestiram-lhe a camisa para cobrir
aquela nudez, mas na verdade Jesus é representado nu, para indicar que Ele, homem
nascido de Maria, é o Mediador. E Ela indica o Mediador: Ela é a Odigitria. Na iconograﬁa cristã a sua presença está em toda a parte, às vezes até com grande destaque,
mas sempre em relação ao Filho e em função d'Ele. As suas mãos, o seu olhar, a sua
atitude são um “catecismo” vivo e indicam sempre o âmago, o centro: Jesus. Maria
está totalmente voltada para Ele (cf. CIC, 2674). A tal ponto que podemos aﬁrmar que
é mais discípula do que Mãe. Aquela indicação, nas bodas de Caná, Maria diz: “Fazei
o que Ele vos disser! ”. Indica sempre Cristo; é a sua primeira discípula.
Este foi o papel que Maria desempenhou ao longo de toda a sua vida terrena e
que conserva para sempre: ser a humilde serva do Senhor, nada mais. Numa certa
altura, nos Evangelhos, Ela parece quase desaparecer; mas volta nos momentos
cruciais, como em Caná, quando o Filho, graças à sua intervenção solícita, fez o
primeiro “sinal” (cf. Jo 2, 1-12), e depois no Gólgota, ao pé da Cruz.
Jesus estendeu a maternidade de Maria a toda a Igreja quando lhe conﬁou o discípulo amado, pouco antes de morrer na cruz. A partir daquele momento, fomos
todos colocados debaixo do seu manto, como vemos em certos afrescos ou quadros
medievais. Também na primeira antífona latina, Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix: Nossa Senhora que, como Mãe a quem Jesus nos conﬁou, envolve todos nós; mas como Mãe, não como deusa, não como corredentora: como
Mãe. É verdade que a piedade cristã sempre lhe atribui títulos bonitos, como um
ﬁlho à mãe: quantas palavras bonitas um ﬁlho dirige à sua mãe, a quem ama! Mas
tenhamos cuidado: as belas palavras que a Igreja e os Santos dirigem a Maria em

Maria, humilde serva do Senhor,
está sempre presente, ao nosso lado,
com a sua ternura maternal.

nada diminuem a singularidade redentora de Cristo. Ele é o único Redentor. São
expressões de amor, como de um ﬁlho à mãe, às vezes exageradas. Contudo, como
sabemos, o amor leva-nos sempre a fazer coisas exageradas, mas com amor.
E assim começamos a rezar a Ela com algumas expressões que lhe são dirigidas, presentes nos Evangelhos: “cheia de graça”, “bendita sois vós entre as mulheres” (cf. CIC, 2676 ss.). Em breve, à oração da Ave-Maria seria acrescentado o
título “Theotokos”, “Mãe de Deus”, sancionado pelo Concílio de Éfeso. E, analogamente ao que acontece no Pai-Nosso, depois do louvor acrescentamos a súplica:
pedimos à Mãe que reze por nós, pecadores, para que interceda com a sua ternura,
“agora e na hora da nossa morte”. Agora, nas situações concretas da vida, e no momento ﬁnal, a ﬁm de que nos acompanhe - como Mãe, como primeira discípula - na
passagem para a vida eterna.
Maria está sempre presente à cabeceira dos seus ﬁlhos que deixam este mundo.
Se alguém se encontra sozinho e abandonado, Ela é Mãe, está ali perto, tal como
estava próxima do seu Filho quando todos o tinham abandonado.
Maria estava e está presente durante os dias da pandemia, perto das pessoas
que infelizmente concluíram o seu caminho terreno numa condição de isolamento,
sem o conforto da proximidade dos seus entes queridos. Maria está sempre presente, ao nosso lado, com a sua ternura maternal.
As orações a Ela dirigidas não são vãs. Mulher do “sim”, que aceitou prontamente o convite do Anjo, responde também às nossas súplicas, ouve as nossas
vozes, até aquelas que permanecem fechadas no coração, que não têm a força para
sair, mas que Deus conhece melhor do que nós mesmos. Ouve-as como Mãe. Como
e mais do que todas as mães bondosas, Maria defende-nos nos perigos, preocupa-se conosco, até quando estamos ocupados com os nossos afazeres e perdemos o
sentido do caminho, colocando em perigo não só a nossa saúde, mas a nossa salvação. Maria está presente reza por nós, reza por quem não ora. Reza conosco. Sabe
por quê? Porque Ela é a nossa Mãe!

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 24 de março de 2021
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VIDA CRISTÃ

Foto: Arquivo

Quem é São José?
DIÁCONO AMARILDO MARTINS

“Sempre, no Evangelho, é chamado Pai de Jesus, Pai putativo, genealógico, jurídico ou legal, nutrício, eletivo, adotivo, virginal, afetivo
e de oficio de Jesus Cristo. José foi formado à semelhança de Maria.

N

Esposo de Maria e Pai de Jesus Cristo,
maior que os Anjos.

ão é São José o grande príncipe, guia poderoso de nossa vida, como
o foi de Jesus? São José teve a intimidade do ﬁlho de Deus Humanado e o serviu longos anos, do presépio de Belém aos dias da
pregação do Evangelho. Nenhum anjo foi tão familiar de Deus. Poderia dizer São José ao Senhor: “Meu Deus, quando tomaste a forma humana para nos remir, depois de Maria, vossa Mãe, e mais que vossos Anjos,
tive a incomparável felicidade e honra de vos servir. Tivestes fome e sede e
vos dei de comer e beber com o suor de meu rosto. Eu vos recebi nos meus
braços e vos salvei da morte e perseguição de Herodes. Protegi, amparei
vossa Mãe Santíssima. Senhor, recebi a missão de vos amparar e proteger
na terra, para que pudesse amparar e proteger meus devotos.”
Não é, realmente, superior, mais eﬁcaz e poderoso o ministério de São
José que o dos Anjos? Peçamos ao Santo Patriarca que nos obtenha a graça incomparável da salvação eterna pela ﬁdelidade ao serviço de Deus na
terra. Invoquemos o nosso Anjo da Guarda, para que nos ajude a honrar o
nosso grande e santo protetor que é também príncipe dos Anjos e Arcanjos.
José do Egito, ﬁgura de São José, fora constituído príncipe com todos os poderes sobre os demais súditos de Faraó. São José fora constituído também,
no Reino de Deus, o grande príncipe, e lhe foram dadas as maiores e mais
extraordinárias prerrogativas que o ﬁzeram o príncipe sem igual, acima
de todos os súditos do Rei dos reis depois de Maria Santíssima, Rainha do
Céus e da terra. E nesta singular e privilegiada missão quem pode contestar
a supremacia de José sobre todos os Anjos e coros angélicos? [...]
“Isolano, comparando a missão de São José a de cada um dos coros
angélicos, demonstra com a doutrina angélica de São Dionísio quanto

maior, mais bela, mais sublime foi a missão de São José. Mais que simples
mensageiro e guarda dos homens, foi aquele que do céu recebera o encargo de guarda de Jesus, cabeça do gênero humano. Mais que os simples
Anjos e Arcanjos, mais que as potestades, virtudes e dominações, mais
elevado que os tronos, mais conhecedor do Eterno e íntimo dos Arcanjos
celestes, que os Querubins, mais abrasado na Divina caridade que os Seraﬁns. É, pois, São José, Anjo pela vida, Arcanjo pelo oﬁcio, príncipe pela
vitória do Rei dos reis, potestades pelas operações sobrenaturais, virtude
pela perfeição, dominação, porque acima está das criaturas, Trono porque
recebeu nos seus braços o próprio Deus. Querubim porque mais de perto
conheceu a Deus; Seraﬁm, porque depois de Maria ninguém melhor e
mais pode amar a Deus, nem no céu, nem na terra. Digamos pois: Ó São
José! Ó santo acima dos Anjos e dos santos, possamos imitar-vos na angélica pureza e servir a Maria, Rainha dos anjos, para melhor amarmos o
Rei Eterno dos Anjos.”
Fonte: Transcrição do Curso “São José, maior que os Anjos”, disponível no aplicativo
Minha Biblioteca Católica – Jornadas Católicas, “Peregrino”.
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LEITURA ORANTE

Domingo de Páscoa (Ressurreição do Senhor)
‘‘Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: ‘Eu vi o Senhor’’’ (Jo 20, 18)

THASSYO OLIVEIRA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

leluia, aleluia! Amados irmãos
e irmãs em Cristo, eis que chega para nós a grande Solenidade, o grande dia pelo qual ﬁcamos quarenta dias em preparação para
vivenciá-lo: o dia da Ressurreição do
Senhor Jesus.
Muitos sãos os pontos que podemos
retirar do Evangelho de hoje para realizarmos uma reﬂexão, entretanto hoje
quero reﬂetir com você sobre Maria Madalena. Chegando ao túmulo, Maria se
deparou com ele aberto e viu que o corpo
do Senhor não estava lá. Após avisar os
discípulos do ocorrido, ela ﬁca à porta do
túmulo chorando. Meus irmãos e irmãs,
quando tiramos o Senhor das nossas vidas, quando perdemos ele de vista, quando nos afastamos dele, a nossa alma chora. Chora porque ele é o sentido de tudo,
chora porque sem ele não somos nada.

Entretanto, Maria procurava o Senhor
no lugar errado, no lugar onde o nosso
Deus não habita, no meio dos mortos. O
nosso Deus é um Deus vivo, um Deus
presente, que está sempre conosco, o
nosso Deus é o Deus da vida. Maria, após
encontrar o Senhor, saiu correndo para
contar o ocorrido aos outros discípulos.
Desse modo, quando conhecemos o Senhor e ele transforma a nossa vida, ele
nos apresenta o caminho da salvação, o
caminho da verdade, o caminho do consolo. Assim, não podemos guardar essa
realidade apenas para nós, mas temos
de anunciar àqueles que necessitam, a
todos os povos. Anunciar, principalmente, a ressurreição do Senhor para aqueles
que choram, para aqueles que sofrem, ou
seja, anunciar para os mais necessitados.
Irmãos em Cristo, o nosso Deus vive e
está no meio de nós, ele ressuscitou!

Siga os passos para a leitura orante:
Siga os passos para a Lectio Divina: Jo 20,1-9.
1) Preparação: reserve um tempo, no mínimo quarenta
minutos, para rezar sozinho. Desligue o celular e tudo
que possa tirar a sua atenção deste momento. Faça um
espaço de oração diante de si e comece com uma oração inicial invocando o Espírito Santo.
2) Leitura: leia todo o texto com calma, experimentando
todas as palavras. Preste atenção em cada palavra ali
contida. Repita a leitura do texto no mínimo cinco vezes, sempre com bastante atenção.
3) Meditação: perceba alguma palavra ou frase do texto
bíblico que te chamou mais atenção e falou mais forte
ao seu coração. Repita a palavra ou frase várias vezes.
Deixe-a falar ao seu coração. Ao fazer isso, se você se
lembrar de outras passagens bíblicas, deixe-as ecoar
dentro de você.
4) Oração: agora é hora de elevar a Deus aquilo que a
palavra meditada em seu coração trouxe para si. Fale
com ele, com a Palavra dele que você meditou. Ofereça a Deus o sentimento causado no momento de sua
meditação.
5) Contemplação: permaneça em Deus com a Palavra
que ele te disse, por um tempo, colocando seu coração
nele e na sua Palavra.

