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Maria, exemplo de mãe
O testemunho de fé que inﬂuencia tantas mulheres

PALAVRA DO ARCEBISPO

VIDA CONSAGRADA

VIDA CRISTÃ

Mães oferecem seus
filhos ao mundo e se
doam pela família

Salesianos estão há
80 anos evangelizando
na capital goiana

Reflexão sobre
comunicação autêntica
à luz do papa Francisco
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PALAVRA DO ARCEBISPO

DIA DAS MÃES

H

oje é um dia muito especial. Em primeiro lugar, porque é domingo, o primeiro
dia da semana, o dia da Ressurreição. O domingo é a nossa Páscoa semanal, o dia do nosso encontro
com Cristo Ressuscitado. Em segundo
lugar, pelo 2º Domingo do mês de
maio, o Dia das Mães. E o Dia das
Mães faz bem a todos.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Faz bem a todos recordar e celebrar o Dia das Mães! Voltar a ser ﬁlho
renova a nossa fraternidade. Reconhecemos com gratidão a
beleza do Amor de Mãe, que permanentemente, sabe ser Mãe,
dedicando a sua vida ao acolhimento amoroso de seus ﬁlhos,
à sua educação integral, ao acompanhamento ao longo das
diversas etapas da vida, por toda a vida e com todas as capacidades da sua vida. Para os que têm o dom da fé, na maioria
dos casos, têm ainda um obrigado acrescido à sua Mãe, é que
como diz o papa Francisco: “Sem as Mães, não somente não
haveria novos ﬁéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor
simples e profundo” (07-01-2015).
Por isso, celebrar hoje o Dia das Mães é apoiar todas as
mulheres que escolhem como caminho, oferecer ao mundo os
seus ﬁlhos e dar-se pela família, berço natural da vida; apoiar
e proteger em todas as circunstâncias e casos o dom da maternidade e proclamar com o nosso compromisso, que as Mães
são verdadeiras beneméritas da sociedade, pois sabem transmitir em todos os momentos, mesmo nos piores, a ternura, a
beleza do perdão e a força da coragem. Que se enraíze, cada
vez mais em nós, o compromisso de apoiar e proteger o dom
da maternidade, desde os primeiros momentos da fecundação e em todas as fases da sua missão.
Celebrar o Dia das Mães também nos traz inquietações e
incômodos interiores, quando recordamos das Mães que são
vítimas de violência doméstica e choram os seus ﬁlhos traumatizados. Mães que enfrentam as tempestades, e com energia e inesgotável criatividade que lhes vem dos horizontes
alargados do Amor, superam tormentos e constroem, a partir
das cinzas, com a sua persistência, a bonança nas vidas de
seus ﬁlhos e da sua família. Que na nossa cidadania saibamos assumir a exigência de mudanças de mentalidade e comportamentos face ao martírio de muitas Mães não apoiadas,
nem compreendidas. Como lembra o papa Francisco, “a Mãe,
embora seja muito exaltada sob o ponto de vista simbólico, é
pouco escutada e pouco apoiada no dia a dia. Pouco considerada no seu papel central na sociedade” (13-05-2018).
Neste ano difícil, marcado pela pandemia da Covid-19,
aprendamos com as Mães o valor da vida que delas recebemos e percebamos como é bela a cultura da defesa da vida.
Melhor do que nunca, percebemos a comparação de que Deus
se serviu para nos dizer que nunca estamos sós e abandonados, porque ele nunca nos esquece, é como as Mães: “Acaso
pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho
pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse
dele, Eu nunca te esqueceria” (Is 49,15).
Obrigado a todas as Mães e feliz Dia das Mães!
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Editorial
Chegamos ao Mês das Mães e com
ele renovam-se nossas esperanças de
dias melhores para a humanidade, porque as mães são aquelas mulheres que
tornam o mundo mais belo com o seu
toque e seu modo de viver. Assim como
carregam como ninguém o amor pelos
ﬁlhos, do mesmo modo o fazem com
tudo aquilo que está ao seu alcance. Nesta edição, apresentamos um pouco desse amor, que é inspirado na maior das
mulheres, Maria, a mãe de Jesus. São
mulheres comuns que fazem o possível
para ter em seus lares e no dia a dia,
um pouco do amor que Nossa Senhora
cultivou pelo seu ﬁlho. Em sua Palavra
semanal, Dom Washington Cruz enfatiza a beleza do amor de Mãe, e destaca

que elas são indispensáveis no berço
natural da vida e são ainda beneméritas
da sociedade. O arcebispo recorda que
precisamos aprender com as mães sobre o valor da vida. Na seção Vida Consagrada, apresentamos os Salesianos de
Dom Bosco, congregação que se dedica
à evangelização dos jovens. Marcus Tullius, na seção Vida Cristã, nos brinda com
artigo que reﬂete sobre a Mensagem do
Papa para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebraremos no
próximo dia 16. No texto, o articulista
destaca pontos fundamentais para uma
comunicação autêntica e eﬁcaz a partir
das luzes da mensagem do Santo Padre.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão
Oração do Anjo da Guarda de Portugal
oração de adoração e reparação

PE. DIÊMERSOM BENTO

N

este mês de maio, mês dedicado à Virgem Santíssima, celebramos uma das
aparições de Nossa Senhora bastante conhecida por todos, a de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nesta celebração, comemorada no dia 13, fazemos memória da aparição da Virgem aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e
Jacinta, numa pequena aldeia de Portugal, chamada Fátima, no ano de 1917.
Mas aqui vamos recordar as três aparições do Anjo de Portugal a esses três pastorinhos, ocorridas no ano de 1916: na primavera, verão e outono. Nessas aparições que
precederam a da Virgem Santíssima, o Anjo de Portugal também conhecido como
Anjo da Pátria, da Paz e da Eucaristia, ensinou as essas crianças duas orações:
Primeira oração – Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os
que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
Segunda oração – Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e
do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.

AS TRÊS APARIÇÕES DESSE ANJO EM PORTUGAL COMPUSERAM
O CICLO ANGÉLICO DA MENSAGEM DE FÁTIMA
Na primavera de 1916, as três crianças estavam na Loca do Cabeço (Fátima) a pastorear, quando lhes apareceu um jovem de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco que
a neve, dizendo: “Não temais, sou o Anjo da Paz, orai comigo: Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos
amam”. As crianças rezaram por três vezes, com o rosto ao chão. Depois ouviram do anjo:
“Orai assim. Os corações de Jesus e de Maria, estão atentos à voz de vossas súplicas”. Essa
oração acompanhou os pastorinhos sempre. (Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima:
Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 169 {IV Memória}. Cf. também Memórias da Irmã
Lúcia I, p. 77-78 {II Memória}).
A segunda aparição deu-se num dia de verão, no quintal da casa de Lúcia, no Poço do
Arneiro. As crianças estavam brincando sobre o poço, quando o anjo apareceu-lhes dizendo: “– Que fazeis? Orai! Orai muito! Os Corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de
misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios.
– Como nos havemos de sacrificar?... – De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato
de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores.
Atraí, assim, sobre a vossa Pátria a paz. Eu sou o Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar”. (Memórias
da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010 p. 170 {IV Memória}).
Na terceira aparição, outono do mesmo ano, novamente na Loca do Cabeço, as crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição, e o Anjo lhes apareceu com
o cálice e uma hóstia. A hóstia a pingar gotas de sangue no cálice. Elas ajoelharam e o
anjo ensinou-lhes esta oração profundíssima que diz da essência da mensagem de Fátima:
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, adoro-vos profundamente. E ofereço-vos o
Preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários
da Terra. Em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria,
peço-vos a conversão dos pobres pecadores”. Depois disso, o Anjo da Eucaristia, entregou
a hóstia para Lúcia e o cálice entre Francisco e Jacinta e disse-lhes: “Tomai e bebei o Corpo
e o Sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus
crimes e consolai o vosso Deus”. (Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010,p. 170-171 {IV Memória}).
Esta oração nos une com Maria, ao reparador Jesus Cristo, no mistério da Eucaristia
para a glória da Santíssima Trindade. Diante de tantos ultrajes e sacrilégios cometido contra o Santíssimo Sacramento, devemos ser adoradores e reparadores, rezando diariamente estas orações.
Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós!
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Dom Levi ordena
12 diáconos para o
serviço da Igreja
em Goiânia
MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 1º de maio, data em que a Igreja celebra a Festa de São José
Operário, Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, ordenou 12
diáconos permanentes para o serviço na Arquidiocese. A celebração aconteceu no Santuário-Basílica Sagrada Família e contou com
a presença de padres e da grande maioria dos diáconos permanentes.
Dom Levi iniciou sua reﬂexão parafraseando São João Paulo II, quando
perguntaram ao Santo Padre sobre o que é felicidade e em qual vocação se é
feliz. “É feliz quem encontra a sua vocação e a vive. O motivo da infelicidade é não seguir a sua vocação. Um padre só é feliz se ele vive o sacerdócio,
uma esposa só é feliz se ela vive o seu matrimônio. A vocação é um chamado de Deus para um estado de vida com todas as suas alegrias e desaﬁos”.
Dom Levi lembrou aos ordinandos que eles são homens a serviço da
Palavra de Deus, assim como São José foi homem a serviço da Sagrada Família. “Caros ordinandos, o serviço é a expressão concreta do dom de si
mesmo, não foi para São José apenas um alto ideal, mas tornou-se regra da
vida diária. Ele adaptou-se às várias circunstâncias, com a atitude de quem
não desanima se a vida não lhe corre como queria e com a disponibilidade de quem vive para servir”.
Que São José interceda a Deus pelo ministério destes 12 homens que ele
chamou para anunciar a sua palavra.

Lives sobre temas marianos no
Instagram da Arquidiocese

Foto: PASCOM

Dom Washington Cruz
celebra os 25 anos da
Paróquia Santa Luzia, em
Aparecida de Goiânia

O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu no dia 1º de
maio, a Santa Missa em comemoração ao aniversário dos 25 anos de criação da Paróquia Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia.
Em sua homilia, o arcebispo fez memória das pessoas que começaram
a comunidade antes de ser paróquia. “Peço que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, alcance todas as pessoas que ajudaram e caminharam com esta paróquia para que pudéssemos celebrar esta data”, disse.
Celebrar essa data no dia de São José Operário, nos recorda o serviço que a Igreja deve prestar ao seu povo. “Somos chamados por Deus a
realizar nossos maiores sonhos dando o nosso sim, que se concretiza no
serviço e no cuidado com os irmãos”, declarou Dom Washington.
A celebração foi concelebrada pelo pároco da Paróquia Santa Luzia, padre Cristiano de Araújo Souza, e pelo padre Rodrigo Lacerda, coordenador
da Pastoral Vocacional. As comemorações se estenderam durante a semana e tiveram a participação de diversos padres da nossa Arquidiocese.

A Arquidiocese de Goiânia preparou uma programação especial para o
Mês Mariano. Todas as quartas-feiras de maio, será transmitido pelo Instagram @arquidiocesedegoiania, um bate-papo sobre temas relacionados
a Nossa Senhora. A primeira live aconteceu no dia 5, às 15h, com o tema
“Maria na história da salvação”. O convidado que discorreu sobre o assunto foi o frei Jonas Nogueira Costa, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é
doutor em teologia sistemática com pesquisa em Mariologia.
Essa primeira live foi mediada pela jornalista do Vicariato para Comunicação (Vicom), Fernanda Freitas, que logo no início perguntou ao padre
sobre como podemos nos aproximar da espiritualidade mariana por meio
da literatura. De acordo com o frei “o primeiro caminho são as sagradas
escrituras, ali está a base da nossa compreensão, a centralidade de Jesus
na história da salvação”. Na conversa ainda foi destacado que, apesar de
numericamente existir poucas citações e informações de Nossa Senhora nos evangelhos, o seu conteúdo tem densidade teológica. A live teve
aproximadamente uma hora de duração.
No dia 12 de maio será a vez do missionário redentorista, jornalista,
historiador e especialista em Mariologia, irmão Diego Joaquim. Ele irá falar sobre a devoção a Nossa Senhora. Já na terceira quarta-feira do mês, o
tema “Dogmas marianos”, será apresentado pelo professor de Teologia e
mestre em Ciências da religião, com especialização em Mariologia, padre
Silvio Zurawski. No dia 26 de maio a última live discorrerá sobre os títulos
de Nossa Senhora com a especialista em Arte Sacra, Espaço Litúrgico e
Mariologia, Mari Bueno. (Suzany Marques)
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VIDA CONSAGRADA

Salesianos de Dom Bosco

Sinal do amor de Deus aos jovens
MARCOS PAULO MOTA

DIMENSÃO VOCACIONAL
Padre Reginaldo explicou ainda sobre o trabalho na dimensão vocacional. “Como as demais instituições religiosas e dioceses no Brasil, enfrentamos desaﬁos e belezas próprias do amadurecer da dimensão vocacional de cada jovem. Um dos pilares de nossa congregação é discernir
com o jovem a sua missão no mundo. Deus tem sido generoso com nossa
congregação, pois está nos consolidando em diversos países. Temos o
maior número de noviços da Igreja Católica. Claro que em cada região
esse comportamento se distingue conforme suas especiﬁcações”.
Embora os desaﬁos da dimensão vocacional sejam muitos, o despertar
dos jovens têm surgido das mais diversas realidades, conforme relata o
padre. “A Inspetoria São João Bosco tem vocações, embora necessitemos
de mais jovens para evangelizar. Muitos rapazes que nos procuram são
oriundos de um apostolado paroquial, ainda que tenhamos casos de al-

gumas vocações de escolas e obras sociais. Contudo, temos casos de vários vocacionados de outras realidades eclesiais. Sou originário de uma
paróquia diocesana, mas sempre fui apaixonado por um apostolado juvenil. Vocação é um chamado de Deus que excede nossa lógica meramente humana”, aﬁrmou padre Reginaldo.
Os salesianos estão presentes nos cinco continentes, em 133 países
e divididos em sete regiões. A congregação possui 14.486 membros.
Eles contam com 90 províncias, sendo seis no Brasil. A província que
integra Goiânia se chama Inspetoria São João Bosco, que compreende
os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de
Goiás, do Distrito Federal e do Tocantins. A sede provincial é na cidade
de Belo Horizonte.
Foto: Arquivo

A

Sociedade São Francisco de Sales, conhecida como Congregação
Salesiana, foi fundada por São João Bosco, em 18 de dezembro
de 1859, na cidade de Turim, no norte da Itália. O carisma salesiano é ser sinal do amor de Deus aos jovens, por meio da evangelização e da educação, sobretudo dos mais necessitados.
Os salesianos têm como missão o atendimento aos jovens. O trabalho
dessa sociedade abrange as diversas dimensões de formação da juventude. A espiritualidade juvenil salesiana tem seu alicerce em Jesus Bom
Pastor. De acordo com o padre Reginaldo Marinho, pároco da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, em Goiânia, Dom Bosco desejava que os salesianos fossem pastores dos jovens. “Só podemos ser pastores dos jovens
se tivermos nossos olhos voltados para a Eucaristia e pedirmos sempre a
intercessão de Nossa Senhora”.
A vinda dos salesianos para o estado de Goiás se deu pelo convite de
Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então arcebispo da Arquidiocese de
Goiás, com o intuito de ajudar na evangelização e também na educação
e assistência social, sobretudo das famílias que vinham para a nova capital. Sendo assim, os primeiros salesianos chegaram a Goiânia vindos
de Silvânia (GO). Na época, ano de 1941, a capital estava em processo de
fundação.
Na Arquidiocese de Goiânia, a congregação está presente em Silvânia,
na Paróquia Senhor do Bonﬁm; e em Gameleira de Goiás, na Paróquia
São João Paulo II. Já em Goiânia, nas paróquias São João Bosco, no Setor
Oeste; e Sagrado Coração de Jesus, no Setor Leste Vila Nova. A congregação ainda administra o Colégio Ateneu Dom Bosco e o CESAM, que é
uma obra social.
A comunidade religiosa de Silvânia é composta por quatro sacerdotes
e a de Goiânia por cinco. As duas comunidades possuem expressões laicais, com a presença de grupos de família Salesiana e da Articulação da
Juventude Salesiana.

INFORMAÇÕES
Sociedade São Francisco de Sales
Superior: Pe. Carlos José da Silva, SDB
Endereço: Av. Dom Bosco, nº 2139 – Bairro N. Sra. de Fátima
75180-000 – Silvânia-GO
Tel.: (62) 3332-1261
E-mail: dirga@salesiano.br
Site: www.sdb.org
Superior: Pe. Fabiano da Silva Ribeiro, SDB
Endereço: Al. dos Buritis, n° 485 – St. Oeste – 74015-080 – Goiânia-GO
Tel.: (62) 3224-9909
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Nossa Senhora,
modelo para as
mães e esposas

Fotos: Arquivo pessoal

SUZANY MARQUES

H

á vários anos a Igreja dedica o
mês de maio a Maria. O Novo
Testamento apresenta quão
grande é a importância dela
para o cristão, quando na Cruz Jesus
olha docilmente para ela e diz: “Aí
está o seu ﬁlho”, e ao discípulo: “Aí
está a sua mãe” (Jo 19,26-27). No Novo
Testamento também conhecemos um
pouco mais sobre a mãe de Jesus. Uma
virgem que deu à luz ao salvador do
mundo, mulher humilde e ﬁel. Maria
é um modelo de mãe, de esposa,
de serva. Ela inspira tantas outras
mulheres. Como é o caso de Leziana
Goveia da Silva Teixeira, de 39 anos,
mãe de duas crianças e esposa de
Danilo Cabrini Costa Teixeira.
Natural de Montes Claros de
Goiás, nascida em berço católico,
desde muito cedo Leziana participava de novenas, terços e missas. “Mal sabia
eu que era a mais bela semente que estava sendo plantada”, diz ela. O amor por
Nossa Senhora, porém, surgiu depois de um sonho. “Eu não sabia muita coisa
sobre Deus e nem sobre Maria. A primeira vez que sonhei com Nossa Senhora
Aparecida, não sabia nem o nome dela, mas quando contei para minha avó,
ela me mostrou a imagem que tinha, e eu disse sim, é ela! Eu tinha de cinco
para seis anos de idade. Depois, aproximadamente aos sete anos de idade,
sonhei novamente com Nossa Senhora. Minha cabeça estava em seu colo e ela
dizia para mim: ‘Fica tranquila, eu vou cuidar de você!’. Enquanto falava, ela
passava a mão sobre minha cabeça e uma legião de anjos cercava meu quarto”,
relembra Leziana.
Os anos passaram e o amor por Maria crescia a cada dia no coração de
Leziana. Ela veio embora para Goiânia e aqui começou a constituir sua família.
A primeira prova nesse caminho foi a conversão de seu esposo, que era de
família protestante. Leziana sempre pediu a Nossa Senhora a conversão de seu
esposo. Para isso, ela rezou por muito tempo. “Mesmo cercado de familiares
evangélicos/protestantes que, em alguns momentos o criticaram pela decisão
de ser católico e de casar na Igreja Católica, ele não se deixou abater, honrou
a sua fé se casando comigo na Igreja Católica Apostólica Romana. Em 18 de
Julho de 2021 completaremos 13 anos de vida matrimonial, graças à poderosa
intercessão da Nossa Mãezinha do Céu”.
Casada, Leziana viu sua fé colocada à prova mais uma vez. “Vivemos um
grande calvário após o nosso casamento, quando nosso ﬁlho Marcelo tinha três
anos e eu estava grávida da nossa ﬁlha Mariana. Satanás quase destruiu nosso
casamento, mas Nossa Senhora passou na frente e impediu. Me recordo do meu
cansaço na hora de rezar. Certa vez estava eu rezando o santo terço, quando
o cansaço bateu eu desisti e falei com Deus e Nossa Senhora: Desisto! Eu não
aguento mais! Nessa hora, parei de rezar e guardei meu terço, não tinha mais
forças”. Nessa fase, ela foi amparada por seu pastor padre Elenivaldo Santos.
Já prestes a desistir de sua família, ela relata o grande milagre que Nossa
Senhora realizou em sua vida. “Estávamos nós quatro na Santa Missa, de
joelhos no momento da consagração do Pão e do Vinho, e Jesus me mostrou
a minha família restaurada e, de joelhos diante dele, eu me pus a rezar e a
agradecer a Jesus. Nessa hora, as lágrimas me puriﬁcavam diante de Jesus
Eucarístico pela restauração da minha família. Comecei então a me recordar
das vezes que não consegui rezar e desisti, e de imediato pedi perdão para
Jesus, dizendo: ‘Senhor me perdoe pelas vezes que eu não consegui rezar e
desisti, desisti de me ajoelhar, e me levantei não sendo mais capaz! Perdão
pela minha fraqueza’… Nesse momento uma mulher falou ao meu lado:
‘Jesus, todas as vezes que ela se levantou, eu me ajoelhei por ela!’ Tomada por
um susto, abri meus olhos naquele instante e olhei para os lados e não havia
nenhuma mulher próxima de mim, voltei meu olhar para Jesus e logo Ele me
conﬁrmou que somente uma mãe é capaz de se ajoelhar por um ﬁlho! Nesse
instante, as lágrimas se multiplicaram e um sentimento de gratidão tomou
conta de mim. Sim, eu creio que foi a minha Mãezinha do Céu quem esteve de
joelhos por mim, intercedendo por minhas dores e angústias”.
Leziana relata ainda que testemunha constantemente o amor de Maria por
ela. No ano passado, ela e o esposo contraíram Covid-19 e naquele momento
Nossa Senhora foi o seu amparo. Me recordo quando estava no décimo dia

e tive uma crise respiratória muito forte, seguida de muita tosse que piorava
com o esforço respiratório. Estava com muita febre e não conseguia sequer
sentar na cama. Achei que morreria nesta noite! Eu tentava me acalmar para
controlar a tosse. Tentava respirar e não conseguia, então comecei a chamar
por Nossa Senhora em minha mente, pois não conseguia falar, apenas tossia
e tinha crises de afogamentos… Na minha mente eu rezava com toda minha
fé a oração da Ave Maria. Minha febre estava alta e não passava. Eu já havia
tomado o remédio da febre antes mesmo da crise, mas parece que nenhum
remédio fazia efeito… Durante um momento da minha agonia, vi uma mão
estendida e uma voz de mulher me dizia: ‘Aqui, segura aqui, segura na minha
mão!’ Era uma mão de cor morena, e eu segurava com toda a minha força, e,
tão logo minha crise sessou e eu pude pedir socorro para ir para o hospital. Eu
não tenho dúvidas de quem, mais uma vez, me estendeu a mão para que eu
pudesse suportar as demoras de Deus… Enquanto eu segurava sua mão, Jesus
trazia meu milagre! Dessa vez, fui amparada por Nossa Senhora Aparecida,
aquela que conheci ainda na minha infância!”.
Como mãe, Leziana passa diariamente a seus ﬁlhos os ensinamentos que
a mãe de Jesus deixou para nós. “Mesmo meus ﬁlhos sendo tão pequenos, já
pude testemunhar o zelo e o amor que eles têm com a família, com as coisas
de Deus, com a Casa de Deus e o amor e zelo também por Nossa Senhora. Sou
uma mãe muito agradecida a Deus pela família que ele me presenteou! Tento
passar para os meus ﬁlhos o legado de fé que recebi, e hoje tenho a graça de
poder ver os dois servindo a Deus no ministério da Mãezinha do Céu. Meu
maior presente enquanto mãe é poder um dia ver meus ﬁlhos crescerem na fé,
ao lado da cruz, sob o manto de Nossa Senhora”, declara.

Onde eu não posso,
Nossa Senhora pode!

D

evota de Nossa Senhora de
Fátima, Lecia Abdel Jabbar
Costa, casada há 22 anos, é
mãe de cinco filhos, sendo
quatro meninas e um menino de sete
anos. De acordo com ela, o exemplo
de Maria é seu alicerce para a criação
dos filhos. “Nossa Senhora, além de
ser um exemplo de mãe é um exemplo de esposa, ela é uma referência
de como criar meus filhos”, diz.
Lecia tenta ao máximo criar os filhos, conforme Nossa Senhora criou o
menino Jesus. Ela diz que saber lidar
com as influências externas é uma
dificuldade diária, principalmente na
escola, onde às vezes os valores familiares são bem diferentes daqueles
cultivados em casa. “Eu peço: ‘Nossa
Senhora passa a frente, me ensina a
mostrar aos meus filhos o que é certo e o que é errado’. Eu tento mostrar
como alguns comportamentos não
agradam a Deus. E os coloco para
refletir: será que Nossa Senhora faria
isso? Eu sempre tento mostrar para eles que a felicidade verdadeira é ser de
Deus, é buscar a Deus”.
Ela diz que pede sempre em suas orações: “Nossa Senhora, intercede por
mim, intercede pela criação dos meus filhos. Eu sei que eu não vou conseguir
fazer e nem criar meus filhos como a senhora criou o menino Jesus, mas me
ajuda naquilo que eu consigo. Aquilo que eu não dou conta, dê conta por
mim”. Nas maiores dificuldades, ela diz que à noite vai ao quarto de cada filho
com a imagem no colo os apresentando: “Nossa Senhora, onde eu não posso,
a Senhora pode!”.
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A MEDITAÇÃO

Prezados irmãos e irmãs!

H

oje falamos daquela forma de oração que é a meditação. Para o cristão, “meditar” é procurar uma síntese: signiﬁca colocar-se diante da grande página
da Revelação para procurar fazer com que se torne nossa, assumindo-a
completamente. E depois de acolher a Palavra de Deus, o cristão não a
mantém fechada dentro de si, porque aquela Palavra deve encontrar-se com “outro
livro”, ao qual o Catecismo chama “o da vida” (cf. Catecismo da Igreja Católica, 2706).
É isto que procuramos fazer cada vez que meditamos a Palavra.
Nos últimos anos a prática da meditação recebeu grande atenção. Dela não falam só os cristãos: há uma prática meditativa em quase todas as religiões do mundo. Mas trata-se de uma atividade difundida também entre as pessoas que não têm
uma visão religiosa da vida. Todos nós temos necessidade de meditar, de reﬂetir,
de nos encontrarmos a nós mesmos, é uma dinâmica humana. Especialmente no
voraz mundo ocidental, as pessoas procuram a meditação porque ela representa
uma barreira elevada contra o estresse diário e o vazio que se alastra por toda a parte. Eis, então, a imagem de jovens e adultos sentados em recolhimento, em silêncio,
com os olhos meio fechados... Mas podemos perguntar-nos: O que fazem estas
pessoas? Meditam. É um fenômeno que deve ser encarado de modo favorável: com
efeito, não somos obrigados a correr o tempo todo, possuímos uma vida interior
que não pode ser espezinhada sempre. Portanto, meditar é uma necessidade de
todos. Meditar, por assim dizer, se assemelha a parar e a dar um respiro à vida.
No entanto, nos damos conta de que esta palavra, quando é aceita no contexto
cristão, assume uma especiﬁcidade que não deve ser cancelada. Meditar é uma
dimensão humana necessária, mas meditar no contexto cristão vai além: trata-se
de uma dimensão que não deve ser cancelada. A grande porta por onde passa a
oração de uma pessoa batizada – recordemos mais uma vez – é Jesus Cristo. Para
o cristão, a meditação entra pela porta de Jesus Cristo. A prática da meditação também segue este caminho. Quando o cristão reza, não aspira à plena transparência
de si, não procura o núcleo mais profundo do seu ego. Isto é lícito, mas o cristão
procura outra coisa. A oração do cristão é, antes de mais nada, um encontro com o
“Outro”, mas com o “O” maiúsculo: o encontro transcendente com Deus. Se uma
experiência de oração nos dá paz interior, autodomínio, ou lucidez no caminho a
empreender, estes resultados são, por assim dizer, efeitos colaterais da graça da
oração cristã que é o encontro com Jesus, isto é, meditar signiﬁca ir ao encontro
com Jesus, guiados por uma frase ou por uma palavra da Sagrada Escritura.
Ao longo da história, o termo “meditação” teve diferentes signiﬁcados. Também
no cristianismo, ele se refere a diferentes experiências espirituais. No entanto, é possível traçar algumas linhas comuns, e nisto o Catecismo nos ajuda novamente: “Os
métodos de meditação são tão diversos como os mestres espirituais... Mas um método não passa de um guia; o importante é avançar, com o Espírito Santo, no caminho
único da oração: Cristo Jesus” (n. 2707). E aqui está indicado um companheiro de
caminho, alguém que guia: o Espírito Santo. Não é possível a meditação cristã sem
o Espírito Santo. É ele que nos guia ao encontro com Jesus. Jesus disse-nos: “Enviar-vos-ei o Espírito Santo. Ele ensinar-vos-á e explicar-vos-á”. E também na meditação,
o Espírito Santo é o guia para ir em frente no encontro com Jesus Cristo.
Assim, há muitos métodos de meditação cristã: alguns são muito sóbrios, outros mais articulados; alguns enfatizam a dimensão intelectual da pessoa, outros a
afetiva e emocional. São métodos. Todos são importantes e dignos de ser pratica-

dos, na medida em que podem ajudar a experiência da fé a se tornar um ato total
da pessoa: não reza apenas a mente, reza o homem todo, a totalidade da pessoa,
assim como não ora só o sentimento. Os antigos costumavam dizer que o órgão da
oração é o coração, e deste modo explicavam que é a pessoa inteira, a partir do seu
centro, do coração, que entra em relação com Deus, e não apenas algumas das suas
faculdades. Portanto, devemos recordar sempre que o método é um caminho, não
uma meta: qualquer método de oração, se quiser ser cristão, faz parte daquela sequela Christi, que é a essência da nossa fé. Os métodos de meditação são caminhos
a percorrer para alcançar o encontro com Jesus, mas se parares no caminho e só
olhares para a estrada, nunca encontrarás Jesus. Farás da estrada um deus, mas ela
é um meio para te levar a Jesus. O Catecismo especiﬁca: “A meditação põe em ação
o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária
para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a
vontade de seguir a Cristo. A oração cristã se dedica, de preferência, a meditar nos
‘mistérios de Cristo’” (n. 2708).
Eis, então, a graça da oração cristã: Cristo não está longe, mas está sempre em
relação conosco. Não há aspecto algum da sua pessoa divino-humana que não
possa tornar-se, para nós, um lugar de salvação e de felicidade. Cada momento da
vida terrena de Jesus, através da graça da oração, pode tornar-se nosso contemporâneo, graças ao Espírito Santo, o guia. Mas sabeis que não se pode rezar sem a
guia do Espírito Santo. É ele que nos guia! E graças ao Espírito Santo, também nós
estamos presentes no rio Jordão quando Jesus se imerge para receber o batismo.
Também nós somos comensais nas bodas de Caná, quando Jesus oferece o melhor
vinho para a felicidade dos noivos, isto é, o Espírito Santo que nos põe em relação
com estes mistérios da vida de Cristo, pois na contemplação de Jesus experimentamos a oração para nos unirmos mais a ele. Também nós testemunhamos com
assombro as milhares de curas realizadas pelo Mestre. Peguemos no Evangelho,
façamos a meditação daqueles mistérios do Evangelho e o Espírito guia-nos a estar
presentes ali. E na oração – quando rezamos – todos nós somos como o leproso
puriﬁcado, o cego Bartimeu que recupera a vista, Lázaro que sai do sepulcro...
Também nós somos curados na oração como foi curado o cego Bartimeu, aquele
outro, o leproso… Também nós ressuscitamos, como ressuscitou Lázaro, pois a
oração de meditação guiada pelo Espírito Santo, leva-nos a reviver estes mistérios
da vida de Cristo e a encontrarmo-nos com Cristo e a dizer, como o cego: “Senhor,
tende piedade de mim! Tende piedade de mim” – “O que queres?” – “Ver, entrar
naquele diálogo”. E a meditação cristã, guiada pelo Espírito leva-nos a este diálogo
com Jesus. Não há página alguma do Evangelho em que não haja lugar para nós.
Para nós cristãos, meditar é um modo de encontrar Jesus. E assim, só assim, de nos
encontrarmos a nós mesmos. E isto não signiﬁca fechar-nos em nós mesmos, não:
ir ter com Jesus e nele encontrar-nos a nós mesmos, curados, ressuscitados, fortalecidos pela graça de Jesus. E encontrar Jesus salvador de todos, também de mim.
E isto graças à guia do Espírito Santo.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico, 28 de abril de 2021

Foto: Rudger Remígio
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VIDA CRISTÃ

“IR E VER”

O método eficaz da autêntica comunicação
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB e
coordenador de conteúdos da TV Pai Eterno.

“Vem e verás (Jo 1,46). Comunicar encontrando as pessoas onde
estão e como são”. Este provocativo tema da mensagem do papa
Francisco para a 55ª edição do Dia
Mundial das Comunicações Sociais
guarda uma profunda ligação com
a anterior. Em 2020, o papa disse o
que era preciso fazer (contar histórias, a recuperação das narrativas) e
valorizar a dimensão da escuta. Em
2021, ele diz como fazer (indo ao
encontro das pessoas onde estão e
como são) e traz o “ver” como caminho eﬁcaz. A mensagem de 2020, foi
escrita antes da pandemia e a atual
já foi pensada, escrita e difundida
dentro deste período dramático
pelo qual passa a humanidade.
A comunicação autêntica, como
assinala Francisco no texto, pressupõe a saída de si. Para a vida se
fazer história, é preciso “ir e ver”.
Não dá para achar que já sabe, se
ainda não foi ver. “Ir e ver”, à primeira vista, pode parecer apenas
movimento, deslocamento, mas o
pontíﬁce coloca como um método.
A sua pertinência pode ser percebida pela repetição ao longo do texto.

Além desta, há outras duas expressões bastante corriqueiras
e que dão uma tônica especial
ao texto de Francisco.
A primeira é “gastar as solas
dos sapatos”. Francisco chama a atenção para o risco de se
produzir informação distante
da realidade, uma comunicação “de palácio”, que não gera
envolvimento. A velocidade
da informação provocada pelas mídias sociais pode levar ao
comodismo e às facilidades de
receber algo já pronto. Sem sair
da bolha não se faz a experiência do encontro. Gastar as solas
dos sapatos não é apenas uma
expressão retórica. É expressão
da renúncia e do esforço, das vaidades perdidas, do apequenamento
para que o outro cresça, da mística de
se colocar frente a frente, de estar no
mesmo nível, do coração a coração.
A segunda é “ir aonde ninguém
mais vai”. Este é o testemunho de
coragem e determinação que o papa
Francisco valoriza nos proﬁssionais
de comunicação. A humanidade, a
sociedade e a democracia seriam empobrecidas, segundo o papa, se não
houvesse essa capacidade do jornalismo de ir aonde ninguém quer ir e
mostrar o que precisa ser visto. Não
é apenas uma constatação, mas uma
chamada de atenção aos comunicadores católicos – a nós, comunicadores católicos! – a nos preocuparmos
com as causas justas e necessárias
e não servirmos apenas a interesses de alguns poucos, ou nos preocuparmos apenas com aquilo que é

mais prático ou mais fácil de ser resolvido. Quem não se arrisca a ir e
ver, ﬁca apenas na superﬁcialidade
e comunica a partir de suposições.
Esta não pode ser a realidade, não
dá para comunicar a partir do “ouvi
dizer”, ou “me falaram”.
O fascínio da pregação de Jesus,
alerta o papa, se dava não apenas
pelo seu discurso, mas se comunicava a partir do olhar, do tom da voz,
dos seus gestos. A Palavra que se fez
carne, o Logos encarnado, mostra o
essencial da vida e da comunicação.
Os comunicadores que o entendem,
descobrem a alma da comunicação.
É um paradoxo com o mundo atual,
cheio dos vazios: pessoas, relações,
interesses. “Fala muito, diz uma inﬁnidade de nadas”. A citação de Shakespeare, em “O Mercador de Veneza”, serve - mais uma vez - para chamar a atenção dos comunicadores

cristãos que ﬁcam acomodados no
seu lugar e perdem a oportunidade
de viverem a comunicação autêntica.
É preciso ir além da eloquência das
palavras, do vazio das aparências e,
nos acontecimentos da vida, fazer a
profunda experiência do encontro.
Hoje, o desaﬁo é tirar os olhos das
telas e olhar nos olhos reais, para encontrar de verdade com as pessoas.
É um reaprendizado.
O Dia Mundial das Comunicações Sociais é um convite para sermos possuídos pela instigante mensagem de Francisco e lançarmo-nos
no “ir e ver”. Talvez precisemos fazer como Diego, da história “A função da arte/2”, de Eduardo Galeano,
que após percorrer quilômetros com
o pai para conhecer o mar, ﬁcou
mudo diante da sua imensidão e
quando conseguiu falar, só foi capaz
de pedir: “Me ajuda a olhar!”.
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LEITURA ORANTE

“...para que a minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa” (Jo 15,11)
UOXITON DA SILVA CARVALHO (SEMINARISTA)
Seminarista da Diocese de Barreiras – BA

C

aros irmãos e irmãs em Cristo, o
evangelho deste 6º domingo da Páscoa nos chama a atenção para uma
realidade: o amor de Deus. Escutamos no Evangelho de João um apelo a vivência do amor. Nele, Cristo nos convida
a aderir ao amor e, mais que isso, a perseverar no seu amor (cf. Jo 15,9). Ele nos fala
como conseguiremos perseverar no seu
amor: guardando os seus mandamentos (cf.
Jo 15,10). Esse caminho que Jesus faz tem
como ﬁnalidade a plenitude e a alegria completa que nós buscamos (cf. Jo 15,11).
Deus é amor e nos ama. A maior prova
do amor de Deus para nós é seu próprio
Filho, Jesus Cristo, Encarnação do amor do
Pai. Cristo nos convida a aderir livremente a
esse amor e a perseverar nele. Nesse sentido,
os mandamentos de Cristo não são imposi-

ção, mas meio de perseverar no seu amor e,
com isso, chegar à plenitude.
“Disse-vos essas coisas para que a minha
alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja
completa” (Jo 15,11). A procura de cada homem consiste em alcançar a plenitude em
Deus, pois foi criado para ela. Voltemos,
pois, para o amor de Deus, porque só em
Deus encontraremos a plenitude. Encontrando a plenitude, serviremos aos nossos
irmãos e nos realizaremos no dom total de
nós mesmos.
Peçamos ao Espírito Santo que nos convença da necessidade de voltarmos ao amor
de Deus, para voltarmos à ﬁnalidade para a
qual fomos sonhados e criados por Deus: a
vida plena. Que Maria Santíssima nos ensine
o caminho da humildade para reconhecermos que precisamos de Cristo e do seu amor.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26 -16, 4a. 3ª-f.: At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11.
4ª-f.: At 17,15.22-18,1; Sl 148; Jo 16,12-15. 5ª-f.: At 18,1-8; Sl 97 (98); Jo 16, 16-20. 6ª-f.: At 1,15-17.20-26;
Sl 112(113); Jo 15,9-17. Sábado: At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28. Domingo: Ascensão do Senhor,
solenidade – At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mc 16, 15-20.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 15,9-17 (página 1332 – 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 chamaram sua atenção. Repita essas palavras em voz
alta, para que elas adentrem a sua mente e o seu
coração.
4º) Oração espontânea: Depois, faça uma oração de
louvor e de agradecimento pelo momento que
Deus te proporcionou. Se possível, escreva também a sua oração.
6° Domingo da Páscoa: Liturgia da Palavra: At 10,
25-26.34-35.44-48; Sl 97,1.2-3ab.3cd-4 (R. cf. 2b); 1Jo
4,7-10; Jo 15,9-17.

