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58ª Assembleia Geral da CNBB
Aprovado estudo sobre a “Animação Bíblica
da Pastoral a partir das comunidades
eclesiais missionárias”
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PALAVRA DO ARCEBISPO

COM CORAGEM
vamos vencer a pandemia

E

m 2020, devido à pandemia
do coronavírus, não foi possível acontecer a Assembleia
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Dessa vez, para não ﬁcarmos mais
uma vez sem esse importante encontro que presta um serviço indispensável à nossa Igreja, foi possível
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
nos reunirmos através da internet.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Ao todo, 390 bispos participaram e
conseguimos desenvolver o encontro, mesmo que com uma dinâmica muito diferente daquela
que estamos acostumados.
O tempo de pandemia que vivemos tem nos impossibilitado o encontro pessoal, aquele cuja maior característica é o
calor humano e a relação interpessoal. Embora haja diﬁculdades, contudo, não podemos ﬁcar parados, pois a Igreja exige-nos um caminhar, sobretudo lançando luzes para a evangelização que precisa dar passos novos e criativos neste novo
tempo. Somos chamados a redesenhar a evangelização com o
auxílio das tecnologias que temos à disposição.
A Assembleia da CNBB foi um exemplo de que é possível
caminhar, mesmo com tantos desaﬁos impostos pela pandemia. Se faz urgente pensarmos estratégias de evangelização
para este momento e para aquele posterior ao atual. Os irmãos bispos expressaram, nesses cinco dias de encontro, os
desaﬁos e esperanças que se apresentam a todos. De norte
a sul desse nosso imenso Brasil, somos desaﬁados a pregar
a mensagem do Reino neste novo areópago da fé, como os
primeiros cristãos após a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Eles precisaram de um tempo para entender o que
estava acontecendo. O Senhor mostrou-lhes os caminhos, e
eles então caminharam e anunciaram a Boa Notícia. A Igreja
precisa estar preparada e os desaﬁos que nos são apresentados não são fáceis, uma vez que a comunhão fraterna, a
solidariedade e a humanização devem integrá-la. Embora
seja necessário ainda manter o distanciamento social, usar
máscaras, evitar contatos físicos, não podemos deixar que
isso nos molde de forma perene, cientes de que um mundo
melhor nos espera após esses acontecimentos tão tristes que
marcaram nossas vidas e mais ainda de todos que perderam
amigos, vizinhos, familiares.
O papa Francisco dirigiu aos bispos reunidos, uma mensagem de coragem muito importante que eu quero reforçar aqui
também. Jesus é a nossa base, a nossa força e a nossa unidade.
A Igreja é instrumento de reconciliação e de unidade e, neste
difícil momento, estamos em unidade, de modo especial com
os que mais sofrem. Aquele que prometeu “estar conosco todos os dias, até o ﬁm dos tempos” (Mt 28,20), sofre conosco
e nos ergue do desânimo que, por vezes, pode nos abater. O
barco é o mesmo e estamos todos juntos em unidade cuidando uns dos outros.
Deus vos abençoe!

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
Revisão: Larissa Costa

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

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

Editorial
A 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) que aconteceu de 12 a 16 de
abril foi um encontro bastante produtivo que gerou muitos frutos para a
Igreja. Mesmo que tenha sido realizada
de forma totalmente on-line, as discussões que aconteceram envolvendo todo
o episcopado brasileiro, ajudarão as
dioceses a caminharem em unidade. O
3º Ano Vocacional Brasileiro, que será
realizado em 2023, é uma prova disso,
bem como a Campanha da Fraternidade do ano que vem que irá tratar sobre
educação, celebrando assim, os 40 anos
da Pastoral da Educação no Brasil. Essa
campanha será um importante momento para se conhecer mais e, quiçá, por

em prática o Pacto Educativo Global
proposto pelo papa Francisco. Isso e
muito mais foi discutido neste importante evento que teve como destaque a
Mensagem do papa aos bispos; a Mensagem dos bispos ao papa; e a Mensagem do episcopado ao povo de Deus.
Nesta última, os prelados reaﬁrmaram
a proximidade e presença neste difícil
tempo de pandemia. Nosso bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, disse em entrevista, que embora tenha sido realizada
virtualmente, foi muito importante que
a Assembleia acontecesse já que com ela
a Igreja avança na dimensão pastoral e
na evangelização em nosso país.
Boa leitura!

Oração do Cristão
Oração a São José dormindo
O silêncio da obediência e profecia de um
intenso e misterioso diálogo com Deus
PE. VILMAR BARRETO

S

ão José é, indiscutivelmente, o santo, ainda que abaixo da Virgem, com maior
número de devotos no mundo inteiro e os motivos são bastante evidentes:
pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Santíssima e era um homem justo (cf.
Mt 1,24; Lc 1,27).
A devoção popular é uma sincera e fervorosa benevolência e afeição aos santos
da Igreja Católica e se dá por observâncias das práticas religiosas, privada ou comunitária, expressas através de várias formas de orações, notoriamente, praticadas
distante de qualquer forma de superstição. E uma das devoções que apareceram
recentemente por parte dos fiéis católicos é a veneração à “São José dormindo”.
Pode parecer até estranho uma devoção que nos apresenta alguém que exerce
parte importante do seu ministério no projeto divino, dormindo. Contudo, a partir
dos comentários do papa Francisco, fica muito claro que a mística profética que envolve o sono de São José é de fato uma expressão extraordinária de um homem que
a todo momento está decidido em viver a justiça de Deus, isto é, se adequar sempre
ao querer Divino.
A devoção foi prodigiosamente difundida nas Filipinas em 2015 quando o papa
Francisco afirmou que há vários anos rezava diante da imagem de São José dormindo. Declarou o Santo Padre: “Eu gostaria de dizer a vocês também uma coisa muito
pessoal. Eu gosto muito de São José porque é um homem forte e de silêncio. No meu
escritório eu tenho uma imagem de São José dormindo, e dormindo, ele cuida da
Igreja. Quando eu tenho um problema ou uma dificuldade, eu o escrevo em um papelzinho e o coloco embaixo da imagem de São José, para que ele sonhe sobre isso.
Isso significa: para que ele reze por este problema”.
SEGUE A ORAÇÃO:
“Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai
sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução
favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém
possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria,
mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o
cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o pai e protetor
da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São
José, rogai por nós que recorremos a vós”.
Teologicamente a oração e a devoção têm suas significâncias bastante seguras,
pois é atestado a partir da Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério. De fato,
São José é muito pouco citado nos Evangelhos, aparecendo somente de forma explícita e silenciosa nos Evangelhos de Lucas e Mateus.
Mas o silêncio de São José é um grito de obediência e seguimento a Deus. Para a
Virgem Maria o anjo aparece em sua presença e traz a Boa Nova, para José, ele aparece enquanto o santo dormia. Em sonho, o anjo aparece a São José, primeiramente,
para que o santo aceitasse Maria como esposa, pois a gravidez dela era uma ação
divina (cf. Mt 1,19-23), depois na fuga para o Egito (cf. Mt 2,13-15), mais uma vez em
sonho para que retornasse para Israel após a morte de Herodes (cf. Mt 2,19-21) e, por
fim, para que pudesse dirigir em segurança para a região da Galileia (cf. Mt 2,22-23).
Verdadeiramente, São José, quando dormia, estava em um intenso e misterioso
diálogo com Deus e isso faz do santo um homem feliz, juntamente com sua esposa, a
Santíssima Virgem e seu filho, Jesus Cristo. Segundo o papa Francisco, na Carta Apostólica Patris Corde “a felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si
mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo [...]. O seu silêncio persistente não inclui
lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança”.
São José, no silêncio do sono e na postura de vida justa, revela o coração de um
amado pai de ternura, de obediência, que sabe acolher o Filho de Deus, de coragem
criativa, trabalhador e um grande pai na sombra, isto é, a sombra na terra do Pai celeste, aquele que guarda e protege o menino Jesus.
São José, rogai por nós.

Abril de 2021

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Dom Levi Bonatto

3

Fotos: Cassia Almeida

ordenará 12 diáconos permanentes

MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 1º de maio acontecerá a Ordenação Diaconal de 12 candidatos ao diaconado permanente, no Santuário Basílica da Sagrada Família, sob a imposição das mãos e oração consecratória
de Dom Levi Bonatto.
O diácono permanente é membro do clero, não é um leigo. O Catecismo da Igreja Católica (CIC) ensina, no número 1570, que os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. O sacramento
da Ordem marca-os com um selo que ninguém pode fazer desaparecer
e que os conﬁgura a Cristo, que se fez diácono, isto é, o servo de todos.
Os diáconos têm por funções batizar, assistir casamento, presidir
celebrações da Palavra, ler o Evangelho na missa e proferir a homilia,
cuidar e distribuir a Eucaristia, dar aconselhamentos e bênçãos, levar a
comunhão aos enfermos, realizar a bênção com o Santíssimo Sacramento e celebrar as exéquias. Como eles não são sacerdotes, não podem celebrar a missa, administrar o Sacramento da Unção dos Enfermos, ouvir
as conﬁssões e absolver os pecados dos penitentes.
Santo Inácio de Antioquia reconhece a necessidade do diaconato
no Período Apostólico, diz que é impensável uma Igreja particular
sem bispo, presbítero e diácono. O trabalho incansável pela caridade
é uma marca da Igreja primitiva, impressa no trabalho do diácono,
que é elencado junto com as outras duas funções hierárquicas. Logo,
entende-se que, no sacramento da Ordem, há três graus: o episcopado,
o presbiterado e o diaconado.
O candidato ao diaconado permanente pode ser solteiro ou casado.
Caso seja solteiro, precisa aderir ao celibato. Já os casados só podem ser
ordenados se a sua esposa concordar formalmente com isso. Aﬁnal, certamente a família terá que fazer importantes renúncias, já que a maior
parte do serviço prestado pelos diáconos costuma ser realizado nos ﬁns
de semana, justamente quando os maridos, em geral, se dedicam às
tarefas de casa e ao lazer com a família.
Leia a matéria completa com os depoimentos dos candidatos ao
diaconado no site da Arquidiocese de Goiânia.

Futuros Diáconos
Rogério de Souza Pereira

Rosemar Ribeiro de Rezende

Carlos Alberto de Souza

Nivaldo Moreira da Silva

Clodoaldo Donadon Pereira

Antônio Carlos Pinto

Paulo Pinto de Faria

Paulo Zanolini Fachini

Agnaldo Duarte de Assunção

Zilmar Batista Valadão

Leidimar Caetano da Silva

Evandro Alves Vieira
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Bispos divulgaram mensagem
ao povo brasileiro neste
tempo de pandemia
“Travessia desaﬁadora rumo a um novo tempo”
FÚLVIO COSTA, COM CONTEÚDO DA CNBB NACIONAL E CNBB CENTRO-OESTE

N

os dias 12 a 16 de abril foi realizada a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de modo totalmente on-line devido à pandemia do coronavírus. O tema central do
evento foi a “Animação Bíblica da Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias”. O estudo sobre o tema foi aprovado pelo episcopado brasileiro no dia 14. A última versão do texto, com a incorporação
das sugestões, foi apresentada aos bispos pelo arcebispo de Curitiba (PR) e
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico Catequética da CNBB, Dom José Antônio Peruzzo. Ele coordenou o grupo que
elaborou o texto do tema central.
Como a Assembleia não pode aprovar um documento em seu formato on-line, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB,
Dom Joel Portella Amado, consultou os bispos sobre a conﬁança na equipe
para incorporar as sugestões ﬁnais e sobre a possibilidade de aprovar a sua
publicação na série de “Estudos da CNBB”, pela editora da entidade. O
episcopado brasileiro aprovou a publicação. “Nosso desejo é poder nutrir
sempre mais o povo com a Palavra de Deus”, aﬁrmou o bispo da Diocese
de Livramento de Nossa Senhora (BA), Dom Armando Bucciol, durante a
primeira coletiva de imprensa.
Durante a Assembleia, foi aprovada também, por unanimidade, a realização do terceiro Ano Vocacional da Igreja no Brasil em 2023. Na ocasião,
serão comemorados os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reﬂexão, oração e promoção das vocações no país. A proposta foi apresentada
pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida
Consagrada da CNBB.
Segundo o bispo de Tubarão (SC) e presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados, Dom João Francisco Salm, o Ano Vocacional de 2023

dará continuidade a um processo iniciado em 1983, quando foi celebrado
o primeiro Ano Vocacional do Brasil. Naquela oportunidade, a iniciativa
“favoreceu e ampliou o reconhecimento de que toda a comunidade cristã
é responsável pela animação, cultivo e formações das vocações”. O bispo
também elencou vários frutos que surgiram como a dinamização dos Serviços de Animação Vocacional e da Pastoral Vocacional e a produção de
subsídios.
O Fundo Nacional da Solidariedade (FNS) foi um dos assuntos da pauta da Assembleia. Dom Joel Portella Amado fez uma prestação de contas
aos bispos quanto ao montante arrecadado até o momento, fruto da coleta
realizada pela Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) de 2021. A administração desses recursos para aplicação em projetos sociais é o desaﬁo a
partir de agora, que se torna mais exigente quando a Campanha da Fraternidade é Ecumênica. Dom Joel explicou aos bispos que neste ano, para gerir
esses recursos, foi constituído um Conselho Gestor Especial, composto por
três membros da CNBB e três membros do CONIC, que será coordenado
por ele. A CNBB vai submeter a esse Conselho uma proposta de três eixos
para os projetos sociais amparados pelo FNS: insegurança alimentar, insumos para cuidados sanitários e geração de renda. “No primeiro eixo devem ser priorizados os projetos que tratem da questão da fome; o segundo,
dado que não sabemos quando será o ﬁm da pandemia, para projetos ligados a conseguir insumos sanitários; e por ﬁm, o terceiro para projetos que
atuem na linha da geração de renda”, aﬁrmou Dom Joel. Após a reunião
desse Conselho Gestor dos recursos, será lançado o edital com as normas
para inscrição de projetos sociais. As entidades que já tiveram seus projetos
beneﬁciados em edições anteriores precisam estar, rigorosamente, em dia
com a prestação de contas para participar da nova seleção.

Campanha da Fraternidade 2022

O

s bispos aprovaram também
a mensagem destinada ao
papa Francisco. No texto, o
episcopado brasileiro renovou o seu apreço, carinho e fidelidade
ao Santo Padre. Eles buscaram ainda
deixar o Santo Padre informado sobre
os assuntos importantes para o clero
e o povo de Deus na Igreja no Brasil, além de expressarem sua
comunhão com a Igreja do mundo todo.
A proposta do tema “Fraternidade e Educação” e do lema “Fala
com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,26) para a Campanha
da Fraternidade do ano que vem foi apresentada aos bispos que
a aprovaram. O objetivo da campanha, conforme padre Patriky
Samuel Batista, secretário executivo de Campanhas da CNBB, é
promover o diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz
da fé cristã. Uma das motivações da CF de 2022 é a celebração
dos 40 anos da Pastoral da Educação no Brasil.

Novo
regional
da CNBB

O

utro destaque relevante da 58ª AG da CNBB foi a aprovação da criação do 19º Regional da Conferência. Trata-se do Regional Leste 3, composto pelo estado do
Espírito Santo: Arquidiocese de Vitória e as Dioceses
de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. A votação
contou com a participação de 269 bispos. Desses, 251 aprovaram, seis foram contrários e houve 12 abstenções. O resultado
foi comemorado por todo o episcopado mineiro e capixaba, já
que essas dioceses integravam o Regional Leste 2 (Minas Gerais).
Ainda não há data para a implantação do novo regional, principalmente devido a situação da pandemia do coronavírus que
ainda é grave em nosso país.
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RETIRO

O

retiro dos bispos é um dos pontos altos da Assembleia Geral da
CNBB. Neste ano, por conta da pandemia, esse momento também
precisou ser remodelado. O presidente da CNBB, Dom Walmor
Oliveira de Azevedo, motivou os participantes da Assembleia a
entrarem na mística do retiro. Ele ressaltou que a Igreja está no coração do
mundo “para fazer brilhar a luz na presença de Cristo ressuscitado”. O retiro foi pregado pelo arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, cardeal Sean
Patrick O’Malley. Foram duas meditações intercaladas com momentos de
oração e partilha, onde o cardeal conduziu a primeira reﬂexão a partir da
leitura de um trecho do Evangelho de São Lucas (Lc 4,16-32), quando Jesus
fez sua primeira pregação na Sinagoga de Nazaré.

Mensagem do
Santo Padre

O

papa Francisco enviou uma mensagem de vídeo para o
episcopado brasileiro reunido. O Santo Padre optou por
dirigir-se aos bispos do Brasil falando espanhol, razão pela
qual pediu desculpas e justificou tratar-se de um idioma que
argentinos e brasileiros entendem bem, o “portunhol”.
Francisco estendeu carinhosamente, através dos bispos do Brasil, a
mensagem também “a cada brasileiro e brasileira” e ao amado Brasil,
país que em sua avaliação “enfrenta uma das provas mais difíceis de
sua história”.
“Desejo, em primeiro lugar, manifestar a minha proximidade a todas as centenas de milhares de famílias que choram a perda de um
ente querido. Jovens, idosos, pais e mães, médicos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres: a pandemia não excluiu ninguém no
seu rastro de sofrimento”, disse o chefe da Igreja Católica.
No vídeo, o pontífice dirigiu uma mensagem de ânimo aos bispos
brasileiros no contexto da celebração da Páscoa e da Ressurreição de
Jesus Cristo. “O anúncio Pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações: não podemos dar-nos por vencidos! Como
cantamos na sequência do Domingo de Páscoa: ‘Duelam forte e mais
forte: é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida, cativo, é morto,
mas reina vivo!’ Sim queridos irmãos, o mais forte está ao nosso lado!
Cristo venceu! Venceu a morte! Renovemos a esperança de que a vida
vencerá!”, disse.

Mensagem ao povo brasileiro

N

o último dia da Assembleia, 16 de abril, a CNBB divulgou
mensagem em que se dirigiu ao povo brasileiro neste grave
momento da pandemia em nosso país. No texto, os bispos
afirmam que diante da atual situação pela qual passa o Brasil, sobretudo em tempos de pandemia, não podem se calar quando
a vida é “ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e
a violência instaurada”. Os bispos asseguram que são pastores e que
têm a missão de 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”, explicaram.
O episcopado reitera que no atual momento precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais. Reconheceram agradecidos que as famílias têm
sido espaço privilegiado da vivência da fé e da solidariedade. “Elas
têm encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de
subsídios e celebrações on-line, a possibilidade de vivenciarem intensamente a Igreja doméstica. Unidos na oração e no cuidado pela
vida, superaremos esse momento”.
Por fim, os bispos fizeram um forte apelo à unidade da sociedade civil, Igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de
boa vontade, em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. “Assumamos,
com renovado compromisso, iniciativas concretas para a promoção
da solidariedade e da partilha. A travessia rumo a um novo tempo é
desafiadora, contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz,
trilhando o caminho da fraternidade e do diálogo.

Dom Levi Bonatto

C

om a realização das Assembleias anuais, a evangelização sempre
evolui na Igreja, conforme avaliação do bispo auxiliar de Goiânia,
Dom Levi Bonatto. Para ele, não houve perdas nesse novo formato e
foi possível levar adiante as propostas e discussões que se desenvolveram durante essa semana intensa de trabalhos. “Notei que não se perde
nada. Os conteúdos são todos muito bem explicados e temos condições de
revisar esses conteúdos. Outra coisa que também não se perde é a convivência fraterna entre os bispos, há sempre momento para uma brincadeira.
Mas esse esforço da CNBB, na verdade, é para que não ﬁcássemos mais um
ano sem ter a assembleia, que é muito importante para a evangelização e
muito importante para que a ação missionária do Brasil avance. Foi uma
experiência muito boa participar deste formato de reunião”.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 29

Rezar e trabalhar em
comunidade faz progredir
o mundo. É um motor.

A Igreja mestra
em oração
Estimados irmãos e irmãs!

A

Igreja é uma grande escola de oração. Muitos de nós aprendemos a silabar
as primeiras orações enquanto estávamos no colo dos pais ou dos avós.
Talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinavam a recitar as orações antes de dormir. Esses momentos de recolhimento são,
frequentemente, aqueles em que os pais ouvem algumas conﬁdências íntimas dos
ﬁlhos e podem dar os seus conselhos inspirados pelo Evangelho. Depois, no caminho do crescimento, há outros encontros, com outras testemunhas e mestres de
oração (cf. Catecismo da Igreja Católica, 2686-2687). É bom recordá-los.
A vida de uma paróquia e de cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e da oração comunitária. Aquele dom, que na infância recebemos
com simplicidade, compreendemos que é um patrimônio grande, um patrimônio
muito rico, e que a experiência da oração merece ser aprofundada cada vez mais
(cf. Catecismo da Igreja Católica, 2688). O hábito da fé não é engomado; desenvolve-se conosco; não é rígido, cresce, até através dos momentos de crise e ressurreição;
aliás, não se pode crescer sem momentos de crise, porque a crise te faz crescer:
entrar em crise é um modo necessário para crescer. E o sopro da fé é a oração:
crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. Depois de certas passagens da
vida, compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito e que a oração foi
a nossa força. Não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs, da comunidade que nos acompanhou e apoiou, das pessoas que nos conhecem, das pessoas
às quais pedimos que rezem por nós.

Também por esse motivo, na Igreja ﬂorescem, continuamente, comunidades
e grupos dedicados à oração. Alguns cristãos sentem até o chamado de fazer da
oração a ação principal dos seus dias. Na Igreja existem mosteiros, conventos e
eremitérios onde vivem pessoas consagradas a Deus e que muitas vezes se tornam
centros de irradiação espiritual. São comunidades de oração que irradiam espiritualidade. São pequenos oásis nos quais se partilham uma oração intensa e se
constroem a comunhão fraterna dia após dia. Se trata de células vitais, não apenas
para o tecido da Igreja, mas para a própria sociedade. Pensemos, por exemplo, no
papel que o monaquismo desempenhou no nascimento e no crescimento da civilização europeia, e também em outras culturas. Rezar e trabalhar em comunidade
faz progredir o mundo. É um motor.
Tudo na Igreja nasce na oração, e tudo cresce graças à oração. Quando o Inimigo, o Maligno, quer combater contra a Igreja, primeiro ele procura secar as suas
fontes, as impedindo de rezar. Por exemplo, vemos isso em certos grupos que concordam em levar a cabo reformas eclesiais, mudanças na vida da Igreja... Há muitas
organizações, há os meios de comunicação que informam todos... Mas a oração
não se vê, não se reza. “Devemos mudar isso, temos de tomar esta decisão que é
um pouco forte...”. É interessante a proposta, é interessante, apenas com o debate,
apenas com os meios de comunicação, mas onde está a oração? A oração é aquela
que abre a porta ao Espírito Santo, o qual inspira a ir em frente. As mudanças na
Igreja sem oração não são mudanças da Igreja, são mudanças de grupo. E quando
o Inimigo – como já disse – quer lutar contra a Igreja, ele procura primeiro secar
as suas fontes, as impedindo de rezar, e – as induzindo a – fazer estas outras propostas. Se a oração cessar, por algum tempo parece que tudo pode continuar como
habitualmente – por inércia – mas depois de pouco tempo a Igreja compreende que
se torna como que um invólucro vazio, que perdeu o seu eixo central, que já não
possui a nascente do calor e do amor.
As mulheres e os homens santos não têm uma vida mais fácil do que os outros,
pelo contrário, também eles têm os próprios problemas para enfrentar e, além disso, são frequentemente objeto de oposições. Mas a sua força é a oração, que haurem
sempre do “poço” inesgotável da mãe Igreja. Com a oração alimentam a chama da
sua fé, como se fazia com o óleo das lâmpadas. E assim vão em frente, caminhando
na fé e na esperança. Os santos, que muitas vezes contam pouco aos olhos do mundo, na realidade são aqueles que o sustentam, não com as armas do dinheiro e do
poder, dos meios de comunicação e assim por diante, mas com as armas da oração.
No Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma pergunta dramática que nos faz
sempre reﬂetir: “Quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra?” (Lc 18, 8), ou será que só encontrará organizações, como um grupo de “empresários da fé”, todos bem organizados, fazendo beneﬁcência, muitas coisas..., ou
será que encontrará fé? “Quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre
a terra?”. Esta pergunta surge no ﬁnal de uma parábola que mostra a necessidade
de rezar com perseverança, sem se cansar (cf. Lc 18, 1-8). Portanto, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da
oração. A lâmpada da verdadeira fé da Igreja estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração. É o que leva em frente a fé e a nossa vida pobre, débil
e pecadora, mas a oração a leva em frente com segurança. Uma pergunta que nós
cristãos devemos fazer a nós mesmos: rezo? Rezamos? Como rezo? Como papagaios ou rezo com o coração? Como rezo? Será que rezo com a certeza de que estou
na Igreja e rezo com a Igreja, ou rezo um pouco de acordo com as minhas ideias e
deixo que as minhas ideias se tornem oração? Isto é oração pagã, não oração cristã.
Repito: podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração.
Esta é uma tarefa essencial da Igreja: rezar e educar para rezar. Transmitir de
geração em geração a lâmpada da fé com o óleo da oração. A lâmpada da fé que
ilumina, que governa tudo como deve ser, mas que só pode ir em frente com o óleo
da oração. Caso contrário, se apaga. Sem a luz desta lâmpada, não poderíamos ver
o caminho para evangelizar, aliás, não poderíamos ver o caminho para crer realmente; não poderíamos ver os rostos dos irmãos dos quais nos devemos aproximar
e servir; não poderíamos iluminar a sala onde nos encontramos em comunidade...
Sem fé, tudo desmorona; e sem a oração, a fé se extingue. Fé e oração, juntas. Não
há outro caminho. Por isso a Igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola
de fé e de oração.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 14 de abril de 2021
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VIDA CRISTÃ

São José,

profetizado e preparado
por Deus

DIÁCONO AMARILDO MARTINS

“Também por intermédio de José, Deus quis cumprir as profecias
que fizera e dar a Israel o Messias prometido, nascido da casa de
Davi, como rebento de um renovo por tanto tempo preparado”.

Q

uando o papa Pio IX, na Bula Ineﬀabilis Deus, de 8 de dezembro de
1854, declarou o dogma da Imaculada Conceição, ele nos diz — e diz
acertadamente — que, quando Deus, nos seus projetos divinos, desde
toda a eternidade viu o pecado do homem, ele decidiu, por um ato
livre de vontade, que iria salvar o ser humano. Deus não estava obrigado a
salvar ninguém, mas ele quis e, querendo salvar, tampouco estava obrigado a
se encarnar; mas ele quis encarnar-se.
Dentro do projeto da economia salvíﬁca, Deus quis o seu Filho Encarnado.
Ora, quando Deus deﬁniu isso, ele não decidiu sem preparar também os detalhes. Ele pensou, no mesmo ato, na Virgem Maria, e nós podemos — é isso
que está dizendo o Bem-aventurado Pio IX — dizer também que, no mesmo
ato, pensou em São José. Por quê? Porque, de fato, havia uma providência divina, um desígnio divino em relação a São José. Disso não há dúvida nenhuma.
Deus, quando faz as coisas, as faz perfeitamente. Nós, seres humanos, podemos fazer as coisas “meio embaralhadas”, mas Deus não é assim. Ele, tendo em
vista a missão, verdadeiramente deu a São José a graça, a santidade e o amor de
que ele precisava para cumprir a sua missão.
Isso aqui é uma coisa claríssima, é um princípio inquestionável: quando
Deus dá missões especialíssimas e singulares a uma pessoa, ele dá a ela também graças especialíssimas e singulares. Portanto, tiremos da cabeça a ideia de
que São José “ﬁcou santo” depois, só quando Jesus nasceu. Não, nós estamos
falando aqui de um ser humano que, depois da Virgem Maria, é o mais santo

de todos os santos: São José é evidentemente mais santo do que todos os outros
santos juntos, mais santo até do que os anjos.
Quando, no Evangelho, os ﬁlhos de Zebedeu pedem a Jesus que, quando
ele vier no seu Reino, um sente à sua direita e outro à sua esquerda, o Senhor
responde que isso ele não pode fazer, porque já está reservado pelos planos
e projetos de Deus. Ora, quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus? Evidentemente, a Virgem Maria e São José. Quem mais seria, senão aqueles que
estiveram com Jesus e eram parte do projeto de Deus da Encarnação? Iremos
ver com mais detalhes, durante o curso, que os outros santos estão na ordem
da graça, ao passo que São José, de alguma forma, junto com a Virgem Maria,
está na ordem da união hipostática, da Encarnação. Ou seja: nenhum santo
pode dizer, junto com a Virgem Santíssima e com São José, que colaborou com
a Encarnação do Verbo eterno e a salvação da humanidade inteira. Mas, São
José colaborou, estava lá por desígnio e projeto de Deus.
Posteriormente, veremos com mais detalhes como a santidade de São José
se mostra evidente desde o início e como ela se manifesta. Nós vamos tentar
desdobrar isso com clareza durante o curso. Mas, desde já, é preciso ter claro
que São José foi pensado por Deus e está nas profecias porque, desde toda a
eternidade, fazia parte de um decreto divino. Disso não há dúvida nenhuma.
Por isso, estamos diante de um grande santo, do maior de todos os santos,
excetuada a Virgem Maria e, é claro, Jesus, nosso divino Salvador, que não
é santo em sentido ordinário: Ele é Santíssimo porque é o próprio Deus que
se fez homem”.
Fonte: Padre Paulo Ricardo (curso sobre São José)
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LEITURA ORANTE

A ovelha e o Bom Pastor
‘‘Eu sou o bom pastor’’ (Jo 10,14)

GUILHERME DA SILVA CUNHA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

E

stamos no tempo litúrgico da Páscoa e, tradicionalmente, no 4º domingo é lido o trecho do evangelho
que Jesus se autodenomina como o
‘Bom Pastor’. A título de curiosidade, nesse domingo é celebrado o Dia Mundial
das Vocações e, tradicionalmente, os últimos papas ﬁzeram ordenações sacerdotais e diaconais nesse dia celebrativo.
Retomando o evangelho deste domingo, dois personagens perpassam todo o
contexto da passagem bíblica. Enquanto
o Bom Pastor tem como antagonista o vil
mercenário, que realiza o seu trabalho
apenas como uma função a cumprir, as
ovelhas têm como seu principal perigo
o lobo que ‘as ataca e dispersa’ (Jo 10,12).
Também é preciso destacar as suas princi-

pais características: O bom pastor é aquele que conhece as ovelhas e que dá a vida
por elas, mesmo nas situações de perigo;
As ovelhas têm a capacidade de distinguir a voz do pastor cheio de bondade, da
voz do covarde mercenário e se deixam
conduzir por onde for o pastor.
Se o Cristo é o nosso bom pastor e nós
somos o seu rebanho, devemos estar atentos à sua amorosa palavra. Devemos estar
atentos ao próprio Cristo que é a própria
Palavra, que transparece o Pai. Os barulhos de um mundo que não escuta mais
Jesus Cristo só favorecem os inimigos
que estão ao redor dos ﬁlhos de Deus.
Coloquemo-nos nesse exercício, diário e
fundamental, de escuta e seguimento do
bom pastor.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,1-10. 3ª-f.: At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-30.
4ª-f.: At 12,24-13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50. 5ª-f.: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20. 6ª-f.: At 13,26-33;
Sl 2; Jo 14,1-6. Sábado: At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14. Domingo: 5º Domingo de Páscoa: At 9,26-31;
Sl 21(22); 1Jo 3,18-24; Jo 15,1-8. (Videira e Ramos)

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 10,11-18 (página 1481 - Bíblia da CNBB)
1º) Ambiente de oração: se coloque numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo.
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, se
familiarize com as palavras e se insira no relato bíblico.
3º) Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada
Escritura se comunique com autonomia a própria Palavra de
Deus. Ela é viva, eﬁcaz e tem um objetivo especíﬁco na sua
vida. A Palavra de Deus hoje se cumpriu na sua vida. Deixe
que Deus fale com Suas Palavras e apenas escute.
4º) Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na sua vida, contemple a Pessoa de Jesus que é a própria Palavra que agora
você lê. Contemple a Trindade que se releva.
5º) Oração: a Palavra está contigo agora. Favoreça um momento para “ruminar” o Evangelho, reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se
possível, escreva os frutos dessa oração.
6º) Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos que veio fazer: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo mostrará as
ações concretas que você deve realizar depois de um intenso
momento de oração.
4º Domingo da Páscoa, Ano B – Liturgia da Palavra: 1ªL At 4,
8-12; Sl 117,1.8-9.21-23.26.28cd.29 (R. 22); 2ªL 1Jo 3,1-2;
Evangelho Jo 10, 11-18.

