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PALAVRA DO ARCEBISPO

MENSAGEM DA
58ª Assembleia da CNBB
ao povo brasileiro
Esperamos novos céus e uma nova terra, onde
habitará a justiça. (2Pd 3,13)

M

ovidos pela esperança que
brota do Evangelho, nós,
Bispos do Brasil, reunidos,
de modo online, na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, de 12
a 16 de abril, neste grave momento,
dirigimos nossa mensagem ao povo
brasileiro.
Expressamos a nossa oração e a
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
nossa solidariedade aos enfermos, às
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
famílias que perderam seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as
consequências da Covid-19. Na certeza da Ressurreição, trazemos em nossas preces, particularmente, os falecidos. Ao mesmo
tempo, manifestamos a nossa profunda gratidão aos proﬁssionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em
favor dos doentes.
O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensiﬁcada pela
pandemia, que nos desaﬁa, expondo a desigualdade estrutural
enraizada na sociedade brasileira.
Com o papa Francisco, aﬁrmamos que “são inseparáveis a
oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos”.
As iniciativas comunitárias de partilha e solidariedade devem
ser sempre mais incentivadas. É Tempo de Cuidar! Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração sofre com a restrita
participação do Povo de Deus nos templos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade.
Por isso, neste momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais.
Na sociedade civil, os três poderes da República têm, cada
um na sua especiﬁcidade, a missão de conduzir o Brasil nos ditames da Constituição Federal. É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública e a devida assistência aos enfermos,
preservando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde – SUS. São
inadmissíveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de proteção social no país.
Merece atenção constante o cuidado com a casa comum,
submetida à lógica voraz da “exploração e degradação”. É
urgente compreender que um bioma preservado cumpre sua
função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta.
Assumamos, com renovado compromisso, iniciativas concretas para a promoção da solidariedade e da partilha. Como nos
animou o papa Francisco: “o anúncio Pascal é um anúncio que
renova a esperança nos nossos corações: não podemos dar-nos
por vencidos!”
Com a fé em Cristo Ressuscitado, fonte de nossa esperança,
invocamos a bênção de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil.
Brasília, 16 de abril de 2021.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Marcos Paulo Mota
Suzany Marques
Revisão: Larissa Costa

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

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Editorial
O Jornal Encontro desta semana traz
um pouco da experiência dos proﬁssionais de saúde durante este longo
tempo de pandemia que estamos vivendo. Como temos acompanhado
nos noticiários, eles não levam vida
fácil com tantas internações e uma rotina estressante na luta cotidiana para
salvar vidas. Nossa reportagem entrevistou proﬁssionais que têm na fé,
a força necessária para salvar vidas e
para animar aqueles que estão desesperançados diante dos agravantes do
coronavírus. Apresentamos também
mais uma congregação religiosa, na
seção Vida Consagrada. Agora, vamos

conhecer um pouco do carisma e da
espiritualidade dos Estigmatinos que
estão na Arquidiocese desde 1967 e
são responsáveis por três paróquias.
Em Arquidiocese em Movimento, trazemos a cobertura de mais uma Reunião Mensal de Pastoral que, devido
a pandemia, conta apenas com a participação dos padres. Destaque para
o tema do mês sobre “A ação pastoral
na dinâmica do novo normal”, título
do livro do Dom Edson José Oriolo,
bispo de Leopoldina (MG) que conferiu palestra ao clero arquidiocesano
de Goiânia.
Boa leitura!

História da Igreja em Goiás
A criação das novas prelazias
e dioceses em Goiás (1907-1930)
PE. MAXIMILIANO COSTA – Mestre em História

O

avanço na criação de novas prelazias e dioceses no Brasil após a
Proclamação da República (1889) foi um dos marcos positivos para
a Igreja Católica no Brasil, decorrente do processo de laicização
(que resultou na separação entre Igreja e Estado), possibilitando à
Igreja uma maior independência administrativa e organizacional, que muito
colaborou na sua estratégia de restauração e expansão no país. Entre 1889
e 1930 foram criadas 68 prelazias e dioceses que visavam expandir o raio de
ação da Igreja no território brasileiro evidenciando a sua missão espiritual,
com a finalidade de propagar a fé católica para que esta fosse a religião hegemônica até meados do século XX.
A prelazia de Sant’Ana de Goiás que tinha sido criada em 06 de dezembro de 1745 pelo papa Bento XIV, que a desmembrou do bispado do Rio Janeiro, permanecendo sufragânea do mesmo. E, que em 15 de julho de 1826,
foi elevada a diocese pelo papa Leão XII, tinha um território de 617.937 Km²,
quase o tamanho da França, que correspondia aos atuais estados de Goiás,
Tocantins, Distrito Federal e a região conhecida como Triângulo Mineiro,
em Minas Gerais.
Com o advento da República, que possibilitou a Igreja Católica avançar na
criação de novas prelazias e dioceses, Goiás não ficou de fora. Sendo assim,
no primeiro quartel do século XX, foram criadas duas novas dioceses, que
se desmembraram do território da Diocese de Goiás. No governo de Dom
Eduardo Duarte e Silva, em 1907, o papa Pio X criou a Diocese de Uberaba e,
no governo de Dom Prudêncio Gomes da Silva, em 1915, o papa Bento XV
criou a Diocese de Porto Nacional.
Nesse período da história, o episcopado de Dom Emanuel Gomes de Oliveira foi o de maior relevância para a criação de novas prelazias no estado,
pois no seu bispado foram criadas três novas prelazias desmembradas da
Diocese de Goiás, a saber:
A primeira prelazia criada foi a de São José do Alto Tocantins, aprovada
pelo papa Pio XI, em 25 de julho de 1924, e confiada à congregação dos
padres claretianos. Essa prelazia ficava mais ao norte do estado e os seus limites confrontavam com os da Diocese de Porto Nacional. Seu primeiro prelado foi o claretiano Francisco Ozamiz. Em 1957, essa prelazia foi extinta com
a criação da Diocese de Uruaçu em 1956. Dois anos depois, Pio XI aprovou a
criação da Prelazia de Sant’Ana da Ilha do Bananal, em 31 de julho de 1926,
região formada pelos dois braços do rio Araguaia, totalmente habitada por
índios e que estava completamente desassistida, ficando aos cuidados do
prelado vizinho, Francisco Ozamiz. Seus limites geográficos chegavam aos
da prelazia de São José do Alto Tocantins e, posteriormente, essa prelazia
foi anexada à Diocese de Porto Nacional e extinta em 1956, com a criação
da Prelazia de Cristalândia. A terceira prelazia criada foi a do Divino Espírito
Santo, de Jataí, em 21 de junho de 1929, também com a aprovação de Pio XI.
Essa prelazia ficava na região sudoeste do estado de Goiás, na parte extrema,
limitando-se com Minas Gerais, cujas cidades principais eram Jataí, Rio Verde
e Mineiros. Ela foi confiada à Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, da
província espanhola. Seu primeiro prelado foi frei Germano Veja Campón.
Todas essas três novas prelazias recém-criadas foram confiadas às ordens
e/ou congregações religiosas. Essa prática foi muito utilizada pela Igreja em
terras de missão, não só pela escassez de clero nativo local, mas, também,
porque grande parte das congregações ou ordens religiosas possuíam condições econômicas mais estabilizadas e estruturadas. Isso possibilitou que
estas arcassem com os custeios financeiros e materiais de seus prelados
nessas regiões mais pobres, podendo, assim, manter o funcionamento e
desenvolvimento das novas prelazias.
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Em reunião com o Clero, bispo, autor de livro sobre
“o novo normal”, dá pistas para a ação pastoral em tempo de pandemia

D

esde o agravamento da pandemia da covid-19, as Reuniões Mensais de Pastoral foram suspensas, mas no início de 2021 voltaram
de forma on-line e somente com a participação do clero. O bispo da
Diocese de Leopoldina (MG), Dom Edson José Oriolo dos Santos, foi
o assessor da reunião nos meses de março e abril.
Em março, o bispo falou ao clero de Goiânia sobre o patrono da Igreja
Universal, São José. Neste mês de abril, Dom Edson apresentou para os padres o seu livro intitulado de “A Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal”. O livro tem a intenção de iluminar o pensamento da dinâmica evangelizadora da Igreja diante da crise pandêmica que assola o Brasil e o mundo.
No livro, o bispo oferece uma série de artigos sobre o impacto da pandemia na missão com o desejo de trazer luzes para a ação pós-pandemia.
“Dessa maneira, penso que poderão nos ajudar a reorganizar, reinventar,
repensar, redesenhar e redescobrir estratégias e metas para que – criativos
e ativos – alcancemos os objetivos Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil
2019-2023”, aﬁrma Dom Edson.
O livro é dividido em três capítulos: O olhar Eclesiológico – celebrativo;
O olhar para as mídias sociais; e O olhar pastoral.
O OLHAR ECLESIOLÓGICO – CELEBRATIVO: E ste primeiro capítulo está dividido em sete subcapítulos, nos quais o bispo reﬂete sobre a Renovação Eclesial inadiável, isto é, o contexto da pandemia em que vivemos, que foram
necessários o fechamento de igrejas e o distanciamento do povo de Deus e,
consequentemente o fechamento de todas as atividades pastorais. As perguntas que se fazem hoje, conforme o bispo, são: que mudanças ocorrerão
na Igreja com o povo de Deus? Como serão as nossas pregações e sacramentos? Quais serão as conexões do povo de Deus para com seus pastores? A
pandemia desarticulou toda a dimensão pastoral da Igreja. Por outro lado,
contribuiu para que se pense uma pastoral não linear e para que não se perpetue apenas a pastoral de conservação. “A pandemia, de forma imprevista
e radical, desarticulou nossas prioridades e inverteu nossos sistemas condicionantes. O imperativo de adaptação nos coloca em movimento e abre um
amplo horizonte de novas iniciativas”, destaca o autor no primeiro capítulo.
O OLHAR PARA AS MÍDIAS SOCIAIS – Neste capítulo, Dom Edson reﬂete
sobre os impactos da pandemia sobre nosso futuro. A geração de pessoas denominada C (coronavírus) ou L (lives) nascidas de 2006 para cá, estão sendo
bastante impactadas neste momento, sobretudo porque são caracterizadas
pelo imediatismo, que tudo pode ser resolvido pelos toques dos dedos. Não
por acaso, essa geração é também chamada de Geração T (Touch) ou ainda
Geração Alpha ou M. “A Geração ‘L’ está reaprendendo, de forma caótica,
que é falha, limitada, impotente e que muitas coisas só acontecem mediante
um processo lento, como é o caso do desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra a Covid-19”, aﬁrma o bispo. Mas o que isso tem a ver com
a dimensão pastoral? Tudo. A pandemia está impactando essa geração. Há

uma redescoberta do valor da casa como lugar de vivência e convivência e as
formas de contato físico estão mudando. Como evangelizar essas pessoas?
Dom Edson responde no livro da seguinte forma: “Não se trata, portanto, de
focar a nossa ação pastoral simplesmente em atrair as pessoas para a comunidade de fé, mas de evangeliza-las no ambiente em que convivem, seguros
de que, consequentemente evangelizadas, formarão comunidade”.
O OLHAR PASTORAL – No último capítulo do livro, Dom Edson trata da
pastoral, fortemente impactada pela economia, que vem sofrendo com a perenidade da pandemia. Isso porque ainda temos um olhar econômico muito
capitalista, que parece com o de mercado. A saída para que a pastoral não
sofra tanto neste tempo de diﬁculdades, conforme o bispo, é assemelhá-la à
economia de Jesus, que era voltada para a partilha e a solidariedade. Dom
Edson cita exemplos da própria palavra de Deus, como a multiplicação dos
pães. Aquele alimento não foi comprado (relação vender-comprar). “Jesus
ordena que sejam solidários e partilhem. A solução do problema é a partilha, a solidariedade e a organização, que transforma toda a vida eclesial”.
O bispo cita a própria Diocese de Leopoldina, que organizada em foranias,
estabeleceu como compromisso, a partilha e a solidariedade, desenvolvendo
arrecadação de diversas formas. “As paróquias e comunidades eclesiais missionárias da Igreja de Leopoldina estão cumprindo com seus compromissos
ﬁnanceiros, sem ônus. Além de estar fortalecendo uma gestão econômica
solidária, participativa e organizacional”, aﬁrmou.

Padre Airton Guedes é o novo administrador da
Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz
MARCOS PAULO MOTA

Para bem desempenhar o ofício de pastor desta comunidade de ﬁéis,
o padre Airton recebeu das mãos do bispo, as chaves da igreja, a pia batismal para administrar o sacramento do Batismo, as chaves do sacrário
para junto com o seu povo adorar Jesus Eucarístico e a estola roxa para o
sacramento da Penitência.
Fotos: Rudger Remígio

D

om Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, presidiu a Santa Missa
no Domingo, 11 de abril, Festa da Divina Misericórdia, na Paróquia
Nossa Senhora Rainha da Paz, localizada na Vila União, em Goiânia.
Na celebração, o bispo empossou como novo administrador da
comunidade, o padre Airton Guedes que sucede o padre Cristiano Faria dos
Santos, que agora se dedicará à Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos.
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VIDA CONSAGRADA

ESTIGMATINOS

Fotos: Arquivo pessoal

Formando os jovens e pregando a Palavra de Deus pelo mundo

Província São José

MARCOS PAULO MOTA

A

Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo
foi fundada em 1816 por São Gaspar Bertoni, na cidade de Verona,
no norte da Itália. Ele foi escrevendo as regras para a sua congregação aos poucos,
conforme sentia a inspiração divina para
isso. Mas, fundamentalmente, os Religiosos Estigmatinos deviam dedicar-se à
pregação da Palavra de Deus com retiros
e missões populares, à formação da juventude e ao clero, seguindo os passos de seu
fundador.
Pe. Gaspar Bertoni foi um homem que
realizou, em sua vida, uma experiência
singular de Deus. Ela efetiva-se numa maSão Gaspar Bertoni
neira prática especíﬁca de viver o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo a vontade de
Deus, sendo necessário abandonar-se nele e conﬁar como a criança nos
braços da mãe, ser todo de Deus. Os pontos mais importantes do carisma:
a formação da juventude, a pregação da Palavra de Deus e as missões
populares. Numa frase, o Carisma Estigmatino quer dizer “Missionários
Apostólicos em auxílio aos bispos”.
A Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo
está presente em 15 países: Botswana, Brasil, Chile, Costa do Marﬁm, Filipinas, Geórgia, Índia, Indonésia, Inglaterra, Itália, Paraguai, Estados Unidos, África do Sul, Tanzânia e Tailândia. São 601 religiosos, entre irmãos,
diáconos, padres, bispos, professos, noviços e seminaristas. No Brasil, a
congregação se faz presente em Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, Tocantins,
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Bahia.
Os padres estigmatinos chegaram em Goiânia no dia 19 de janeiro de
1967. Foi escolhido o padre José Bazzon para iniciar os trabalhos nesta
cidade, que tomou posse na presença do arcebispo Dom Fernando Gomes
dos Santos, que pediu que os padres visitassem alguns locais e escolhessem em que parte da cidade gostariam de atuar. Sem saber que era o desejo do arcebispo, a congregação escolheu o bairro Jardim América.
Atualmente, os padres estigmatinos são os responsáveis por três paróquias da Arquidiocese de Goiânia: Nossa Senhora Aparecida e Santa
Edwiges, situada no Setor Nova Suíça; Sagrados Estigmas e Santo Expedito e Paróquia Nossa Senhora das Graças, ambas situadas no Bairro
Jardim América. Além das três paróquias, a Congregação dos Sagrados
Estigmas se faz presente também através do Seminário São José, etapa
inicial de formação dos estudantes que desejam ingressar na caminhada
rumo a vida religiosa. Ao todo, há em Goiânia seis padres religiosos e
um irmão coadjutor.

O religioso Estigmatino é formado em casas próprias da Congregação,
isto é, em seminários. Ali, ele recebe a formação religiosa. Nos colégios e
faculdades recebe a formação acadêmica. Diariamente participa da Santa
Missa, Meditação e Ofício Divino. Além das aulas, dedica algumas horas
aos estudos e às palestras formativas. Aos sábados e domingos trabalha
no apostolado: catequese, juventude, cursos, etc. Há ainda tempo para
lazer e diversão sadia. O religioso de votos perpétuos que estiver se preparando para ser padre recebe, após o término do curso de Teologia, a
ordenação diaconal, e posteriormente, a ordenação presbiteral. As casas
de formação estão assim constituídas: propedêutico/aspirantado e Filosoﬁa, em Goiânia; noviciado em Ribeirão Preto (SP) e Teologia, em Belo
Horizonte (MG). Atualmente a congregação possui cerca de 30 estudantes
(em todo o Brasil) em preparação para o sacerdócio e a maior parte das
vocações nascem dentro das próprias comunidades onde os padres estigmatinos estão presentes.
A Pastoral Vocacional faz um acompanhamento personalizado de cada
candidato para o ingresso na Congregação, constituído de: entrevistas,
comunicação por correspondências, visita à família, três encontros vocacionais ao longo do ano, além da exigência de uma atuação no trabalho
pastoral na comunidade de origem. Os candidatos que concluíram o 3º
ano do Ensino Médio, após uma “entrevista” com um membro da equipe
de formação, tomarão a decisão, conjuntamente com a Congregação, sobre
o ingresso no Seminário.

INFORMAÇÕES
CONGREGAÇÃO DOS SAGRADOS ESTIGMAS DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
Seminário do Ensino Médio e Propedêutico
Reitor: Pe. Edson Márcio Pereira, CSS
Endereço: Rua C-136, nº 760 – Jd. América -74275-050 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3253-1249
Site: http://estigmatinos.com/
Casa Provincial - Província São José
Provincial: Pe. Adriano José dos Santos, CSS
Superior Casa Local: Pe. José Ailton Teodoro, CSS
Endereço: Rua C-137, Qd. 308, Lt. 8/9 – Jd. América – 74275-060 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3251-3848
E-mail: provinciasaojose@estigmatinos.org.br
Casa Paroquial
Endereço: Rua C-153, Qd. 292, Lt. 20, nº 250 – 74275-130 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3251-4366
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Relatos de fé dos profissionais de saúde que atuam
na linha de frente no combate ao coronavírus
SUZANY MARQUES

Fotos: Arquivo

N

o Brasil já temos mais 355 mil mortes em decorrência do coronavírus. Só em Goiás, já passamos de 13 mil vidas perdidas, de
acordo com os dados oﬁciais do Ministério da Saúde. Em todo
o país, mais de 13,5 milhões de pessoas foram infectadas. Pensando nesses números e em todo o contexto social que a covid-19 trouxe,
como será que está a fé dos proﬁssionais da saúde que lidam diuturnamente com essa doença que é tão nova?
A médica pneumologista, Marília Camelo Bueno Uehara, tem nove
anos de proﬁssão. De acordo com ela, a pandemia trouxe em um primeiro momento a sensação de medo entre os proﬁssionais de saúde, por se
tratar de uma patologia nova e, por isso, sem muitas informações sobre
ela. “Me pegou de surpresa, ﬁquei assustada, um pouco temerosa de
como eu iria lidar com esses pacientes”, explica. Diante dessa situação,
para se manter ﬁrme e otimista, a médica direcionou sua conﬁança a
Deus. “A fé me ajudou no enfrentamento das dúvidas e dos medos”,
disse ela.
Marília Camelo Bueno ressalta
que com a fé ela pode ver que apesar da pandemia, ainda existem aspectos positivos no horizonte. “A fé
me ajuda ter esperança, empatia e
solidariedade. Com a minha fé eu
consigo passar para os meus pacientes conhecimentos que vão além dos
cientíﬁcos. Consigo trazer paz”. A
médica relata ainda que sua espiritualidade a ajudou em um momento muito sensível. Apesar de ser parte da sua rotina lidar com pacientes em estado grave, ela se viu abalada
quando seu tio, que também é seu padrinho, foi infectado gravemente
pela doença. Nesse momento ela sentiu ainda mais o quão grande é a
responsabilidade da sua proﬁssão e o quanto é importante crer em Jesus. “Esse momento para mim foi muito sofrido, porque naturalmente
deixamos de ser técnica e passamos a ver o lado da família, embora a
empatia esteja sempre presente. Quando é um ente nosso, contudo, é
mais difícil de conduzir a situação”.
Em seu dia a dia proﬁssional, a pneumologista comenta como leva o
evangelho aos pacientes que ela atende. “A gente nem precisa falar diretamente da palavra de Deus ou em Deus para o paciente. Os pacientes
já veem Deus no nosso comprometimento, na nossa entrega diária. Eu
consigo evangelizar através das minhas ações”.
Já o médico intensivista, Pedro
Ivandosvick, diz que a pandemia
do coronavírus colocou todo o seu
conhecimento à prova. Ele foi infectado duas vezes pela doença, a primeira em agosto de 2020 e a segunda agora no início de abril, da qual
ainda se encontra em recuperação.
“A fé é uma ferramenta muito poderosa... acreditar que Deus é nosso
guia nos traz força e resiliência para
enfrentar esta pandemia tão devastadora!”, comenta ele.
Segundo Ivandosvick, a fé é essencial no trabalho. “A fé em Deus me
proporciona a resiliência necessária para o enfrentamento da morte, das
várias perdas, mas também nos enche de alegria e esperança quando
vemos vários pacientes se recuperando, retornando às suas famílias”.
Desta maneira, ele tenta também passar esse amor de Jesus para seus
pacientes. “Em todos os meus contatos com os pacientes procuro levar
alegria, palavras de amor! Sempre abordo a força divina para que eles
se sintam amparados e certos de que a vontade de Deus é suprema”,
explica.
Para aqueles colegas de proﬁssão que se encontram desanimados, o
médico deixa a seguinte mensagem. “Parem por um instante, roguem
a Deus pela sua misericórdia! Um momento de oração diário recarrega
nossas energias, reconforta nossos corações. Cuidem-se, usem máscaras,
cuidem de seus familiares, mas, principalmente, cuidem de sua alma...
rezem mais, estejam em sintonia com Pai sempre que puder”, conclui.

Com a minha fé eu consigo passar
para os meus pacientes conhecimentos
que vão além dos científicos.
Consigo trazer paz

H

EVANGELIZAR

á 16 anos trabalhando na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, o encarregado dos condutores (maqueiros), Tarcísio Pereira Alves, também atua na linha de frente ao combate do
coronavírus, ele geralmente tem contato com o paciente desde
sua internação, até o ﬁnal de seu tratamento. Tarcísio já viu diversas
pessoas tendo sua páscoa deﬁnitiva. Ele, que iniciou sua carreira no
hospital como porteiro, conta que a chegada da doença no meio hospitalar pegou todos de surpresa e o primeiro sentimento a se instalar
foi o medo.
O encarregado também foi infectado no auge da primeira onda,
momento em que pouco ainda se conhecia sobre a doença. “Quando
testei positivo foi uma surpresa, eu pensei que essa seria como foram
as outras epidemias, como H1N1. Só que eu vi que era algo mais grave,
eu pensei que tinha saúde para passar por isso”, lembra ele. Nos dias
em que precisou ﬁcar em isolamento, Tarcísio Pereira narra que foi o
momento em que sentiu que Deus tocou seu coração. “Diante de toda
essa situação, a minha fé me levou até onde eu nunca havia me dado
a oportunidade”.
Em casa, Tarcísio começou a meditar a palavra do Senhor. “A passagem a qual mais me tocou foi aquela que Jesus está na barca descansando, o mar agitado, os ventos fortes e os discípulos ali com medo,
assustados, até que eles foram pedir ajuda para Jesus. Nessa passagem
a resposta de Jesus me tocou bastante, ele falou: ‘Por que tanto medo,
homens de pouca fé?” (Mt 8,26). Para ele, essa passagem foi um divisor
de águas. “Eu senti Deus tocando na minha vida profundamente”.
Depois disso, o encarregado teve a iniciativa de evangelização através da música, que ocorre duas vezes na semana durante um momento
de oração dentro da Santa Casa de Misericórdia. “Na segunda-feira
fazemos o momento de oração dentro da ala de cardiologia e na sexta-feira dentro da ala de oncologia, mas nesse momento conseguimos
atingir outros andares, pois a área é aberta”. Ele ressalta que já existia
um coral dentro do hospital, que se apresentava em datas comemorativas, mas que devido a pandemia, precisou parar. “Hoje, nesses dias de
oração, eu vou passar pelos leitos com meu violão, como se fosse uma
serenata ao pé da janela”, explica ele.
Tarcísio pereira se lembra do
testemunho mais marcante dessa
ação. “Uma pessoa que estava na
UTI, entubada, quando recebeu
alta, veio me falar que me ouviu
cantando. Então, eu sei que eu
consigo evangelizar e levar Deus
até mesmo àquelas pessoas que se
encontram em estado mais grave.
Eu digo que a música é a principal
arma que eu tenho para ajudar na
recuperação dos pacientes”.
A pandemia afetou a todos
de alguma forma. Alguns proﬁssionais da saúde perderam entes
queridos. Tarcísio compartilha
ainda uma mensagem que ele dirige a seus companheiros de trabalho. “Nós precisamos ser fortes
porque outras precisam do nosso trabalho, do nosso sorriso, das nossas palavras, das nossas atitudes. Tudo que nós fazemos, pensamos,
falamos e ouvimos, serve para ajudar alguém. Então não se entregue,
coloque quem partiu nos braços de Deus e continue sendo forte para
aqueles que ainda estão aqui”, ﬁnaliza ele.
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TEMPO PASCAL

Não vivamos uma fé pela metade,
tornemo-nos misericordiosos
“Com efeito, se o amor acaba em nós mesmos, a fé
evapora-se num intimismo estéril. Sem os outros, torna-se
desencarnada. Sem as obras de misericórdia, morre.
Deixemo-nos ressuscitar pela paz, o perdão e
as chagas de Jesus misericordioso”, disse
Francisco em sua homilia.

O

papa Francisco presidiu a celebração eucarística neste II Domingo
de Páscoa, 11 de abril, Domingo da Divina Misericórdia, na Igreja
de Santo Espírito, em Sassia, Santuário da Divina Misericórdia,
localizado nas proximidades do Vaticano, seguindo as normas
contra a Covid-19.
“Jesus ressuscitado aparece aos discípulos várias vezes; com paciência,
conforta os seus corações desanimados. E assim, depois da sua ressurreição, realiza a “ressurreição dos discípulos”; e, solevados por Jesus, mudam
de vida. Antes, inúmeras palavras e tantos exemplos do Senhor não conseguiram transformá-los; mas agora, na Páscoa, algo de novo se veriﬁca; e
veriﬁca-se sob o signo da misericórdia: Jesus os levanta com a misericórdia;
eles, obtendo misericórdia, tornam-se misericordiosos”, disse Francisco em
sua homilia.
Segundo o papa, os discípulos obtêm a misericórdia mediante três dons:
Jesus oferece-lhes a paz, depois o Espírito e, por ﬁm, as chagas.
A PAZ DO CORAÇÃO
Em primeiro lugar, dá-lhes a paz. “Os discípulos estavam angustiados.
Fecharam-se em casa assustados, com medo de serem presos e acabarem
como o Mestre. Mas não estavam fechados só em casa; estavam fechados
também nos seus remorsos: tinham abandonado e renegado Jesus; sentiam-se incapazes, inúteis e falhos. Chega Jesus e repete duas vezes: ‘A paz esteja
com vocês!’”, disse o papa, acrescentando: Não traz uma paz que, de fora,
elimina os problemas, mas uma paz que infunde conﬁança dentro. Não
uma paz exterior, mas a paz do coração. Aqueles discípulos desanimados
recuperam a paz consigo mesmos. A paz de Jesus suscita a missão. Não é
tranquilidade, nem comodidade; é sair de si mesmo. A paz de Jesus liberta
dos fechamentos que paralisam, quebra as correntes que mantêm o coração
prisioneiro. E os discípulos sentem-se cumulados de misericórdia: sentem
que Deus não os condena, nem humilha, mas acredita neles.
O PERDÃO NO ESPÍRITO SANTO
Em segundo lugar, Jesus usa de misericórdia com os discípulos oferecendo-lhes o Espírito Santo. Dá a eles a remissão dos pecados. “Temos
sempre diante de nós o nosso pecado. Sozinhos, não podemos cancelá-lo.
Só Deus o elimina; só ele, com a sua misericórdia, nos faz sair das nossas
misérias mais profundas. Como aqueles discípulos, precisamos de nos deixar perdoar. O perdão no Espírito Santo é o dom pascal para ressuscitar
interiormente”, disse ainda o papa.
Peçamos a graça de o acolher, de abraçar o Sacramento do perdão; e de
compreender que, no centro da Conﬁssão, não estamos nós com os nossos
pecados, mas Deus com a sua misericórdia. Não nos confessamos para nos
deprimir, mas para fazer-nos levantar. Todos precisamos disso. Caímos
com frequência e a mão do Pai está pronta a pôr-nos de pé e fazer-nos caminhar. Esta mão segura e conﬁável é a Conﬁssão. É o Sacramento que nos
levanta, não nos deixando caídos, chorando no chão de nossas quedas. É o
Sacramento da ressurreição, é pura misericórdia. E quem recebe as Conﬁssões deve fazer sentir a doçura da misericórdia.
AS CHAGAS DERRAMAM MISERICÓRDIA SOBRE AS NOSSAS MISÉRIAS
Depois da paz que reabilita e do perdão que levanta, eis o terceiro dom
com que Jesus usa de misericórdia com os discípulos: apresenta-lhes as
chagas.

Foto: Vatican Media

As chagas são canais abertos entre ele e nós, que derramam misericórdia
sobre as nossas misérias. São os caminhos que Deus nos patenteou para
entrarmos na sua ternura e tocar com a mão quem é ele. E deixamos de duvidar da sua misericórdia. Adorando, beijando as suas chagas, descobrimos
que cada uma das nossas fraquezas é acolhida na sua ternura. Tudo nasce
da graça de obter misericórdia. Se, pelo contrário, nos apoiamos nas nossas
capacidades, na eﬁciência das nossas estruturas e dos nossos projetos, não
iremos longe. Só se acolhermos o amor de Deus é que poderemos dar algo
de novo ao mundo.
TORNEMO-NOS MISERICORDIOSOS
Tendo obtido misericórdia, os discípulos se tornaram misericordiosos.
Como conseguiram mudar assim? “Viram no outro a mesma misericórdia
que transformou a sua vida. Descobriram que tinham em comum a missão, o perdão e o Corpo de Jesus: a partilha dos bens terrenos aparecia-lhes
como uma consequência natural. Os seus medos dissolveram-se ao tocar as
chagas do Senhor, agora não têm medo de curar as chagas dos necessitados, porque ali veem Jesus, porque ali está Jesus”, disse o papa.
Não vivamos uma fé pela metade, que recebe mas não doa, que acolhe o
dom mas não se faz dom. Obtivemos misericórdia, tornemo-nos misericordiosos. Com efeito, se o amor acaba em nós mesmos, a fé evapora-se num
intimismo estéril. Sem os outros, torna-se desencarnada. Sem as obras de
misericórdia, morre. Deixemo-nos ressuscitar pela paz, o perdão e as chagas de Jesus misericordioso. E peçamos a graça de nos tornar testemunhas
de misericórdia. Só assim será viva a fé; e a vida uniﬁcada. Só assim anunciaremos o Evangelho de Deus, que é Evangelho de misericórdia.
SENTIR-SE MISERICORDIADO PARA SER MISERICORDIOSO
Ao ﬁnal da missa, o papa Francisco rezou a oração do Regina Coeli e
agradeceu “a todos aqueles que colaboraram para prepará-la e transmiti-la ao vivo”. Saudou também todos aqueles que participaram da celebração através dos meios de comunicação. A seguir, acrescentou: Saúdo de
modo especial a todos vocês que estão presentes aqui na Igreja de Santo
Espírito, em Sassia, Santuário da Divina Misericórdia: ﬁéis habituais, enfermeiros, detentos, pessoas com deﬁciência, refugiados e migrantes, Irmãs Hospitaleiras da Divina Misericórdia e voluntários da Defesa Civil.
Vocês representam algumas realidades nas quais a misericórdia se torna
concreta, torna-se proximidade, serviço, atenção às pessoas em diﬁculdade. Desejo que vocês se sintam sempre misericordiados para, por sua vez,
serem misericordiosos.
Fonte: Vatican News
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VIDA CRISTÃ

CRISTO É O DOM DO PAI

S

eguindo a dinâmica do Ano Litúrgico, o tempo da Páscoa é particularmente
festivo. Transbordamos de alegria, pois a vida venceu a morte. Como exclamam as antigas orações cristãs do oriente e do ocidente: Cristo feriu a morte
com um golpe mortal. Assim, não mais morreremos, mas com ele ressuscitaremos para a vida em plenitude. É justamente nesse espírito que, cumprindo nosso
propósito formativo, dessa vez nos dedicaremos ao canto Cristo é o dom do Pai,
belamente composto pela querida Ir. Miria Kolling, de feliz memória.

A DINÂMICA DO ANO LITÚRGICO – A Páscoa é o grande centro da vida cristã. O
Senhor ressuscitado é o sol de todo o Ano Litúrgico, isto é, seu principal ponto de
orientação. Como os planetas giram em torno do sol e são iluminados por ele, os
outros mistérios celebrados recebem sua luz da Páscoa. Embora, por motivo pedagógico, para assemelhar-se ao ﬂuxo natural da vida, o iniciamos pela celebração do
nascimento de Cristo. Como expressão da fé cristã, de maneira mais ampla, o Ano
Litúrgico é todo pascal. É o evento da Páscoa que tudo transforma, que renova o
que era velho e reacende então, de forma deﬁnitiva, a chama da esperança que nos
orienta rumo à eternidade. Um acontecimento de tamanha magnitude não pode
ser festejado numa única celebração. Eis porque o dia da Páscoa se dilata em oito
dias consecutivos de celebração (a Oitava Pascal), em um período de sete domingos
seguidos (o Tempo Pascal) e, mais que isso, em todo o Ano Litúrgico, especialmente aos domingos, nossa oportunidade semanal de celebrar a Páscoa. Isso signiﬁca
dizer que a vida do cristão é uma vida pascal, infundida da ação generosa de Jesus
que nos envolveu em seu mistério de amor dando-nos vida, e vida em abundância.
Celebrar a Páscoa é, assim, celebrar a nossa fé. É celebrar a nossa condição de renascidos em Cristo, com Cristo e por Cristo para uma herança que não terá ﬁm, na
comunhão com todos os anjos e santos, com toda a criação.
O CANTO NO RITO – Ao escolhermos um canto de Preparação dos Dons, situamo-nos num momento bastante especíﬁco da celebração da Eucaristia. Auxiliados
por uma imagem, podemos pensar a Missa como a alternância entre pontos altos,
entre ápices, e momentos de estabilidade e repouso. Os primeiros constituídos pelo
Hino de Louvor (Glória), pela proclamação do Evangelho, pela Proﬁssão de Fé,
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pela Oração Eucarística e pela bênção e despedida. Os segundos, como forma de
mediação ritual, que sempre culmina na realização dos primeiros. A Preparação
dos Dons é, portanto, um desses momentos de estabilidade e repouso, em que,
enquanto a comunidade se mantém sentada, aquele que preside faz a passagem da
Mesa da Palavra para o Altar, modiﬁcando o foco da nossa atenção. Infelizmente,
nem sempre acompanhamos com a devida atenção a riqueza de simbolismos que
reveste esse momento: a acolhida dos dons, o preparo do cálice e da patena com o
pão a ser consagrado, a prece de oferecimento, a ablução das mãos. Não raras vezes
nossas liturgias são demasiadamente movimentadas, fazendo com que dividamos
nossa atenção com a entrega de donativos, apresentações, ou mesmo, com um canto muito carregado de barulho.
Seria bastante conveniente resgatarmos o valor desse importante momento
ritual, concentrando-nos no que realmente importa, acalmando nosso coração e
deixando ecoar a Palavra proclamada e que ainda nos inquieta; deixando que a
passagem de uma mesa à outra nos interpele. Eis por que o canto de Preparação dos
Dons pode ser pensado como um Canto Suplementar, isto é, que não tem obrigatoriedade no rito. Caso aconteça, pode ser entoado apenas pelo grupo dos cantores,
ou encerrar-se numa peça instrumental. Caso não ocorra, dá lugar à recitação da
bênção por parte do celebrante, com consequente aclamação por toda a assembleia:
Bendito seja Deus para sempre!
O canto que escolhemos consegue ocupar esse espaço sem degenerá-lo em excesso de movimento e barulheira. Retoma a aclamação de bênção e o signiﬁcado
pascal da liturgia dominical. Enﬁm, é simples e, por isso, guarda a possibilidade
de participação de todos os presentes, sem desviar o foco e fazer com que nos
percamos de nós mesmos e do rito.
O CANTO EM SI MESMO – Como temos insistido, uma primeira fonte de avaliação
sobre a oportunidade de um canto e sua inserção no contexto ritual da Missa é,
certamente, o seu texto. Em se tratando da música litúrgica, o texto tem primazia
com relação à melodia. Nesse caso, o canto por nós analisado equilibra duas importantes fontes: a palavra de Deus (fonte bíblica) e a verdade da fé reforçada pela
tradição teológica (como na referência: lex orandi, lex credendi). O refrão do canto
apresenta a ação redentora de Cristo como dom do Pai (Hb 9,9-14). Com isso, faz
relação direta entre a iniciativa de Deus, desde o princípio dos tempos, com a criação gratuita do mundo, e a nova criação em Jesus, oferecido como dom por todos
nós. O refrão, porém, traz ainda dois outros elementos bastante convenientes tanto
para o momento ritual em que o canto está inserido, como para o tempo litúrgico
da Páscoa. Imediatamente após a proﬁssão, em caráter jubiloso, da entrega generosa de Cristo por nós, exclama-se o brado pascal, que é repetido: aleluia, aleluia!
Como sabemos, o aleluia, que poderia ser traduzido como louvai a Deus, é uma forte
expressão da pascalidade do domingo. Especialmente no Tempo Pascal, portanto,
a repetição de “aleluias” em toda a liturgia faz-se ainda mais importante, para
realçar a excepcionalidade do tempo, como extensão do grande acontecimento da
Páscoa. Pensando a inclusão do canto no momento da Preparação dos Dons, no
entanto, tal louvação pascal está articulada à aclamação própria ao rito de bênção
judaico: Bendito seja Deus para sempre. Eis uma nova forma de dizer, louvai a Deus
pela Páscoa que realizou por nós e em nós!
Acerca disso, também não podemos desprezar as estrofes do canto, que garantem a sua íntima relação com a fonte bíblica. Cada uma das estrofes está embasada
num salmo de louvor. A primeira estrofe repercute o texto presente nos salmos 117
(118) e 136. A segunda estrofe, reforça o sentido do salmo 27, constatando Cristo
como nosso salvador. A terceira, atesta a certeza de que a Páscoa é o acontecimento
da nossa existência, como exposto no salmo 118: “eu não morrerei, mas viverei”.
DICAS PARA A EXECUÇÃO – Cuide para que o ritmo não seja acelerado demasiadamente, evitando exageros e, assim, favorecendo a participação de toda a assembleia no canto. O caráter festivo da Páscoa exige que todos participem, unidos
em fraternidade.
Explore a riqueza de instrumentos disponíveis em cada comunidade. Onde isso
não for possível, estenda o tempo de silêncio entre a repetição do refrão e a nova
estrofe, prolongando a duração do canto ao menos até a chegada dos dons ao altar,
sem necessidade de repetições cansativas.
EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO
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LEITURA ORANTE

Ressurreição e humanidade
‘‘Tocai em mim e vede!’’ (Lc 24,39c)

MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, lemos que, depois de
caminhar com os discípulos de
Emaús, Jesus aparece para outros discípulos. Diante das dúvidas se
era ele ou se tratava de um fantasma, o
Senhor lhes diz: “Vede minhas mãos e
meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim
e vede!” (Lc 24,39).
Os discípulos contemplam Jesus com
os olhos alegres e incrédulos. Sendo assim,
Tomé não era o único incrédulo do grupo.
Por isso, o Senhor pede que eles toquem
e vejam as marcas da Paixão. Quem estava diante deles não era um “fantasma”,
mas o Homem celeste (cf. 1Cor 15,47-48).
O Homem que sentiu fome, sede, sono e

cansaço (cf. Mt 21,18; Mc 4,38; Jo 4,6-7),
mas que nos redimiu num Corpo recebido
de Maria (cf. Lc 1,28.31). Ele nos amou até
o ﬁm (cf. Jo 13,1) com um coração humano
(Gaudium et Spes, 22). Ele ressuscitou com
um Corpo humano.
Dai-nos a graça de acreditar na tua divindade, que tu és capaz de ressuscitar, de
curar e libertar. Para ti, nada é impossível.
Mas, também, dai-nos a graça de acreditar que tu és verdadeiramente homem. Tu
montaste a tua tenda entre nós, no ventre
da Virgem Maria. Tu sentiste fome, sede
e cansaço. Eu creio que tu nos amaste, na
cruz, com um coração humano e acredito
que, ao ressuscitar, tu mantiveste a tua natureza humana.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29. 3ª-f.: At 7,51-8,la; Sl 30(31); Jo 6,30-35.
4ª-f.: At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40. 5ª-f.: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51. 6ª-f.: At 9,1-20; Sl 116(117);
Jo 6,52-59. Sábado: At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69. Domingo: 4º Domingo da Páscoa – At 4,8-12;
Sl 117(118); 1Jo 3,1-2; Jo 10,11-18. (O Bom Pastor).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 24,35-48 (página 1308 – Bíblia da
CNBB)
1º) Ambiente de oração: Este é um momento entre você e
Deus, por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a
realidades que te podem fazer perder o foco, para isso invoque
o auxílio do Espírito Santo.
2º) Leitura atenta da Palavra: O texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido, por isso, leia-o quantas vezes for necessário para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para ti.
3º) Meditação livre: A oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Tente mergulhar-se no mesmo, e vá destacando palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas.
4º) Oração espontânea: Se apresente a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade peça ou agradeça,
espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida.
5º) Contemplação: Agora, tente lembrar dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida.
Busque registrar para que possa, durante a semana, fazer uma
relembrança do que fora rezado.
6º) Ação: A experiência da leitura orante dará muitos frutos
e você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um
modo de levar essa Palavra à prática.
III Domingo da Páscoa, Ano B – Liturgia da Palavra: At 3,1315.17-19; Sl 4,2.4.7.9 (R. 7a); 1Jo 2,1-5a; Lc 24,35-48.

