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Tempo

Pascal
“Cristo vive e nos quer santos”
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Continuemos
celebrando a Páscoa
aos domingos

Dom Washington Cruz
presidiu celebrações
da Semana Santa

Irmãos Maristas: 20
anos de missão em
Aparecida de Goiânia
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PALAVRA DO ARCEBISPO

É PÁSCOA!
A festa das festas

O

nde está hoje, ó morte, a tua
vitória? O drama de Maria
Madalena regressa em cada
esquina e também agora
neste tempo da Páscoa, pois nem
sempre é fácil distinguir o triunfo do
fracasso. E o momento que estamos
atravessando, talvez, seja um deles.
A vida parece dominada pela
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
morte e isso em vários níveis.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
1. A vida do mundo, quando subsistem ou se avolumam os problemas
ecológicos e ambientais de toda a ordem, e os que produzem
o lixo tentam empurrá-lo para diante do nariz dos pobres,
longe de suas moradias.
2. A vida humana, quando alguns continuam a arrogar-se o direito de se fazerem seus donos – ou pelo aborto, pela
pena de morte, pelas armas químicas, pelas guerras, pela eutanásia. Ou com a situação clamorosa que estamos vivendo
de uma pandemia que já ceifou a vida de 400 mil brasileiros.
3. A vida espiritual, quando os valores éticos e morais parecem obsoletos e os defensores das causas mais destruidoras
da dignidade humana e das suas conquistas presumem arvorar-se em campeões do progresso e da liberdade.
A Ressurreição de Cristo é a proclamação da vitória da
vida, apesar dos sinais da morte.
Na Ressurreição de Cristo, apercebemo-nos que o nosso
mundo está possuído por um “fermento de vida”: “Senhor
que dá a vida”.
É o Dom do Ressuscitado. O fruto por excelência da Páscoa
de Cristo. O Espírito Santo dará vida aos nossos corpos mortais
(Rm 8,11) e vencerá todas as formas mortais e mortíferas de
vida. A Páscoa é uma festa tão grande que a celebramos todas
as semanas. Cada domingo é dia de Páscoa, é dia de Jesus ressuscitado. É o dia do Senhor, como exprime a palavra domingo.
O domingo tem de ser para nós o dia de Jesus ressuscitado,
que nos enche de esperança e de coragem para enfrentar os
trabalhos e agruras da semana. Há de ser dia de oração mais
intensa: na missa bem vivida, na leitura meditada da Palavra
de Deus, no rosário na igreja ou em família. Saibamos organizar os programas de domingo, evitando tudo o que pode
afastar de Deus.
Vamos encher-nos de fé e de amor ao Senhor, para que a sua
alegria penetre em nossos corações e a possamos transmitir
aos outros com entusiasmo. O mundo que pôs a sua segurança
nas riquezas materiais precisa do anúncio da verdadeira felicidade que só Cristo ressuscitado lhe pode trazer. As riquezas
são inseguras, como temos veriﬁcado neste ano de pandemia.
Com o exemplo de nossa fé e de alegria, a nossa palavra
cheia de vibração, temos de levar os que nos rodeiam ao encontro de Cristo ressuscitado. A Igreja felicita Maria neste
tempo pela ressurreição de seu Filho. Que ela nos encha de
alegria pascal para celebrar com mais fé e entusiasmo a sua
presença viva na Eucaristia.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
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
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Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Editorial
Estamos no Tempo Pascal, período
de alegria graças à plenitude do sacrifício redentor alcançado por Jesus Cristo.
A alegria deve ser o sinal do cristão, pois
a Páscoa de Jesus é também a nossa Páscoa. Da Ressurreição até os próximos 50
dias, somos impelidos a nos preparar
para o nascimento da Igreja com o evento de Pentecostes. Dom Levi Bonatto,
bispo auxiliar de Goiânia, em entrevista,
explicou o sentido deste tempo que, embora não seja forte, é muito importante na vida eclesial, pois, com o grande
acontecimento da Ressurreição, Cristo
volta ao Pai e nos deixa o Espírito Santo,
para que continuemos levando o Evangelho a toda a criatura até os conﬁns da

Terra. Nesta edição, trazemos também
matéria especial sobre os Irmãos Maristas, que estão presentes em Aparecida
de Goiânia há 20 anos. Na seção Vida
Cristã, o artigo que reﬂete sobre a homilia do papa Francisco na Vigília Pascal
poderá nos ajudar a contextualizar o
tempo que estamos vivendo na liturgia
com a vida cotidiana, sobretudo neste
tempo de pandemia. Destaque também para a cobertura das celebrações
da Semana Santa, presididas pelo nosso
arcebispo, Dom Washington Cruz, na
Catedral Metropolitana de Goiânia. Isso
e muito mais em nossas páginas. Aproveite o nosso conteúdo!
Boa leitura!

Oração do Cristão
A oração do Regina Caeli
Alegria Pascal de Nossa Senhora
PE. DIÊMERSOM BENTO

I

niciamos, no Sábado Santo, o Tempo Pascal, que é marcado pela alegria do Cristo Ressuscitado e se estende até o dia de Pentecostes. Para esse tempo, a Igreja
propõe como oração mariana o Regina Caeli (Rainha do Céu), na qual se associa o
mistério da encarnação do Senhor com o evento pascal.
Regina Caeli é o nome de uma oração mariana e cristológica da Igreja Católica em
honra de Nossa Senhora. São as palavras latinas com que começa o hino pascal à Santíssima Virgem, traduzidas em português por “Rainha do Céu”. O Regina Caeli substitui
a oração do Angelus durante o tempo pascal, rezada nos mesmos horários, às 6h, às
12h e às 18h. Liturgicamente, está prescrita no Breviário Romano desde as completas
do Sábado Santo até a hora nona do sábado posterior ao Pentecostes.
Não se conhece autor humano. O Regina Caeli teria sido composto pelos anjos
segundo atesta imemorial tradição. Era o ano 590 em Roma. Já devastada por um
transbordamento do Tibre, que a havia alagado, reduzindo-a à fome, a cidade foi atingida por uma terrível peste. Para aplacar a cólera divina, o papa São Gregório Magno
ordenou uma litania septiforme, isto é, uma procissão geral do clero e da população
romana, formada por sete cortejos, que confluíram para a Basílica Vaticana.
Enquanto a grande multidão caminhava pela cidade, a pestilência chegou a um
tal furor que, no breve espaço de uma hora, oitenta pessoas caíram mortas. Mas São
Gregório não cessou um instante de exortar o povo para que continuasse a rezar e levasse, diante do cortejo, o quadro da Virgem que chora, da igreja de Ara Coeli, pintado
pelo evangelista São Lucas.
Fato maravilhoso: à medida que a imagem avançava, a área se tornava mais sã e
limpa à sua passagem, e os miasmas da peste se dissolviam. Junto à ponte que une a
cidade ao castelo, inesperadamente ouviu-se um coro que cantava por cima da sagrada imagem: “Regina Coeli, laetare, Alleluia!”, ao qual São Gregório respondeu: “Ora pro
nobis Deum, Alleluia!”. Assim nasceu o Regina Caeli.
Após o canto, os anjos se colocaram em círculo em torno do quadro. São Gregório
Magno, erguendo os olhos, viu sobre o alto do castelo um anjo exterminador que,
após enxugar a espada, da qual escorria sangue, colocou-a na bainha, como sinal do
cessamento do castigo. Como recordação, o castelo ficou conhecido com o nome de
Sant’Angelo. Em sua mais alta torre foi posta a célebre imagem de São Miguel, o anjo
exterminador. (Fonte: “Lepanto”, Roma, set/out 83).
A oração da antífona do Regina Caeli foi estabelecida pelo papa Bento XIV, em
1742, e substitui, durante o Tempo Pascal, da celebração da ressurreição até o dia de
Pentecostes, a oração do Angelus, cuja meditação central é o mistério da Encarnação.
O “convite à alegria” (Alegrai-Vos) que a Igreja dirige à Mãe pela ressurreição do
Filho recorda e depende do “convite à alegria” (“Alegra-te, cheia de graça”: Lc 1,28) que
Gabriel dirigiu à humilde Serva do Senhor, chamada a ser Mãe do Messias Salvador.
Portanto, rezemos, durante este Tempo Pascal, a oração do Regina Caeli, suplicando
a intercessão de Nossa Senhora neste período que vivemos, a fim de que possamos
também alcançar “as alegrias da vida eterna”.

Português

Latim

V/. Rainha do Céu, alegrai-Vos, aleluia.
R/. Porque quem merecestes trazer
em vosso seio, aleluia.
V/. Ressuscitou como disse, aleluia.
R/. Rogai a Deus por nós, aleluia.
V/. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem
Maria, aleluia.
R/. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos. Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do
Vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso,
concedei-nos, Vos suplicamos, que por
sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as
alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor
Nosso. Amém.

V/ Regína Cæli, lætáre, alleluia;
R/ Quia quem meruísti portáre,
alleluia;
V/ Resurréxit, sicut dixit, alleluia;
R/ Ora pro nóbis Deum, alleluia.
V/ Gaude et lætáre, Virgo Maria, alleluia.
R/ Quia surréxit Dóminus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectiónem
Filii tui Dómini nostri Jesu Christi mundum lætificáre dignátus es: præsta, quæsumus; ut, per eius Genitrícem Vírginem
Mariam, perpétuæ capiámus gáudia
vitæ. Per eumdem Christum, Dóminum
nostrum. Amen.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

MARCOS PAULO MOTA

O
Foto: Rudger Remigio

arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu as
celebrações do Tríduo Pascal na Catedral Metropolitana.
Devido à pandemia da covid-19, somente 30% da capacidade da igreja pôde ser ocupada pelos ﬁéis. O cura da Catedral, padre Carlos Gomes, e o vigário paroquial, padre Geraldo Pinheiro, concelebraram.

Foto: Fúlvio Costa

A Semana Santa com Dom Washington Cruz

Na Quinta-feira Santa de manhã, Dom Washington presidiu a Missa
do Crisma no Santuário-Basílica Sagrada Família. A celebração foi restrita
para os padres e diáconos por causa da pandemia, mas os ﬁéis puderam
acompanhar a celebração pelos meios de comunicação: PUC TV, TV Pai
Eterno e as redes sociais do Santuário e da Arquidiocese. Durante a celebração, conhecida também como Missa dos Santos Óleos ou Missa da
Unidade, acontece a Bênção dos Óleos dos Enfermos e dos Catecúmenos e
a Consagração do Óleo do Santo Crisma, usado nos Sacramentos da Conﬁrmação e da Ordem, ou seja, nas ordenações sacerdotais para ungir as mãos
do neossacerdote e nas ordenações episcopais para ungir a cabeça do novo
bispo. Ainda nesta celebração, há a renovação das promessas sacerdotais,
em que padres renovam o seu compromisso presbiteral diante do bispo
e do povo de Deus presente na celebração. “Queridos irmãos sacerdotes,
nós fomos ungidos com o óleo santo do Crisma e devemos exalar o seu
perfume por onde passarmos”, disse o arcebispo. Ao ﬁm da celebração,
Dom Washington fez questão de homenagear os padres, diáconos, irmãos
e irmãs religiosos que completaram ou completarão aniversário jubilar e
também fez uma prece a Deus por todos que faleceram vítimas da covid-19,
entre eles os padres Alaor Rodrigues e Fiorenzo Bertolli, o diácono Ademar
Gomes de Araújo.

Bênção das
Estradas

Sábado
Santo
Durante esse dia não só a Igreja, mas todo o mundo está de luto. Dom
Washington iniciou sua homilia parafraseando uma homilia do papa Francisco sobre o Sábado Santo antes da Vigília Pascal. “O Sábado Santo é o dia
em que a Igreja contempla o ‘repouso’ de Cristo no túmulo depois do combate da cruz. Neste dia, a Igreja mais uma vez se identiﬁca com Maria. Na
escuridão que envolve a criação, ela permanece só, a manter a chama da fé
acesa, esperando com toda a esperança na Ressurreição de Cristo.” Jesus é
o eterno vivente, a ressureição de Jesus é uma novidade eternamente nova.
Jesus não é um morto reanimado que volta à vida de antigamente, ele não
volta para trás”, disse Dom Washington.

Sexta-Feira
Santa
Na sexta-feira, às 15h, celebramos a Paixão do Senhor ou Ação Litúrgica
da Paixão de Jesus Cristo. É o único dia do ano que não se celebra a Santa
Missa. Nela celebramos Jesus que entrega o seu espírito. Mas, mais uma
vez, devido à pandemia, aconteceram celebrações em outros horários para
facilitar a participação do povo de Deus. Em sua homilia à luz da Palavra
de Deus, o arcebispo disse que a Paixão de Cristo é um mistério de dor e
amor. Assim, a cruz é ante nossos olhos a imagem de Cristo Cruciﬁcado.
A cruz torna-se, portanto, uma imagem silenciosa e eloquente do amor de
Deus por toda a humanidade. Ao ﬁm desta celebração, todo o Sacrário é
esvaziado para que a Igreja e o mundo chorem a morte de Jesus.

Foto: Fernanda Freitas

Foto: Fernanda Freitas

Missa da Ceia
do Senhor
Na Quinta-feira Santa fazemos memória da Instituição da Eucaristia,
que é o Sacramento do Amor. Em razão da pandemia, não foi realizada a
cerimônia do Lava-pés, gesto feito por Jesus na Última Ceia. Dom Washington, em sua reﬂexão, falou sobre o signiﬁcado da Eucaristia para os cristãos.
“A Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, o Pão
vivo. Pela Eucaristia, entramos em comunhão com Deus, com a Igreja e com
nossos irmãos. É o sacrifício do Corpo e do Sangue do Senhor Jesus que Ele
institui para que fosse celebrado até o ﬁm dos tempos.” Com esta celebração inicia a “Grande Missa” que chamamos de Tríduo Pascal, que começa
com a Saudação Inicial e termina com a Bênção Final na Vigília Pascal.

Foto: Fernanda Freitas

Foto: Fernanda Freitas

Bênção das Estradas 2019

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza em todo o país a Operação Semana Santa, com esforço de ﬁscalização direcionada durante o período de
quinta-feira até o ﬁnal da noite do Domingo de Páscoa. É tradição em Goiás
que o arcebispo faça uma prece especial aos motoristas que pegam a estrada na Semana Santa. Há 15 anos, Dom Washington realiza a “Bênção das
Estradas” e, pelo segundo ano, esse ato simbólico é feito a distância. “Estamos passando por um momento crítico da pandemia em todo o Brasil. Não
é momento de viagens ou passeios, mas aqueles que precisam se deslocar
pelas estradas, que tenham a consciência do cuidado com a própria vida e a
do próximo. Que tenham uma conduta responsável ao volante, respeitando
as leis de trânsito e evitando acidentes. Assim, também evitam sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde. Deus abençoe a todos e que, cuidando
uns dos outros, possamos celebrar a Páscoa do Senhor com a esperança e a
certeza de dias melhores”, aﬁrmou o arcebispo.

Missa do
Crisma

Domingo de
Páscoa
“Este é o Dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos.” Ao
celebrarmos a Solenidade da Ressureição do Senhor devemos reﬂetir sobre
a ressureição. “A ressurreição de Cristo é a proclamação da vitória da vida.
Apesar dos sinais da morte na ressurreição de Cristo, percebemos que o
nosso mundo está possuído por um fermento de vida.”
Sobre o signiﬁcado do Domingo, o arcebispo explicou ainda, em sua
homilia, que é no domingo que recarregamos “a bateria” da nossa alma.
“O domingo tem de ser para nós o dia de Jesus ressuscitado, o dia que
nos enche de esperança e de coragem para enfrentar os trabalhos e desaﬁos da semana. Aos domingos nos encontramos em comunidade, para
aﬁnarmos o rumo da nossa vida, para corrermos mais animados em direção à meta que nos espera. Em cada domingo vamos carregar as baterias, encher de combustível o depósito da nossa alma, junto de Jesus
ressuscitado, que ﬁcou conosco pelos tempos afora. Na Eucaristia vamos
encher-nos de energias para viver essa vida nova que Ele nos trouxe pela
sua morte e ressurreição.”
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VIDA CONSAGRADA

Fotos: Arquivo

IRMÃOS
MARISTAS
Presença mariana na
Igreja e no mundo
Neste ano, ordem religiosa celebra 20 anos de
missão em Aparecida de Goiânia

O
Comunidade de Silvânia

s Irmãos Maristas ou Pequenos Irmãos de Maria foram fundados por São Marcelino Champagnat, padre da Sociedade de
Maria (Padres Maristas), em 2 de janeiro de 1817, com dois jovens, em Lavalla, interior da França.
A intenção do fundador era proporcionar catequese, formação humana e escolar às pequenas aldeias da França, que não eram assistidas
pelos Irmãos das Escolas Cristãs (Lassalistas).
O carisma do Instituto dos Irmãos Maristas é a educação, sobretudo
de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.
Hoje, a ordem religiosa se faz presente em 80 países pelo mundo a
fora. Marcelino Champagnat sonhava que todas as dioceses do mundo
tivessem Irmãos próximos aos jovens. Aﬁrmava que: “Não posso ver
uma criança sem sentir o desejo de falar o quanto Jesus a ama”.
Há mais de 100 anos, os Irmãos Maristas estão presentes em terras
brasileiras, praticamente em todos os estados da federação. Na Arquidiocese de Goiânia, eles estão em Silvânia (Aprendizado Marista Padre Lancísio), com uma escola de tempo integral, atendendo cerca de
450 crianças e adolescentes. Em Aparecida de Goiânia, com o Centro
Marista Divino Pai Eterno, atendendo em torno de 800 crianças e adolescentes da periferia da Grande Goiânia. Também, em Goiânia, estão
no Colégio Marista atendendo em torno de 1.100 alunos. A instituição
Marista se faz presente na incidência política junto aos conselhos municipais da criança de Silvânia e Aparecida de Goiânia. Estão também
no conselho estadual. Integra, ainda, o Fórum Nacional do Direito da
Criança e Adolescente. Outra presença marcante é vista nas atividades eclesiais das paróquias da Arquidiocese, animando a juventude, a
catequese, as celebrações.

MARCOS PAULO MOTA

Comunidade de Aparecida de Goiânia

Além dos Irmãos Maristas,
estão em missão, no Brasil, as Irmãs
Maristas e os Padres Maristas.
As Irmãs Maristas Missionárias
ainda não desfrutam da missão
em terras brasileiras

INFORMAÇÕES
COMUNIDADE MARISTA MADRE GERMANA
Superior: Ir. Davi Nardi
Endereço: Rua MG-17, Qd. 36, Lt. 1 a 30 – Madre Germana I – 74965-560
Aparecida de Goiânia-GO – Tel: (62) 3258-0191
Aprendizado Marista Pe. Lancísio
Superior: Ir. Vicente Sossai Falcheto
Endereço: Rodovia Silvânia-Vianópolis, Km 6 - 75180-000 – Silvânia-GO
Tel: (62) 3332-1557
Chácara dos Maristas - Recanto Champagnat
Endereço: Rua Marília, Qd. 142, Lt. 1 a 7 – Jd. Guanabara – 74675-550 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3264-1088

Além dos Irmãos Maristas, estão em missão no Brasil as Irmãs Maristas e os Padres Maristas. As Irmãs Maristas Missionárias ainda não desfrutam da missão em terras brasileiras. Resumindo: são quatro ramos
de congregações religiosas Maristas. Junto aos Irmãos, muitos leigos
participam diretamente do carisma e da missão como colaboradores,
membros do Movimento Champagnat e da Família Marista.
Nos 80 países em que estão presentes, os Maristas são quatro mil Irmãos e milhares de leigos comprometidos com a missão. Uma característica dos Irmãos Maristas é um rosto Marial na Igreja e no mundo, a
vida fraterna em comunidade e a presença onde os jovens se encontram.
Neste ano, a presença Marista em Aparecida de Goiânia completa 20
anos de missão no Setor Madre Germana 1.
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CAPA

Tempo

Pascal
Período de preparação
para o nascimento da
Igreja Missionária

FÚLVIO COSTA

N

o domingo, 4 de abril, celebramos a Páscoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, experiência central da nossa vida de fé. Eis a
mensagem que conduz todos os cristãos: “Por que buscais
entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. Ressuscitou!” (Lc 24 5b-6). Com essa proclamação, a Igreja dá início ao
Tempo Pascal, que se estenderá pelos próximos 50 dias até o pôr do
sol do sábado que antecede o Domingo de Pentecostes, 23 de maio.
O Tempo Pascal tem características próprias, é identiﬁcado por muitos símbolos, inclusive pela cor branca presente nos paramentos dos
sacerdotes e do altar nesse período.
Esse importante tempo litúrgico é também conhecido como
“Grande Domingo”, por ser considerado um só dia dentro do qual
se prolonga o júbilo da Páscoa, permeado da luz e da alegria da
“boa notícia” da ressurreição. “O Tempo Pascal é o período em que
a liturgia comemora a ressurreição do Senhor, ou seja, Cristo vive.
Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé”, aﬁrmou Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, em entrevista. Embora não seja
um tempo forte, como a Quaresma e o Advento, o Tempo Pascal,
conforme Dom Levi, é muito importante porque nele está contido o
grande mistério da nossa fé.

S

A longa festa pascal tem sete semanas, que são identiﬁcadas também como Festas Pascais. Nesse período, o Livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos a experiência profunda de encontro dos primeiros
discípulos com o Senhor Ressuscitado. Segundo Dom Levi, a tradição
litúrgica considera esse livro como testemunho vivo do nascimento
da Igreja. Os Atos dos Apóstolos contam como foram os primeiros
passos da Igreja e, até o terceiro domingo da Páscoa, as leituras nos
narram as aparições do Cristo ressuscitado.

ímbolos

Entrevista

O Tempo Pascal é exteriorizado pela alegria e podemos ver e sentir isso nas celebrações. “O
Canto do Aleluia nesses dias tem lugar mais apropriado e, a partir da Festa Pascal, são constituídas também outras festas, como a dos santos, que são a celebração da participação desses
nossos irmãos no mistério pascal de Cristo. Podemos ainda dizer que tudo o que os presbíteros
realizam na liturgia vem da festa da Páscoa de Cristo Salvador. O Círio Pascal, por sua vez, que
fica exposto durante todo esse tempo, simboliza justamente a importância do Tempo Pascal”,
realçou Dom Levi. Os paramentos brancos também expressam a alegria desse tempo. “Nessa
época se usa o branco tal como no Natal e em outras festas do Senhor para destacar essa busca
que nós temos que ter pela santidade”, frisou o bispo.

T

empo de preparação

Assim como nos preparamos para a Páscoa, vivendo intensamente o Tempo Quaresmal e a Semana Santa, no Tempo Pascal vivemos outro período de preparação. Agora, Cristo já ressuscitado volta para junto do Pai, mas ele não nos deixa sozinhos. O próprio Jesus aparece aos discípulos
na Galileia após ressuscitar e faz essa promessa. “Todo poder foi me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei discípulos batizando-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a
consumação dos séculos” (Mt 28,18-20). Jesus nos deixa o Espírito Santo, que vem na Festa de Pentecostes. É para esse grande acontecimento que
marca o nascimento da Igreja que nos prepara o Tempo Pascal. “Em Pentecostes vem o Espírito Santo e com ele tem início a Igreja caminhante.
Jesus veio, morreu, realizou a redenção, mas voltou para Deus e ficou entre nós o Espírito Santo deixado por Ele. Em Pentecostes está o cume do
Tempo Pascal”, disse Dom Levi.
Ao fim da entrevista, o bispo explicou qual é a mensagem central do Tempo Pascal que começamos a viver há pouco. “A grande mensagem da
Igreja neste tempo é que Cristo vive e Ele nos quer santos. Essa é a grande meta da Igreja, mesmo nestes tempos de pandemia, que vai caracterizar possivelmente todo esse Tempo Pascal mais uma vez. Mas não há problema. Deus sabe o que Ele faz, o que Ele quer de nós, sabe até onde
nós podemos ir e sabe também que podemos tirar muitas lições dessa pandemia. Então, que Nossa Senhora, que também viveu o Tempo Pascal,
nos acompanhe, nos abençoe e nos guie e nos faça entender cada vez melhor todos estes mistérios de Cristo: a ressurreição, a ascensão e depois
o Cristo ressuscitado, que vive no meio de nós.”
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 28

Rezar em comunhão com
os santos
Estimados irmãos e irmãs!

H

oje gostaria de me concentrar no nexo entre a oração e a comunhão
dos santos. Na verdade, quando rezamos, nunca o fazemos sozinhos: mesmo que não pensemos nisso, estamos imersos num majestoso rio de invocações que nos precede e continua depois de nós.
Nas orações que encontramos na Bíblia, e que muitas vezes ressoam na liturgia, há um vestígio de histórias antigas, de libertações prodigiosas, de deportações e tristes exílios, de regressos comovedores, de louvores que ﬂuem
perante as maravilhas da criação... E assim essas vozes são transmitidas de geração em geração, num entrelaçamento contínuo entre a experiência pessoal, a
do povo e a da humanidade à qual pertencemos. Ninguém se pode desligar da
própria história, da história do seu povo; temos sempre esta herança nos nossos hábitos e também na nossa oração. Na oração de louvor, especialmente na
que ﬂoresce no coração dos pequeninos e dos humildes, algo ecoa do cântico
do Magniﬁcat que Maria elevou a Deus perante a sua parenta Isabel; ou da exclamação do velho Simeão que, pegando no colo o Menino Jesus, disse: “Agora,
Senhor, deixai ir em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra” (Lc 2,29).
As orações – as boas – são “difusivas”, difundem-se continuamente, com
ou sem mensagens nas redes sociais: das enfermarias dos hospitais, dos momentos de encontro festivo, bem como daqueles em que se sofre em silêncio...
A dor de cada um é a dor de todos, e a felicidade de uns é transferida para a alma
de outros. A dor e a felicidade fazem parte da mesma história: são histórias que se
tornam história na própria vida. Revive-se a história com as próprias palavras, mas a
experiência é a mesma.
As orações renascem sempre: cada vez que damos as mãos e abrimos o coração
a Deus, encontramo-nos numa companhia de santos anônimos e de santos reconhecidos que rezam conosco e intercedem por nós, como irmãos e irmãs mais velhos que passaram pela nossa mesma aventura humana. Na Igreja não há luto que
permaneça solitário, não há lágrima que se verte no esquecimento, porque tudo
respira e participa de uma graça comum. Não era ocasional que nas igrejas antigas
as sepulturas estivessem no jardim em redor do edifício sagrado, como que a indicar que em cada Eucaristia participam de certa forma aqueles que nos precederam.
Há os nossos pais e os nossos avós, há os padrinhos e madrinhas, há os catequistas
e os outros educadores... Essa fé passada, transmitida, que recebemos: com a fé
também se transmitiu a forma de rezar, a oração.

Os santos ainda estão aqui, não distantes de nós; e as suas representações nas
igrejas evocam aquela “nuvem de testemunhas” que nos rodeia sempre (cf. Hb
12,1). Ouvimos no início a leitura do trecho da Carta aos Hebreus. São testemunhas que não adoramos – bem entendido, não adoramos estes santos – mas que
veneramos e que de mil maneiras diferentes nos remetem para Jesus Cristo, o único Senhor e Mediador entre Deus e o homem. Um santo que não vos recorda Jesus Cristo não é um santo, nem sequer um cristão. O santo faz-nos lembrar Jesus
Cristo porque percorreu o caminho da vida como cristão. Os santos recordam-nos
que também nas nossas vidas, embora fracas e marcadas pelo pecado, a santidade
pode ﬂorescer. Nos Evangelhos lemos que o primeiro santo “canonizado” foi um
ladrão e “canonizado” não por um papa, mas pelo próprio Jesus. A santidade é um
percurso de vida, de encontro com Jesus, seja longo ou curto, seja num instante,
mas é sempre um testemunho. Um santo é o testemunho de um homem ou de uma
mulher que conheceu Jesus e que seguiu Jesus. Nunca é demasiado tarde para se
converter ao Senhor, que é bom e grande no amor (cf. Sl 102,8).

Misteriosa solidariedade entre nós e os santos
O Catecismo explica que os santos “contemplam a Deus, louvam-no e não cessam de tomar a seu cuidado os que deixaram na terra. […] A sua intercessão é o
mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes
que intercedam por nós e por todo o mundo” (CIC, 2683). Em Cristo existe uma
misteriosa solidariedade entre aqueles que passaram para a outra vida e nós, peregrinos nesta: os nossos queridos defuntos, do Céu, continuam a cuidar de nós. Eles
rezam por nós e nós rezamos por eles, e oramos com eles.
Este nexo de oração entre nós e os santos, ou seja, entre nós e as pessoas que
chegaram à plenitude da vida, este laço de oração já o experimentamos aqui, na
vida terrena: rezamos uns pelos outros, pedimos e oferecemos orações... A primeira forma de rezar por alguém é falar com Deus sobre ele ou ela. Se o ﬁzermos
frequentemente, todos os dias, o nosso coração não se fecha, permanece aberto
aos irmãos. Rezar pelos outros é a primeira forma de os amar e impele-nos à proximidade concreta. Mesmo nos momentos de conﬂito, uma forma de o dissolver,
de o suavizar, é rezar pela pessoa com quem estou em conﬂito. E algo muda com
a oração. A primeira coisa que muda é o meu coração, a minha atitude. O Senhor
muda-o para tornar possível um encontro, um novo encontro e evitar que o conﬂito
se torne uma guerra sem ﬁm.
O primeiro modo de enfrentar um tempo de angústia é pedir aos irmãos, aos
santos acima de tudo, que rezem por nós. O nome que nos é dado no Batismo não é
uma etiqueta nem um ornamento! É normalmente o nome da Virgem, de um santo
ou de uma santa, os quais gostariam de nos “dar uma ajuda” na vida, de nos auxiliar

para obtermos de Deus as graças de que mais precisamos. Se na nossa vida as provações não superaram o cume, se ainda somos capazes de perseverança, se apesar de
tudo continuamos com conﬁança, talvez tudo isto, mais do que aos nossos méritos,
o devamos à intercessão de muitos santos, alguns no Céu, outros peregrinos como
nós na terra, que nos protegerem e acompanharam porque todos sabemos que aqui
na terra há pessoas santas, homens e mulheres santos que vivem em santidade. Eles
não o sabem, nós também não o sabemos, mas há santos, santos de todos os dias,
santos escondidos ou, como eu gosto de dizer, os “santos da porta ao lado”, aqueles
que vivem conosco, que trabalham conosco e levam uma vida de santidade.
Abençoado seja Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, juntamente com
este imenso ﬂorescimento de santos e santas que povoam a terra e que ﬁzeram da
sua vida um louvor a Deus. Pois – como aﬁrmava São Basílio – “para o Espírito,
o santo é uma morada particularmente adequada, uma vez que se oferece para
habitar com Deus e é chamado seu templo” (Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: PG 32,
184A; cf. CIC, 2684).

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 7 de abril de 2021

Foto: Vatican News

6

Arquidiocese de Goiânia

Abril de 2021

Arquidiocese de Goiânia

7

VIDA CRISTÃ

Foto: Internet

Ressuscitar nas nossas Galileias
MARCUS TULLIUS
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

homilia do papa Francisco na celebração da Vigília
Pascal, em 3 de abril, apresenta elementos interessantes para as nossas experiências
de ressurreição. O Santo Padre se
deteve na expressão do versículo
7, do capítulo 16 do Evangelho de
Mateus, “na Galileia”. Este foi o
último versículo proclamado pela
liturgia na ocasião e o papa faz três
anúncios a partir dessa realidade.
Ir para a Galileia signiﬁca recomeçar - é possível recomeçar sempre.
Ir para a Galileia signiﬁca percorrer caminhos novos - Jesus não é
um personagem ultrapassado, ele
está vivo, aqui e agora, caminha conosco. Ir para a Galileia signiﬁca ir
aos conﬁns - Jesus, o Ressuscitado,
ama-nos sem fronteiras e visita todas as situações da nossa vida.

Estas três facetas da ressurreição
precisam ser redescobertas todos
os dias. O cristão deve encontrar a
Galileia de sua realidade e ali fazer sua experiência pascal. É preciso insistir nesta aproximação, nesta
simplicidade, numa forma de comunicação da vida diária. É preciso
encontrar a Galileia nos lugares que

O medo e o desânimo tendem
a nos paralisar, mas o anúncio pascal
é para não nos assustarmos e
não termos medo

habitamos, nos caminhos que percorremos todos os dias, nas pessoas
com quem convivemos todos os
dias. É preciso encontrar a Galileia
até na pandemia, para que não estagnemos na parada da morte, mas
vislumbremos o desfecho que está
mais além. Não podemos fechar os
nossos olhos para a crueldade desta
fase que estamos passando. O medo
e o desânimo tendem a nos paralisar, mas o anúncio pascal é para não
nos assustarmos e não termos medo.
Há um ano esperávamos que neste
ano fosse diferente, mas sejamos capazes de ler os eventos cotidianos a
partir da luz que irradia do sepulcro
vazio.
O papa aﬁrma que “na Galileia,
aprendemos que é possível encontrar o Ressuscitado no rosto dos
irmãos, no entusiasmo de quem

sonha, na resignação de quem está
desanimado, nos sorrisos de quem
exulta e nas lágrimas de quem sofre,
sobretudo nos pobres e em quem
é marginalizado”. Neste itinerário
pascal, sejamos provocados a nos
comprometer ainda mais com essas
realidades. Não caiamos na tentação de promover um pseudocristianismo radicado nas fantasias e
nos achismos, nos views, nos likes e
algoritmos. Mas vivamos um cristianismo capaz de estar perto das
pessoas que estão sofrendo com a
ausência dos entes queridos, com a
perda dos empregos, com a falta de
comida, com a esperança apequenada. Somente assim viveremos a
Ressurreição a partir da experiência
pascal que o papa nos propõe. “Ide
na Galileia. Lá vós o vereis, como
ele mesmo tinha dito” (Mt 16,7).
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LEITURA ORANTE

Do outro lado da Cruz encontramos a Ressurreição
‘‘Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: ‘A paz esteja convosco’’’ (Jo 20,26b)

RUBENS GALDINO DE SOUZA FILHO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, o segundo da Páscoa, lemos o relato de duas
aparições de Jesus Ressuscitado aos discípulos. Na primeira ocasião o Senhor aparece quando Tomé não estava congregado entre os
irmãos, ao passo que, na segunda, Jesus se presentiﬁca quando o grupo contava em seu número Tomé,
para que este vendo e tocando o Senhor ﬁzesse sua
solene proﬁssão de fé, sanando a necessidade de
também hoje precisarmos ver e tocar nas feridas do
Senhor para crermos.
Nas duas situações, os discípulos se encontram
de portas fechadas por medo dos judeus. É um momento terrível, marcado pelo sofrimento e pela insegurança após a morte do Senhor. Aparentemente,
a morte alcançara a sua vitória, derramando o sangue inocente do Filho de Deus, extirpando a paz
daqueles que se conﬁaram inteiramente à Palavra
Encarnada. Por isso, ao aparecer em ambas as ocasiões, Jesus diz: “A paz esteja convosco” (Jo 20,19c).
O medo de sofrer a mesma condenação de Jesus

era tão grande que impediu Tomé de estar com a
Igreja na reunião dominical. Não somente Tomé,
mas todos os discípulos tinham os corações perturbados por essa emoção. Por esse motivo, Jesus não
só deseja, mas dá a paz aos seus.
Se ao tocar o lado aberto do Senhor, Tomé
acreditou na ressurreição, foi sendo tocado em
sua ferida que o Senhor nos fez entender que pelo
sofrimento nos unimos às chagas da cruz. O sofrimento vivido em Cristo é para o cristão causa
de redenção. Por essa via, somos amparados pelo
amor salvador, que nos promete ressuscitarmos
com Ele após a cruz.
Ó Senhor, tanto sofremos nestes tempos tão difíceis. Tantas vidas sendo ceifadas, tantos corações
angustiados por causa da nossa impotência diante
de todo o mal que assola a humanidade. Nós vos
pedimos que aceiteis o nosso sofrer como parte
integrante da vossa Paixão, para que, assim, participemos também de vossa gloriosa ressurreição.
Assim seja!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 4,23-31; Sl 2; Jo 3,1-8. 3ª-f.: At 4,32-37; Sl 92(93); Jo 3,7b-15. 4ª-f.: At 5,17-26;
Sl 33(34); Jo 3,16-21. 5ª-f.: At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 3,31-36. 6ª-f.: At 5,34-42; Sl 26(27); Jo 6,1-15. Sábado: At 6,
1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-21. Domingo: 3º Domingo da Páscoa – At 3,13-15.17-19; Sl 4(5); lJo 2,1-5a; Lc 24,35-48.
(Aparição em Jerusalém).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 10,19-31 (página 1496 – Bíblia da
CNBB)
1º) Ambiente de oração: Este é um momento de intimidade com
Deus, por isso deixe-o ﬁcar ao seu lado. Procure um lugar silencioso.
Livre-se de todas as possibilidades de distração que possam prejudicar sua oração. Invoque o auxílio do Espírito Santo, para que seja
Deus mesmo a suscitar frutos na oração.
2º) Leitura atenta da Palavra: O que a passagem bíblica está dizendo?
Para descobrir, leia o texto da Sagrada Escritura quantas vezes for
necessário para poder ouvir e compreender a mensagem de Deus.
3º) Meditação livre: De acordo com o que está sendo lido, faça a sua
meditação. Faça da Palavra o seu alimento espiritual. Destaque as
palavras e frases que mais chamam sua atenção e as repita quantas vezes for necessário. A medida da repetição é o tamanho da sua
sede. Enquanto Deus o encher de inspiração, repita aquilo que lhe
chamou a atenção.
4º) Oração espontânea: Apresente a Deus em oração tudo aquilo que
foi suscitado na meditação da Palavra. Com verdadeira humildade,
suplique, agradeça, apresente sua vida, peça perdão com suas próprias palavras.
5º) Contemplação: Agora, sem elevar palavras a Deus, deixe que os
frutos da oração sejam colhidos. Esvazie-se de si mesmo e permita
que Deus o faça lembrar de todas as maravilhas que Ele fez, principalmente aquelas cujo conteúdo está relacionado à meditação. Busque registrar sua oração, para que, durante a semana, seja possível
relembrar o que foi rezado.
6º) Ação: Tudo aquilo que foi vivido em oração deve ser transposto
para a vida concreta. Ao realizar a vontade de Deus na própria vida,
você também será uma pessoa melhor para os irmãos.

