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Siga-nos

Fotos: Arquivo

Capa: Carlos Henrique
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PALAVRA DO ARCEBISPO

VIDA LITÚRGICA
em tempo de pandemia

N

a medida que nos é possível, neste tempo de pandemia vamos à igreja para o
encontro com Cristo, à volta da mesa da Palavra e da Eucaristia. Jesus coloca-se no nosso meio.
“Ele está presente no meio de nós quando nos reunimos no seu amor e, como
outrora aos discípulos de Emaús, ele
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
nos explica o sentido da Escritura e nos
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
reparte o pão da vida” (Oração Eucarística V). Nós abeiramo-nos do Senhor, “espantados e cheios de medo” (Lc 24,37), por causa dos
nossos pecados. Mas estamos cheios de conﬁança, pois “se
alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado
junto do Pai” (1 Jo 2,1).
O evangelho de São Lucas (24, 35-48) evidencia três dimensões muito importantes para celebrarmos a Páscoa e
tornarmos possível, real e não virtual, o nosso encontro
com Cristo Ressuscitado: a comunidade, a corporeidade, a
comensalidade).
1. A comunidade: Os discípulos de Emaús regressam à
comunidade primeira, ao grupo dos onze Apóstolos,
de onde tinham desertado. Ali dão testemunho do seu
encontro com Cristo no caminho de Emaús e, em casa,
ao partir do Pão. Ali recebem o testemunho dos outros
Apóstolos, que viram o Senhor. Ali, juntos, em comunidade, fazem a experiência de Cristo, que está no meio deles, desse Cristo que os precede no caminho e os preside à
mesa. Sozinhos, duvidam. Sozinhos, não sabem se estão
sonhando, delirando ou vendo um fantasma. É no encontro e no confronto, no seio de uma comunidade viva,
que podem realmente crescer na fé e no testemunho. Ninguém pode dispensar-se da comunidade.
2. A corporeidade: O relato da aparição do Ressuscitado
(Lc 24, 36-46) insiste muito na importância do corpo, das
mãos e dos pés, da carne e dos ossos de Jesus. O corpo
não é um obstáculo, nem uma prisão da alma. Por isso,
uma fé viral e virtual, imaginária, desencarnada, que dispense o corpo e os seus sentidos, é apenas um ilusório
sentimento religioso. A vida cristã não se realiza fora desta esfera corpórea e material, porque em Jesus Cristo o
Verbo se fez Carne e a nossa carne tornou-se via de salvação. Por isso, rezamos e celebramos também com o corpo.
3. Comunidade e corporeidade convergem na comensalidade. Precisamos nos encontrar junto à mesa da Eucaristia.
Jesus disse-lhes: “Tendes aqui alguma coisa para comer?” É
sempre na sala da Ceia, participando de uma refeição, que
o Ressuscitado se manifesta. É, ao partir do pão, que os
discípulos o reconhecem vivo e ressuscitado. Este alimento tomado à mesa não pode ser substituído por transmissões eletrônicas. Não podemos ﬁcar satisfeitos com uma
Missa pela televisão, pelo Facebook, como não podemos
matar a fome ao ver programas de arte culinária.

Editorial
Como está sua fé neste tempo de
pandemia? A resposta a essa pergunta é tema da reportagem de capa desta
edição do Jornal Encontro Semanal. Entrevistamos membros de três paróquias
de nossa Arquidiocese que falaram sobre a experiência de pouco mais de um
ano vivendo em distanciamento social
e, participando da vida da Igreja ﬁsicamente, apenas quando possível. São
dias difíceis, mas que proporcionaram
a essas pessoas um amadurecimento
na fé e crescimento espiritual. Os tão
sonhados dias pós-pandemia não deverão ser iguais àqueles antes desse período, conforme alguns relatos. Conﬁra

A Diocese de Goiás

é elevada à condição de Arquidiocese
PE. MAXIMILIANO COSTA – Mestre em História

E

m 18 de novembro de 1932, o papa Pio XI, pela bula Quae in facidiorem, elevou a Diocese de Sant’Ana de Goiás à condição de Arquidiocese, sendo Dom Emanuel o primeiro arcebispo da nova circunscrição
eclesiástica, que até o momento estava subordinada à Arquidiocese de
Mariana. Assim, Dom Emanuel tomou posse como o primeiro arcebispo, em
16 de abril de 1933, na Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, na cidade de
Goiás, que até então servia de catedral provisória. Essa nomeação eclesiástica
refletia o prestígio angariado por Dom Emanuel junto à Santa Sé, em Roma,
em virtude dos seus trabalhos já realizados em prol da Igreja. Além disso, há
outro fator interessante, o arcebispo de Mariana, Dom Helvécio, era seu irmão,
e foi ele quem fez o pedido ao papa para esse desmembramento e elevação,
pois toda essa região de Goiás era sufragânea à Mariana (MG). Dom Emanuel
recebeu o pálio das mãos do cardeal Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio
de Janeiro, em 13 de agosto de 1933, no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Niterói. Ele foi o primeiro e único arcebispo de Goiás, pois, com a
criação de Goiânia, houve uma reconfiguração das circunscrições eclesiásticas do estado, passando o título aos arcebispos da Arquidiocese de Goiânia
criada em 1956, onde estava a nova capital. Segue um trecho da carta-pedido
de Dom Helvécio ao Núncio Apostólico:
Parecendo agora oportuno o ensejo e depois de maduro
exame do caso e suas circumstancias, compareço a presença
de V. Excia. afim de rogar ao eminente Embaixador da Santa
Sé Apostolica no Brasil, queira transmitir ao SS. Padre o meu
pedido e parecer acercar das conveniências de ser elevada a
dignidade de Metropole a antiga sé Episcopal de Goyaz, até
agora sufragânea a esta Provincia Ecclesiastica de Marianna
(OLIVEIRA, 1931)1.
Neste mesmo pedido, Dom Helvécio exaltou a figura de seu irmão, Dom
Emanuel, bem como seus feitos, para que o pedido fosse aprovado:
O Estado de Goyaz, de território imenso, com cerca de 800 mil
klms. quadrados, de uma população nunca inferior a meio
milhão de catholicos, com a profícua e sábia administração
do seu Exmo. Ordinario, D. Emmanuel Gomes de Oliveira, da
Pia Sociedade Salesiana, teve nestes últimos anos um surto
maravilhoso em sua vida religiosa, com as incessantes Visitas
Pastoraes de Sua Excia. como a construção de um importante
e moderno Gymnasio Diocesano já em pleno funcionamento, com a demarcação e valorização de imensos patrimônios
na freguezia da SS. Trinidade, e outras; com as vultosas Obras
da primitiva Cathedral suspensas havia dezenas de anos e já
bem adeantadas, e sobretudo, com a providencial divisão do
território em varias Prelazias e Diocese; com o regular funcionamento do pequeno Seminario em plena florescencia,
havendo Sua Excia. Rvma. Tomado o accertado alvitre de
encaminhar para o grande Seminario Provincial de Marianna
os seus melhores alunos do Curso Superior, vários dos quaes
récem-ordenados em 1928 e 29 (OLIVEIRA, 1931)2.

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

OLIVEIRA, Helvécio Gomes de. Carta ao Núncio Apostólico. Marianna, 5 de Abril de 1931. Arquivo do
Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central.
2
Ibid. p. 1.
1

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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História da Igreja em Goiás

Fique então claro para todos, agora que começamos a sair
do isolamento físico: “Uma familiaridade com Cristo sem comunidade e sem pão, sem povo e sem sacramentos, é perigosa. Pode
tornar-se uma familiaridade agnóstica” (Papa Francisco, Homilia, 17.04.2020), isto é, aparente, sem consistência, sem vitalidade real. Tenhamos, por isso, cuidado em não nos acomodarmos ao sofá das transmissões das celebrações pela internet ou pela TV. Logo que for possível, voltemos a celebrar a
Páscoa na igreja. Voltemos, com alegria, à comunidade, de
corpo e alma, à mesa da Eucaristia.

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

também nesta edição, matéria sobre a
Congregação Pequena Obra da Divina Providência (Orionitas) que está
em Goiânia desde o ﬁnal da década de
1960. Ordenado no dia 1º de maio, o
neodiácono Clodoaldo Donadon Pereira fala sobre a vocação de ser pai e diácono permanente e conta como aconteceu o seu chamado ao ministério da
Ordem. Em Arquidiocese em Movimento,
apresentamos os novos vigários episcopais dos Vicariatos Silvânia e Campinas e trazemos uma matéria especial
sobre a Cátedra do arcebispo.
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O sentido da Cátedra do arcebispo

Foto: Arquivo

UMA CADEIRA ESPECIAL PARA O ARCEBISPO. POR QUÊ?
Quem conhece a Catedral Metropolitana de Goiânia já deve ter reparado que ao fundo da abside da igreja (atrás do altar) há uma cadeira especial abaixo da imagem da Padroeira Nossa Senhora Auxiliadora. Já deve
ter observado também que ela é pouco utilizada, mas algumas vezes Dom
Washington Cruz, nosso arcebispo metropolitano, senta nela como podemos ver na foto tirada no dia 24 de outubro de 2020, aniversário de 87 anos
de Goiânia. Aquela simbólica cadeira é chamada de Cátedra episcopal, daí
o nome da igreja Catedral. A palavra Cátedra vem do grego, Kathedra, de
kata (no alto) e hedra (assento), da mesma raiz da palavra cadeira.
A Catedral é a igreja do bispo e a Igreja Mãe de todas as outras da diocese, portanto, o bispo é o pároco que usa essa igreja regularmente para as
celebrações litúrgicas e da cátedra ele governa a diocese. A Cátedra é uma
tradição antiga herdada pela Igreja Católica. Quando a cadeira não era um
objeto comum, era desse acento que os líderes governavam. Na educação,
a cadeira era utilizada somente pelo professor que, enquanto lecionava, os
alunos ﬁcavam de pé ouvindo. Foi daí que surgiu o professor catedrático,
isto é, o titular de uma cátedra na universidade, título mais alto do conhecimento, que depois foi substituído por professor titular. A cadeira era um
sinal de poder, ﬁcava em um lugar alto, tinha um espaldar elevado e sentava-se nela quem detinha o saber, aquele que ministrava as aulas.
A Cátedra talvez seja o símbolo mais antigo do ministério episcopal, bem
como do magistério do bispo e da sua autoridade pastoral. Nessa cadeira
especial, apenas o pastor da diocese senta-se e, quando um padre preside
celebrações nesta igreja, ele o faz de outra cadeira. É da Cátedra ainda que o
bispo guia o caminho dos ﬁéis na fé, na esperança e na caridade.

Cátedra de Goiânia foi a Cátedra de São Pedro por algumas horas no ano de 1991

Foto: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

CÁTEDRA DE GOIÂNIA FOI A CÁTEDRA DE SÃO PEDRO POR ALGUMAS HORAS
No site da Catedral Metropolitana de Goiânia é possível fazer um tour
virtual pelos principais pontos desta igreja que já tem 84 anos. Nesta página
virtual que está no endereço www.catedralgo.org.br é possível saber um
pouco mais sobre a nossa Cátedra que tornou-se muito especial no dia 15
de outubro de 1991, quando, por algumas horas, passou a ser a Cátedra de
São Pedro. É que se sentou nela, naquele memorável dia, São João Paulo II,
que em nossa cidade de Goiânia presidiu a celebração da Palavra para cerca
de 500 mil ﬁéis. Saiba mais, clique aqui https://www.catedralgo.org.br/tour.
CÁTEDRA DE SÃO PEDRO
A Igreja celebra no dia 22 de fevereiro, a Festa da Cátedra de São Pedro
para nos lembrar do primado do apóstolo Pedro. Essa festa é celebrada desde o século IV e sua importância se dá porque nos recorda da autoridade
que Jesus deu a Pedro, quando disse: “E eu digo que tu és Pedro, e sobre
esta pedra ediﬁcarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela” (cf. Mt 16,18). A Cátedra de São Pedro, que está na basílica de
mesmo nome, em Roma, foi um presente do Rei de França (840 a 875 d.C),
Carlos II (O calvo) ao papa João VIII no século IX que, segundo a tradição,
foi dada a ele na ocasião de sua viagem a Roma para sua coroação como
imperador romano do ocidente. A relíquia é uma composição barroca construída entre 1656 e 1665 por Gian Lorenzo Bernini.
CURIOSIDADE
Uma curiosidade é que a Catedral do papa não é a Basílica de São Pedro,
mas sim a Basílica de São João de Latrão, por ser a igreja mais antiga de
Roma. A Basílica de São Pedro faz parte do grupo das chamadas Basílicas
papais, com as demais: São Paulo Fora dos Muros, Santa Maria Maior e São
João de Latrão. A Catedral do papa é denominada também de “Omnium
urbis et orbis Ecclesiarum Mater et Caput”, ou seja, “Igreja mãe e cabeça de
todo o mundo”.

Dom Washington Cruz nomeia dois vigários episcopais
MARCOS PAULO MOTA

Já, o missionário redentorista, padre Abdon Dias Guimarães, reitor do
Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, foi nomeado vigário episcopal para o Vicariato de Campinas. O novo vigário sucede
o padre Marco Aurélio Martins da Silva. Os novos vigários episcopais farão a
Profissão de Fé e o Juramento de Fidelidade no dia 24 de maio, Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora, na Catedral Metropolitana de Goiânia.

Fotos: Rudger Remígio

Após a última reunião do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Goiânia,
Dom Washington Cruz nomeou o padre Wenefredo Soares Filho, pároco das
Paróquias São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Passa Quatro e São Francisco
de Assis, em Cristianópolis, como novo vigário episcopal para o Vicariato de
Silvânia. Ele sucederá Dom Moacir Silva Arantes, agora bispo da Diocese de
Barreiras (BA).
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VIDA CONSAGRADA

Filhos da Divina Providência
Renovar tudo em Cristo,
mediante as obras
de caridade
MARCOS PAULO MOTA

A

os 21 anos, padre Luís Orione, inaugurou o primeiro colégio em Tortona, na Itália,
no dia 15 de outubro de 1893, dando início à Congregação Pequena Obra da Divina
Providência, com a missão de que os ﬁlhos espirituais de Dom Orione aprendessem por si mesmos a ver e sentir Cristo no homem e a trabalhar sempre com zelo,
com ardor pela causa de Deus, da Igreja e das almas.
Segundo o padre Eduardo Caliman, pároco da Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística
e superior dos Orionitas em Goiânia, a congregação trabalha convencida de que a ação
apostólica e caritativa se faz presente na própria natureza da vida religiosa, na medida
em que ela se constitui um ministério sagrado e uma obra de caridade conﬁada pela
Igreja e exercida em seu nome. “Os Filhos da Divina Providência fazem tudo o que está
ao seu alcance para que toda a sua vida religiosa seja voltada pelo espírito apostólico e
que toda a ação apostólica seja animada por um espírito religioso em íntima união com
o divino Mestre”, aﬁrma.
O fundador da congregação tinha quatro grandes amores que sempre inspiraram
sua vida: Jesus, Maria, o papa e as almas. “Jesus, que é a fonte viva da fé e da caridade,
que pode restaurar e renovar o homem e a sociedade. Maria, que a veneramos e a proclamamos como nossa Mãe celeste e fundadora da Pequena Obra. O papa, Vigário de
Jesus Cristo, o ‘doce Cristo na terra’, como o chamava Santa Catarina de Sena; nosso
guia seguro, nosso Mestre infalível, nosso verdadeiro Pai. E as almas, que é onde
está a nossa vida, como dizia ele; aqui está o nosso grito, o nosso programa, toda a
nossa alma, todo o nosso coração”.
Os Filhos da Divina Providência tiveram sua aprovação diocesana por Dom
Bandi, com o decreto de 21 de março de 1903. Já em 1913 começou a atividade das
missões fora da Itália com a partida de um sacerdote e dois irmãos para o Brasil,
logo a seguir outras expedições para Argentina e a Terra Santa. O próprio Dom
Orione foi missionário na América Latina (Brasil, Argentina, Uruguai e Chile)
entre os anos de 1921 a 1922 e 1934 a 1937.
CARISMA
Eis o carisma dos ﬁlhos de Dom Orione: “Conﬁantes na Divina Providência,
colaborar para levar os pequenos, os pobres e o povo à Igreja e ao papa para
renovar tudo em Cristo, mediante as obras de caridade”.
A congregação é organizada através de províncias, vice-províncias e delegações. No Brasil existem duas Províncias: Brasil Norte, que tem como
padroeira Nossa Senhora de Fátima; e Brasil Sul, que tem como padroeira
Nossa Senhora da Anunciação. Atualmente, os Filhos da Divina Providência
são 1023: três bispos, 728 sacerdotes, 82 irmãos, oito eremitas. Na formação
existem 201 clérigos, 19 irmãos de votos temporários e 45 noviços. No Brasil, a congregação conta com 250 religiosos.
Os orionitas iniciaram suas atividades em Goiânia no ﬁnal da década
de 1960. Em 1967, com a autorização e consentimento de Dom Fernando
Gomes dos Santos, a Congregação comprou uma casa na Rua 48, atual
Rua Dom Orione, no Setor Oeste. Atualmente os orionitas se fazem presentes na capital em duas Paróquias: São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora Rosa Mística; e contam com três obras de caridade: Casa da Caridade Rosa Mística e Creche Anjo da Guarda, ambas de responsabilidade
da Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística; e o Recanto Dom Orione, de
responsabilidade da Paróquia São Paulo Apóstolo. Em Goiânia há sete
religiosos, sendo quatro padres, dois clérigos e um irmão.

INFORMAÇÕES
Pequena Obra da Divina Providência
Superior: Pe. Eduardo Seccatto Calimam, PODP
Endereço: Rua Dom Orione, nº 230 – St. Oeste
74140-080 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3070-0052
Recanto São Luiz Dom Orione - Seminário
Endereço: Rua Maratá, Esq. c/ Rua Grajau, s/n, Qd.43, Lt. 121
Jardim Maribel – 74485-600 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3274-2662
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CAPA

As dores causadas
pela pandemia
fortaleceram a fé e
a Igreja doméstica
FÚLVIO COSTA

N

ão faz muito tempo, levávamos uma vida que acreditávamos ser
normal. Oração, vida em comunidade, trabalho, estudo, lazer. De
forma inesperada por todos, contudo, surgiu o novo coronavírus a
quase 17 mil km de nós, em Wuhan, na China, doença que já infectou mais de 148 milhões de pessoas em todo o mundo e que há mais de um
ano desaﬁa todos nós a manter cuidados sanitários e distanciamento social
para que a doença não nos acometa e cause ainda mais mortes e o saturamento do sistema de saúde. De acordo com o boletim diário da Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás sobre a covid-19, atualizado em 25 de abril, a
taxa de ocupação dos leitos estava em 91,43%, com 491 leitos ocupados e 46
disponíveis em todo o estado. Já em Goiânia, a taxa de ocupação estava em
73,31% e 206 leitos ocupados e 75 disponíveis.

P

rocuramos seguir a vida enquanto,
lentamente, chega-nos as vacinas
que são uma esperança importante
para a humanidade. Em nossas comunidades paroquiais, as pessoas buscam
em Deus as respostas para este tempo desaﬁador. Adriana Maria Pereira Lobo, da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no
Balneário Meia Ponte, em Goiânia, é casada e mãe de uma ﬁlha. Na paróquia ela é
responsável pela Pastoral Familiar e, quando possível, participa da vida da comunidade presencialmente. Para ela,
a Igreja tem sido um diferencial em sua vida de fé neste momento. “Não
consigo imaginar passar por esse momento sem fé, pois ela me sustenta, é
minha força e minha fortaleza”, disse em entrevista. O tão sonhado pós-pandemia é muito aguardado por ela, que não espera ter uma vida como
antes. “Não acredito que será como antes. Este período de pandemia tem
nos ensinado a dar mais valor às pessoas, às amizades, às nossas comunidades, aos padres”.
Valdirene dos Santos e José Cândido da Silva são casados e também pertencem à Paróquia do Balneário Meia Ponte. Eles continuam participando
da vida da comunidade presencialmente, quando possível. Os dois foram
acometidos pelo novo coronavírus e atribuem à fé as forças necessárias
para superar a doença. “Enfrentamos a doença com fé e otimismo, e com a
graça de Deus e oração, repouso, apoio dos amigos, da Igreja e dos padres,
não deixamos de acreditar na vida em momento algum, e vencemos esta
batalha sem maiores complicações. Nossa fé foi essencial”. Desse tempo
difícil eles tiram muitas lições. “Esta realidade nos ajudou a descobrir novas maneiras de alimentar nossa fé, fazendo ainda mais de nossa casa uma
verdadeira Igreja doméstica”.

Diante de tudo disso, a Carta Encíclica Laudato Si’ – sobre o cuidado da
casa comum, do papa Francisco, parece cada vez mais fazer sentido para
todos nós. “Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa
do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados
a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido pelo pecado,
vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar
e nos seres vivos” (nº 2).

Mesmo com todo o sofrimento,
a pandemia me proporcionou
mais intimidade com Deus

N

a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Senador Canedo, Ana
Paula Perim e Lucimar Rodrigues,
pais de três ﬁlhos, são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Um ﬁlho é acólito e as outras duas
são da Pastoral da Acolhida. O calor humano e a igreja cheia são o que mais eles sentem falta desde que não foi mais permitido
aglomeração. “Sinto falta do calor humano,
do aperto de mãos, do sorriso nos lábios,
dos ritos, que devido a pandemia tiveram que ser retirados das santas missas, como aqueles da Semana Santa, o lava-pés e tantas procissões lindas
que não podemos mais realizar. Faz muita falta a multidão de pessoas na
porta da igreja, o nosso padre nos recebendo com um caloroso aperto de
mãos na chegada e na saída da igreja, antes e após as santas missas”. Quando tudo isso passar, a família de Lucimar e Ana Paula não quer viver mais
como antes da pandemia. “Mesmo com todo o sofrimento, a pandemia me
proporcionou mais intimidade com Deus. Fomos obrigados, de certa forma, a desacelerar e ﬁcar em silêncio até mesmo dentro de nossas casas.
Aprendemos a conviver com nossa família, marido, esposa, ﬁlhos. A olhar
nos olhos e fazer da nossa casa uma Igreja doméstica. A tomar consciência
de que só o Senhor nos basta, de buscar por ele, de ter uma conﬁança cega
e completa de que com Jesus passaremos por todas as situações”.

Igreja doméstica, a fé alimentada em casa

N

a edição 357, de 28 de março, o entrevistado da reportagem de capa sobre a Semana Santa,
padre Cristiano Faria dos Santos disse que “nós transformamos nossas casas em escolas, transformamos nossas casas em escritórios e também podemos transformar nossas casas em igrejas”. É isso que tem feito Jocemar Lima Moura dos Santos, 53 anos, da Paróquia Santa Luzia,
no Setor Novo Horizonte. Pertencente ao grupo de alto risco, ela está impossibilitada de participar das
celebrações e desde que teve início a pandemia, Jocemar vive a fé em casa. Seus dias não têm sido nada
fáceis. “Faço parte da catequese Bom Pastor e não tem como desenvolver essa pastoral virtualmente.
Esse modo de viver a fé com missas transmitidas é muito superficial, mas fazemos o que podemos. Tenho sofrido muito, mas Deus tem sido minha força. Às vezes me pego chorando, desesperada por ter
deixado de viver a minha Igreja como era antes”, desabafou. Ela também tem aprendido muito com a
pandemia. “Apesar de tantas frustações e do isolamento social, aprendi a conhecer Jesus de uma forma
significativa, a lidar melhor com as redes sociais, conheci pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, fiz um grupo da minha Pastoral com 12 pessoas e rezamos o terço todas as quintas-feiras à noite e
pretendemos não parar mais, mesmo voltando a vida normal, pois percebemos que nos faz muito bem”.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 30

Estimados irmãos e irmãs!

A

oração é diálogo com Deus; e, num certo sentido, todas as criaturas “dialogam” com Deus. No ser humano, a oração torna-se palavra, invocação, cântico, poesia... A Palavra divina fez-se carne, e na
carne de cada homem a palavra volta a Deus na oração.
As palavras são as nossas criaturas, mas são também as nossas mães, e
em certa medida plasmam-nos. As palavras de uma prece levam-nos em
segurança através de um vale escuro, orientando-nos para prados verdes,
ricos de água, fazendo-nos banquetear diante dos olhos de um inimigo,
como o Salmo nos ensina a recitar (cf. Sl 23). As palavras nascem dos sentimentos, mas há também o caminho inverso: aquele em que as palavras
moldam os sentimentos. A Bíblia educa o homem para garantir que tudo
vem à luz através da palavra, que nada de humano seja excluído, censurado. Acima de tudo, a dor é perigosa se permanecer coberta, fechada dentro
de nós... Uma dor encerrada dentro de nós, que não se exprime nem desabafa, pode envenenar a alma; é mortal.
É por este motivo que a Sagrada Escritura nos ensina a rezar até com
palavras às vezes audazes. Os escritores sagrados não nos querem enganar
sobre o homem: sabem que no seu coração existem também sentimentos
pouco ediﬁcantes, até mesmo o ódio. Nenhum de nós nasce santo, e quando estes sentimentos negativos batem à porta do nosso coração, devemos
ser capazes de os desarmar com a oração e com as palavras de Deus. Nos
Salmos encontramos também expressões muito duras contra os inimigos –
expressões que os mestres espirituais nos ensinam a atribuir ao diabo e aos
nossos pecados – mas são palavras que pertencem à realidade humana e
que acabaram no contexto das Sagradas Escrituras. Estão ali para nos testemunhar que se, perante a violência, não houvessem palavras para tornar
inofensivos os maus sentimentos, para os canalizar de modo que não prejudiquem, o mundo inteiro seria inundado por eles.
A primeira oração humana é sempre uma recitação vocal. Os lábios movem-se sempre em primeiro lugar. Embora todos saibamos que rezar não
signiﬁca repetir palavras, no entanto a oração oral é a mais segura e pode
ser praticada sempre. Os sentimentos, por mais nobres que sejam, são sempre incertos: vem e vão, abandonam-nos e regressam. Não só eles, mas até
as graças da oração são imprevisíveis: às vezes as consolações abundam,
mas nos dias mais escuros parecem evaporar-se completamente. A oração
do coração é misteriosa e em certos momentos falha. A oração dos lábios,
aquela que é sussurrada ou recitada em coro, está sempre disponível, e é
tão necessária quanto o trabalho manual. O Catecismo aﬁrma: “A oração
vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos
pela oração silenciosa do seu Mestre, este ensina-lhes uma oração vocal: o

Foto: Vatican News

A oração
vocal

Pai-Nosso” (n. 2701). “Ensina-nos a rezar”, pedem os discípulos a Jesus, e
Jesus ensina uma oração vocal: o Pai-Nosso. E naquela prece há tudo.
Todos deveríamos ter a humildade de certos idosos que, na igreja, talvez porque a sua audição já não é aguda, recitam em meia-voz as orações
que aprenderam quando eram crianças, enchendo a nave de sussurros. Esta
prece não perturba o silêncio, mas dá testemunho da sua ﬁdelidade ao dever da oração, praticada durante uma vida inteira, sem nunca falhar. Com a
oração humilde, estes orantes são frequentemente os grandes intercessores
das paróquias: são os carvalhos que de ano em ano alargam os seus ramos,
para oferecer sombra ao maior número de pessoas. Só Deus sabe quando
e quanto os seus corações estavam unidos àquelas orações recitadas: certamente essas pessoas também tiveram que enfrentar noites e momentos vazios. Mas pode-se permanecer sempre ﬁel à prece vocal. É como um âncora:
agarrar-se à corda para permanecer ali, ﬁéis, aconteça ou que acontecer.
Todos temos que aprender com a constância daquele peregrino russo,
mencionado numa famosa obra de espiritualidade, que aprendeu a arte da
oração repetindo a mesma invocação inúmeras vezes: “Jesus Cristo, Filho
de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores!” (cf. CIC, 2616; 2667).
Repetia só isto. Se as graças entraram na sua vida, se um dia a oração se tornou tão ardente que ele sentiu a presença do Reino aqui entre nós, se o seu
olhar se transformou até ser como o de uma criança, foi porque ele insistiu
em recitar uma simples jaculatória cristã. No ﬁnal, ela se torna parte da sua
respiração. É bonita a história do peregrino russo: é um livro ao alcance
de todos. Vos recomendo que o leias: vos ajudará a compreender o que é a
oração vocal.
Por conseguinte, não devemos desprezar a oração vocal. Alguém diz:
“Mas, é coisa para as crianças, para gente ignorante; estou procurando a
prece mental, a meditação, o vazio interior para que Deus venha”. Por favor, não se deve cair na soberba de desprezar a oração vocal. É a oração dos
simples, a que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu… As palavras
que pronunciamos levam-nos pela mão; às vezes restituem o sabor, despertam até o mais adormecido dos corações; estimulam sentimentos dos quais
tínhamos perdido a memória, e levam-nos pela mão rumo à experiência de
Deus. E acima de tudo, de maneira segura, são as únicas que dirigem a Deus
as perguntas que Lhe aprazem. Jesus não nos deixou na névoa. Disse-nos:
“Eis como deveis rezar!”. E ensinou a oração do Pai-Nosso (cf. Mt 6,9).

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 21 de abril de 2021
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CLODOALDO DONADON PEREIRA
Casado com Arllita Donadon, pai de 5 filhos. Formado em
Direito, Engenharia e Teologia.

D

eus chamou Moisés na sarça
ardente, um fato totalmente
extraordinário e atípico. Maria
teve um encontro pessoal com o
anjo do Senhor e o impossível aos olhos
humanos aconteceu, e deste fato miraculoso veio o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Muitas vezes ﬁcamos a esperar que
fatos miraculosos e extraordinários
aconteçam em nossas vidas para que
possamos entregar-nos totalmente ao
Senhor. Mas, é no ordinário da vida que
o extraordinário se realiza. E foi numa
noite de grupo de oração, em uma simples abertura de coração e por graça divina, que o extraordinário ocorreu. Ali,
sentado no banco da igreja, eu pude ter
a maior experiência que um ser humano é capaz de experimentar. O impacto
foi tão profundo que até hoje sinto este
fogo e a sarça arder dentro de mim cada
vez intensamente. Esta chama de amor
me levou a um compromisso maior com
Deus, com a Igreja e com o seu povo.
O diácono permanente é um ministério de serviço a Deus e a Igreja estando
no seio de família, tendo a responsabilidade de esposo, pai, servidor público e
provedor. Poderia estar no comodismo
do seu lar, no convívio familiar e de amigos, nas práticas desportivas, na participação das missas dominicais, jogar ou

assistir um futebol e muitas outras atividades. Mas, além de tudo isso, o diácono
é vocacionado a dedicar-se às coisas do
céu, servindo na diaconia da Palavra, na
celebração dos sacramentos do batismo
e matrimônio, nas celebrações de exéquias, nos grupos de reﬂexão, nos cursos
de formação, retiros, nas atividades missionárias, bem como exercem, também,
uma missão própria na celebração eucarística e também na dimensão caritativa.
Enﬁm, sua missão está profundamente
ligada à evangelização, na obediência ao
seu bispo e em comunhão com os padres
das paróquias.
Neste itinerário o consentimento
da esposa é necessário e fundamental,
pois sem ele o bispo não pode ordenar o
candidato ao diaconado. As razões são
óbvias, pois o diácono não está só, ele
tem responsabilidade e deveres com a
sua família. Juntos disseram sim ao sacramento do matrimônio e, agora, com
o assentimento da esposa, dizem sim
ao sacramento da ordem. São os únicos
que completam os sete sacramentos da
Igreja. Que plenitude de amor!
COMO ACENDEU A CHAMA AO
DIACONADO?
Veja o quanto um testemunho faz
bem à Igreja. Quando morávamos em
Mineiros (GO) presenciei o zelo, a dedicação e o amor que um diácono permanente tinha pelas coisas sagradas, diante
do altar e na caridade com o povo. Isto
foi o suﬁciente para acender em mim a
chama ao diaconado. Diante desta expressão de amor e pela graça e misericórdia divina é que peço: “Vem Espírito
Santo de Deus, desce sobre mim, renova
todas as coisas e me faz sua testemunha.
Eis me aqui”.

Foto: Arquivo

Vocação de ser pai e servir a Igreja
como diácono permanente
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LEITURA ORANTE

“Permanecei em mim, e eu
permanecerei em vós” (Jo 15,4)
VINÍCIUS GUSTAVO NASCIMENTO OLIVEIRA
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-Go)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

E

stamos caminhando para o ﬁm do
Tempo Pascal, e neste 5º domingo da Páscoa, o Evangelho de São
João nos coloca diante da realidade do seguimento a Jesus Cristo. O discípulo é aquele que está em íntima união
com o seu mestre, e por estar tão próximo a ele, o seu agir, o seu pensar e todo
o seu ser está conﬁgurado e unido a ele.
Meu querido irmão, Jesus ao narrar a
parábola da videira, chama-nos a atenção para a vivência da vida cristã, que
consiste na decisão de obedecer esse
mandato de Jesus: “Permanecei em mim,
e eu em vós” (Jo 15,4). Esse permanecer

é deixar-se, depender-se, colocar-se na
condição de subsistência, de necessidade d’Ele, assim como é a realidade dos
ramos, pois só tem vida se estiver unida ao tronco. Permanecer no Senhor é
permitir que a seiva, a força do seu Espírito realize em nós bons frutos, porque “aquele que permanece em mim, como
eu nele, esse dá muito fruto” (Jo 15,5) nos
disse Jesus.
Caro irmão, que neste Tempo Pascal,
tenhamos esta experiência de permanecer no Senhor e deixar que sua Palavra
nos faça as podas necessárias, para que
nossa vida seja transformada e produza
em nós frutos abundantes. E assim, sejamos verdadeiros discípulos do Ressuscitado, porque permanecemos ﬁéis em sua
Palavra e em seu Amor (cf. Jo 8,31; 15,9).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14. 3ª-f.: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14, 27-31a.
4ª-f.: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8. 5ª-f.: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15, 9-11. 6ª-f.: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo
15,12-17. Sábado: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21. Domingo: 6º Domingo de Páscoa – At 10,25-26.3435.44-48; Sl 97(98); 1Jo 4,7-10; Jo 15,9-17.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 15,1-8 (página 1489 - Bíblia
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: Encontre um espaço que te
proporcione rezar e meditar a Palavra de Deus;
2º) Leitura atenta da Palavra: Reze pedindo a presença do Espírito Santo, para que ele te auxilie
numa leitura atenta da Palavra divina;
3º) Meditação livre: Escreva, se possível, o Evangelho, sublinhando as palavras que mais te
chamaram atenção. Repita estas palavras em
voz alta, para que elas adentrem a tua mente e
o teu coração;
4º) Oração espontânea: Faça uma oração de louvor
e de agradecimento pelo momento que Deus te
proporcionou. Se possível, escreva também a
sua oração.
5° Domingo da Páscoa: Liturgia da Palavra: At 9,
26-31; Sl 21,26b-27.28.30.31-32 (R. 26a); 1Jo 3,18-24;
Jo 15,1-8.

