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PALAVRA DO ARCEBISPO

Maria é Mãe da Igreja porque ela
foi escolhida para tal e por ter gerado o
Cristo que é a Cabeça da Igreja. A vida
de Nossa Senhora é reﬂetida em diversas lições que nos abrem o horizonte
para viver com fé e perseverança.
Elenco abaixo, momentos da vida
de Maria que nos levam a entender
a importância dela na história da
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
salvação.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
“Eu sou a serva do Senhor” (Lc
1,38). A centralidade da vida de Maria era o Senhor, e a anunciação do anjo mostra bem isso.
“Faça-se em mim segundo tua palavra!” (Lc 1,38). Não há
testemunho maior da disponibilidade de Maria aos planos de
Deus do que a sua gravidez.
“Minha alma engrandece a Deus, meu salvador” (Lc 1,46).
A visita a Isabel e o canto do Magniﬁcat destacam sua prontidão diante dos sinais de Deus: ela foi às pressas às montanhas.
“Deu o menino aos pastores e aos magos”. (Mt 2,1-16).
Com o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria o acolhe em seus braços e o ergue para as nações. É dom de Deus,
que recebido por ela, é partilhado com toda a humanidade.
“Levaram-no a Jerusalém a ﬁm de apresentá-lo ao Senhor”
(Lc 2,22). A ﬁdelidade de Maria é veriﬁcada também com a
apresentação de Jesus no Templo. O Senhor determina e Nossa Senhora cumpre as palavras sagradas.
“Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito”
(Mt 2,13). O Senhor manifesta-se em sonho a José, que está
em unidade com Maria na história da salvação. A obediência possibilitou que a Palavra se cumprisse e o Menino fosse
protegido das “garras” de Herodes. Neste episódio, Nossa Senhora nos ensina que o sofrimento também foi necessário na
obra salvíﬁca.
“Olha que teu pai e eu, aﬂitos, te procurávamos” (Lc 2,48).
A responsabilidade de Maria é provada no reencontro do seu
ﬁlho no Templo, embora ela e São José não compreendessem
a palavra que Jesus lhes dissera.
“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). Maria está atenta ao outro. Ao pedir aos serventes que façam aquilo que
lhes pedir Jesus, ela demonstra também sua total conﬁança
no Senhor.
“Felizes, antes, os que ouvem a Palavra de Deus e a observam” (Lc 11,28). Maria foi abençoada pelo Senhor por estar
entre aqueles que põem em prática as palavras do Senhor.
Com suas atitudes, ela nos faz recordar que o Senhor quer
nos abençoar.
“Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe [...]”
(Jo 19,25). Em nossa carne precisamos completar o que falta à
paixão de Cristo. A presença de Maria aos pés da cruz é um
lembrete a todos nós: precisamos estar todos os dias junto de
Maria perto da cruz de Jesus.
A oração de Maria no Cenáculo, na novena de Pentecostes, faz sobressair sua abertura ao Espírito Santo (Da minha
nova Carta Pastoral, a ser publicada proximamente).

Salesianas em Anápolis e o que motivou a vinda delas para terras goianas.
A Congregação Passionista, que completou 300 anos de fundação no ano
passado, mas que só pôde comemorar
neste ano, devido à pandemia do coronavírus, é a matéria desta semana da
seção Vida Consagrada. A comunidade,
que ﬁca no Balneário Meia Ponte, recebeu a equipe do Jornal Encontro Semanal para uma interessante entrevista.
A Igreja marcou presença também nas
festividades de 99 anos de Aparecida
de Goiânia, com missa campal presidida por Dom Washington Cruz. Foi
um momento de graça e de agradecer
à Mãe Aparecida pelas bênçãos dadas
a essa importante cidade.
Boa leitura!

História da Igreja em Goiás

A chegada das Irmãs
Salesianas em Anápolis – 1937
PE. MAXIMILIANO COSTA – Mestre em História

D

Diagramação: Ana Paula Mota
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

om Emanuel Gomes de Oliveira, em 1934, convidou as
Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora para abrirem uma casa em
Anápolis. A finalidade dessa casa seria cuidar da educação
feminina, pois, esta congregação tem por carisma um amor
preferencial pela juventude, mediante a educação e evangelização em
todas as fases da idade. Além disso, havia uma outra preocupação do
bispo que era a atuação da educação protestante naquele lugar. Em
sua carta à Madre Superiora ele disse: “a acção protestante maléfica que
infelizmente ali assentou suas tendas com escola mixta para creanças,
hospital com escola de enfermeiras, catechistas e etc.” (OLIVEIRA, 1934)1.
As obras educacionais protestantes o motivaram a buscar as irmãs
salesianas para atuarem na cidade, como uma maneira de afirmar a
presença da Igreja Católica, bem como uma tentativa de coibir essa
ação, por meio da educação católica. Anápolis foi um dos focos mais
importantes para o avanço do protestantismo em Goiás, principalmente
no campo da educação. Logo, Dom Emanuel preocupou-se em trazer
congregações religiosas para atuarem nesta cidade, sobretudo, na
educação.
As irmãs salesianas aceitaram o convite de Dom Emanuel e chegaram
a Anápolis em 1937, data em que assumiram a Escola Normal de
Anápolis que, até então, era conduzida por leigos. As duas primeiras
salesianas a assumirem esse trabalho foram irmã Thereza Quadros
e irmã Zita Lanna. Em 1938 essa escola foi entregue de vez às irmãs
salesianas, tornando-se a Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora. A
prefeitura da cidade doou às irmãs um terreno contendo duas casas
para sua residência e funcionamento da escola, posteriormente as
religiosas compraram o terreno para ampliação da escola. Em 1943 a
escola passou a se chamar Ginásio Auxilium.
A escola normal dedicava-se à formação das meninas, numa
perspectiva tradicional, de acordo com os princípios católicos. Sendo
assim, Anápolis nesta época teria duas escolas católicas, a Escola
Normal e o Ginásio Arquidiocesano de Anápolis.

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

1 OLIVEIRA, Dom Emanuel Gomes de. Carta a Madre Inspectora das Filhas de Maria Auxiliadora. Goyaz, 04 de
abril de 1934. 2 páginas. Arquivo do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central.

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 / Camila Di Assis

Se buscarmos aprender no mês de
maio com os ensinamentos de Nossa Senhora, com a vida de oração e a
perseverança que ela viveu, nós, cristãos, teremos muito a crescer na fé. É
pensando nisso que a Arquidiocese de
Goiânia está realizando uma série de
lives no Instagram sobre Maria, para
que a conhecendo profundamente a
amemos ainda mais. Nesta edição, o
leitor confere um recorte com os principais pontos abordados na primeira
entrevista, que teve como convidado
o frade menor, frei Jonas Nogueira,
da Arquidiocese de Belo Horizonte.
No terceiro número da série História
da Igreja em Goiás, padre Max relata
como aconteceu a chegada das Irmãs

Foto: Arquivo Colégio Auxilium
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Dom Washington Cruz presidiu Santa Missa pelos
300 anos de fundação da Congregação
da Paixão de Jesus Cristo
SUZANY MARQUES

N

o dia 21 de novembro de
2020, a Congregação da Paixão de Jesus Cristo (Passionistas) completou 300 anos
de fundação. Por conta da pandemia,
não houve grandes comemorações.
No dia 8 de maio deste ano, porém,
foi celebrada no Santuário-Basílica
do Divino Pai Eterno, em Trindade,
uma missa em comemoração ao tricentenário dos Passionistas.
A Santa Missa foi presidida por
Dom Washington Cruz. O bispo iniciou a celebração explicando que há
um tempo se falava de um segredo
guardado pela Santa Igreja, e aﬁrmou: “A Igreja Católica não tem nenhum segredo reservado à elite de
anunciados. Tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que vivemos nós
os divulgamos a todos aqueles que
queiram conhecer”. Ele disse ainda que “Jesus sim tem um segredo,
mas não o escondeu, nem o guardou
para si. Pelo contrário, o revelou a
seus discípulos na última ceia”.

Dom Washington, que também
é dessa congregação, fez um breve
resumo de como se deu a criação
dos Passionistas e, completou agradecendo: “Os nossos corações estão
unidos ao Senhor, e nossas mãos
estão entrelaçadas para agradecer ao Divino Pai Eterno pelos 300
anos da fundação da Congregação
da Paixão, dos Passionistas, que eu
tenho a honra de pertencer. Os nossos hábitos religiosos que vestem
nossos corpos, sinalizam o carisma
que nos encantou. O chamado pessoal que um dia ressoou em nossos
ouvidos, a mística e os votos que
ﬁzemos, contemplamos com amor
a suprema paixão de Cristo, e, por
causa dele, misturamos as nossas
vidas juntas aos cruciﬁcados deste
mundo”, ﬁnalizou ele.
A celebração foi transmitida pela
TV Pai Eterno e pela Rede Vida e foi
acompanhada, presencialmente, por
diversos membros da congregação.

Aparecida de Goiânia comemora 99 anos
com Santa Missa que marca a abertura do centenário da cidade

Em comemoração ao aniversário
de 99 anos e abertura das festas pelo
centenário da cidade de Aparecida
de Goiânia, foi celebrada, na noite do
dia 11 de maio, na Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida, uma
Santa Missa. Ela foi presidida pelo
arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington Cruz, e concelebrada pelo reitor do Santuário padre Ednilson Vaz e pelos padres Jonisoncley Santos, Marcílio Brandão,
Vilmar Barreto e Amauri Mazzoleni.
A missa contou ainda com a presença de autoridades locais e do prefeito
da cidade, Gustavo Mendanha.
Em sua homilia, Dom Washington
parabenizou a cidade pelo aniversá-

rio e contou um pouco sobre a sua
criação. Ele relatou como se deu a
aparição da imagem da Padroeira do
Brasil no Rio Paraíba, no ano de 1717,
e fez memória da devoção à padroeira e da história da cidade aniversariante. “Nossa Senhora mostrou
ao mundo e ao povo brasileiro o seu
amor. Essa é a devoção mais querida
do povo brasileiro e, com certeza, do
povo aparecidense, cujo arraial recebeu seu nome. Primeiro, Aparecida;
depois, Aparecida de Goiânia”.
Durante os avisos ﬁnais da Santa Missa, o prefeito de Aparecida
de Goiânia foi convidado para falar
algumas palavras aos presentes. Na

ocasião, ele presenteou ao arcebispo
de Goiânia com uma placa que marca a abertura das festividades em comemoração ao centenário da cidade,
juntamente com uma camiseta. Mendanha deu ainda a Dom Washington, uma réplica de um monumento
que será espalhado por alguns pontos da cidade. Além disso, o reitor da
Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida presenteou o arcebispo
e o prefeito de Aparecida com uma
miniatura do Santuário.
Gustavo Mendanha assinou a ordem de serviço que autoriza a contratação de uma empresa que fará
o projeto para a restauração da Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida. Ao ﬁnal da Santa Missa,

o arcebispo concedeu a bênção e ungiu os espaços do Memorial do Centenário, na praça do Santuário.
Além da Santa Missa, no dia 11
de maio, durante o dia, Dom Washington concedeu uma bênção
para a cidade e sobrevoou Aparecida de Goiânia com o Santíssimo Sacramento exposto.
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300 anos
difundindo a
espiritualidade
da Paixão de
Jesus Cristo
FÚLVIO COSTA

“A Paixão de Jesus Cristo é a maior e mais maravilhosa
obra do Amor Divino, remédio eﬁcaz para todos os males”
(São Paulo da Cruz)

E

m 2020, a Congregação dos
Missionários Passionistas celebrou 300 anos de fundação,
festa que não pôde ser celebrada devido à pandemia do coronavírus e que neste ano de 2021 foi
possível, embora de forma discreta.
Essa comunidade de apóstolos foi
fundada na Itália, por São Paulo da
Cruz (1694-1775), no ano de 1720. O
Jornal Encontro Semanal foi recebido
na comunidade que leva o nome do
fundador, no Jardim Balneário Meia
Ponte, formada pelos padres Jackson Maioli Alvarenga, que também
é pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, naquele bairro; e pelos padres Rodrigo Alves Ferreira e
Thiago Tales Mendes de Oliveira.
Os Missionários Passionistas,
conforme identiﬁcação em seu próprio site institucional (www.provinciaexaltacao.org.br), “são um grupo
de cristãos, sacerdotes e leigos, que
vivem em comunidade fraterna, dispostos a anunciar aos homens e às
mulheres do nosso tempo o Evangelho de Cristo”. A congregação
está presente em 62 países e o seu
carisma é centrado em ver a Paixão
de Jesus como uma obra do amor de
Deus, uma obra de redenção e de
salvação. “No centro da nossa espiritualidade está a prova do amor de
Jesus por nós, sua doação na cruz.
Nossa missão é salvar almas, ajudar,
promover a vida humana e o culto
à Paixão de Cristo”, explicou padre
Rodrigo.
Padre Jackson lembrou que São
Paulo da Cruz, no início do seu chamado vocacional, não pensava em
fundar uma congregação religiosa,
nem mesmo em ser padre. O serviço
em um hospital com um irmão e a
vida da família marcada por dor, sofrimento e mortes de alguns membros o ﬁzeram sentir o chamado do
Senhor. “Ele vê a Paixão de Cristo
acontecendo na vida dos enfermos e
passa a pensar em dedicar ali o seu

ministério”, aﬁrmou. A história vai
chamando São Paulo da Cruz para
outros horizontes. “Hoje os Missionários Passionistas olham a realidade do mundo contemplando a
Paixão de Cristo, sendo um sinal de
esperança, de vida, buscando como
base, como força, o mistério pascal
de Jesus”, disse o padre.
“Nossa missão primeira é estar
em sintonia e unidade entre nós irmãos, companheiros e, também, com
os cruciﬁcados de hoje. Além do cruciﬁcado que se entregou na cruz por
nós, também com os cruciﬁcados da
nossa realidade, da sociedade em
que estamos inseridos”, explicou padre Thiago, que é natural de Iporá,
Diocese de São Luís de Montes Belos
(GO), onde os Passionistas estão presentes há mais de 40 anos.
Distintivo
Os Missionários Passionistas usam
um hábito preto, cor que, segundo padre Rodrigo, foi escolhida por conta
de uma visão que São Paulo da Cruz
teve, dada por Nossa Senhora, para
que pudesse fazer memória do luto
e da Paixão de Jesus Cristo. A vestimenta tem cinco costuras na gola
que signiﬁcam as cinco dores de
Maria e sete costuras no peito que
simbolizam as sete chagas de Cristo.
O coração usado no peito quer dizer
a Paixão de Cristo. Traz na parte inferior os três cravos de Cristo, que
lembram suas chagas. Na parte de
cima há a cruz, a cor negra que lembra sua Paixão e a cor branca, presente na insígnia, a Ressurreição.
A Paixão de Cristo é de fato o
centro da vida dos Missionários
Passionistas. “Certa vez, São Paulo da Cruz disse que os males que
a humanidade enfrentava na época
aconteciam porque o mundo se esqueceu da Paixão de Cristo. Ficou
no esquecimento o grande amor que
ele tem por nós. O nosso primeiro
compromisso é que não deixemos

Foto: Rudger Remígio

Missionários Passionistas:

que o mundo se esqueça que Deus
nos ama”, explicou padre Rodrigo.
Os Passionistas, além dos três votos
tradicionais (pobreza, obediência
e castidade), têm um quarto, que é
a memória da Paixão de Cristo. Ao
ser questionado sobre o que a congregação tem a oferecer na atualidade, em um mundo marcado pela
velocidade da informação e da desinformação e pelo relativismo, padre Jackson disse que o carisma da
congregação é muito forte e atual e
tem um bem a oferecer. “Em meio a
uma vida tão corrida em que pouco
tempo sobra para as pessoas, a nossa palavra sobre a Paixão de Cristo faz a diferença porque o mundo
sente falta de presença, do encontro
pessoal, de momentos de orações e
de estar juntos, e os Passionistas têm
um jeito muito próprio de acolher e
oferecer essa palavra, sobretudo aos
jovens”, aﬁrmou.
Presença
A congregação chegou ao Brasil
em 1911. No país, está organizada
em duas Províncias. A Getsêmani
tem Casa Provincial que ﬁca em São
Paulo e abrange os estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e toda a região
Sul, além de Argentina, Uruguai e
Paraguai. A mais recente e que Goiânia faz parte é a Província da Exaltação da Santa Cruz, que compreende os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás e o Acre.
A Província da Exaltação da Santa
Cruz foi formada em 2012. É oriunda de três grupos distintos de fundações italianas e holandesas. A primeira fundação da Bahia celebrou
70 anos de presença; a segunda é de
Minas Gerais e Espírito Santo, que
celebrou 60 anos, e a terceira é do
estado de Goiás, que teve início em
1956 e celebrou também suas bodas
de diamante. Os Passionistas chegaram em Goiás no ano de 1958. No

mundo há 2900 membros religiosos
masculinos e nove congregações femininas que comungam da espiritualidade Passionista, uma inclusive,
de vida contemplativa fundada por
São Paulo da Cruz. No estado de
Goiás, a congregação está presente na Arquidiocese de Goiânia, nas
Dioceses de Luziânia e de São Luís
de Montes Belos.
Curiosidade
O nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, é Missionário Passionista. Ele é do grupo de missionários
do estado da Bahia, do antigo Vicariato Domingos da Mãe de Deus. Foi
formador na congregação por muito
tempo e, antes de ser nomeado bispo, esteve como pároco da Paróquia
Nossa Senhora da Boa Viagem, em
Salvador (BA). Foi nomeado o bispo
mais jovem em 1987, com 39 anos de
idade. Padre Rodrigo contou que na
Diocese de São Luís de Montes Belos, onde Dom Washington foi bispo de 1987 a 2002, ele foi um pastor
presente nas comunidades, bastante
acessível, sempre conversando com
as pessoas e celebrando nas comunidades onde não havia sacerdotes.
“Sempre presente nas comunidades, Dom Washington fez muito esforço para incentivar nossa presença
Passionista em São Luís. Depois ele
trouxe de São Carlos (SP) as Monjas
Passionistas, em 1994. Elas ainda estão lá. Aqui, em Goiânia, continuamos a perceber o carinho dele com a
nossa congregação, sempre presente quando possível”, contou. “Sou
Passionista por incentivo do meu
pároco na época. O convento ﬁcava
há 2 km da paróquia e o padre peregrinava de manhã e à tarde neste
caminho e isto foi me motivando: o
peregrinar e o carinho dele com o
povo”, disse Dom Washington em
entrevista.

INFORMAÇÕES
Passionistas
(Congregação da Paixão de Jesus Cristo)
Comunidade São Paulo da Cruz
Superior: Pe. Jackson Maioli Alvarenga, CP
Endereço: Av. Genésio de Lima Brito, Qd. 128, nº 10
Jd. Balneário Meia Ponte
CEP: 74593-210 – Goiânia-GO
Telefone: (62) 3091-2882.
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“Maria é a garantia da
nossa salvação”,
afirma frei Jonas Nogueira em
live arquidiocesana

FÚLVIO COSTA

N

o dia 5 de maio, a Arquidiocese de Goiânia
realizou a primeira, de uma série de lives que
estão acontecendo neste mês, sobre temas
marianos. “Maria na história da salvação” teve
como entrevistado, o frei Jonas Nogueira da Costa, da
Arquidiocese de Belo Horizonte, doutor em Teologia
Sistemática com pesquisa em Mariologia. Mediou a
conversa, Fernanda Freitas, jornalista do Vicariato para a
Comunicação (Vicom) da Arquidiocese.
Como nós católicos podemos nos
aproximar da espiritualidade mariana
por meio de obras literárias? Como
podemos crescer na piedade a Maria?
O primeiro caminho que nós temos
são as Sagradas Escrituras. Ali estão as
fontes da nossa fé, as bases da nossa
compreensão, da centralidade de Jesus
na história da salvação, inclusive irradiando essa centralidade da salvação
para o Antigo Testamento. É o primeiro ponto que nós tomamos como a base
da nossa salvação na literatura bíblica.
É tanto que, quando falamos da literatura, um dos documentos mais importantes que nós temos de Mariologia,
depois do capítulo oitavo da Lumen
Gentium, é a Marialis Cultus do papa
Paulo VI, e esse documento é muito interessante. Ele vai dizer para todos nós
da importância do cunho bíblico que a
devoção mariana precisa ter. O culto a
Maria precisa estar muito bem centrado dentro da leitura bíblica, então nós
só podemos falar de devoção a Maria
quando estamos muito bem plantados
nesse chão da leitura bíblica, da tradição dos nossos pais que nos legaram
as Sagradas Escrituras.
Qual foi o critério da eleição de Nossa
Senhora?
Maria não é o centro da nossa fé, mas
ela está no centro da nossa fé, justamente pela forma como ela se relaciona com as pessoas divinas. Filha do
Pai, ela vive no caminho das santas
mulheres do Antigo Testamento, na
obediência, na devoção judaica em que
ela estava muito bem plantada, muito
bem enraizada e é mãe do Verbo. Maria é a garantia da salvação para todos
nós. Então, se falarmos: qual é a maior
prova da humanidade de Deus? É a
mãe. Ela nos garante que aquela criança (Jesus) é verdadeiramente humana, mas nesse mistério, pela concepção virginal, verdadeiramente divina
dada a todos nós, é templo do Espírito Santo. Quando nós contemplamos
Maria, templo do Espírito Santo, ela
é o lugar em que o mistério de Deus
se faz presente. Ela é o lugar sagrado
da presença do Espírito Santo. Alguns
santos usam o termo da transparência,
sobretudo os teólogos. Eles falam que
vemos o Espírito ao olhar para Maria.
Ela não é o Espírito Santo evidentemente, mas na sua santidade, vendo

Frei Jonas respondeu a diversos
questionamentos sobre o papel de Maria
na história da salvação. Critério da eleição de
Nossa Senhora, indicativos para a aproximação
da espiritualidade mariana, Maria na Bíblia,
intercessão, estão entre os principais temas abordados.
Conﬁra abaixo os principais pontos da entrevista que também
podem ser assistidos na íntegra, no instagram da Arquidiocese de
Goiânia.

o que Deus fez nela, ela nos revela na
grandeza do Espírito.
Como Nossa Senhora foi esposa? É
bom a gente entender isso porque o
projeto da salvação perpassa por ela
também.
Esse tema “esposa” é fantástico porque nós estamos vivendo o Ano de São
José. Então resgatar esse lugar de Maria esposa é muito importante. Quando pensamos nessa relação de Maria
como esposa ao lado de José, é verdade que nós temos poucos elementos
que falam sobre isso, mas o mais importante e o papa sublinha isso muito
bem na sua carta em que proclama os
150 anos de São José Patrono da Igreja, que São José é o homem que não é
descentralizado. O centro da vida dele
é Jesus, é Maria. Então quando nós
olhamos Maria como esposa, ela com
José ao redor de Jesus, isso mostra um
convite para todos nós: nós devemos
sair de nós mesmos e procurar o Senhor Jesus nos sacramentos, na Palavra, no rosto do pobre que clama por
justiça. Nesse tempo de pandemia, o
rosto de Jesus está nas vítimas da covid-19 e São José, esposo de Maria, vai
nos ajudando junto com a mãe do Senhor a contemplar a face de Jesus. O
Verbo se fez carne e a salvação nos foi
dada no coração de uma família. Isso
traz uma dignidade inﬁnita para todas
as nossas famílias.
O Verbo se fez carne. A partir daí
começa a nossa história de salvação
ou antes disso?
O termo “história da salvação” tem
dois sentidos. Um primeiro sentido é
amplo. A história da salvação é, desde
o primeiro homem e da primeira
mulher que tomam consciência de si
mesmo até a parusia, até o último dia.
De modo amplo, a história da salvação
tem o Cristo como coração da história,
o Senhor da história traz a história
nas mãos. Mas, em sentido estrito, a
história da salvação são as Sagradas
Escrituras que narram os eventos
salvíﬁcos de Deus, desde a criação,
passando pela libertação do seu povo
e toda a história salvíﬁca do Antigo
Testamento, até chegar ao cume da
revelação que é Jesus Cristo. Então, de
novo Maria, onde ela está na história
da salvação? Nós a vemos a partir de

imagens do Antigo Testamento que
nós chamamos de preﬁgurações, até
a sua entrada na história dentro de
uma família, se fazendo família com
São José, acolhendo o mistério da
encarnação.
Maria, em toda a sua simplicidade,
assumiu a postura de serva. Ela foi
concebida sem o pecado original,
mas ela serviu para dar à luz ao
ﬁlho de Deus. O projeto de salvação
onde se encontra Maria, se encerra aí
também?
A pontuação que você faz lembrando
do “serva” é muito boa porque a gente
explora muito pouco, mas a imagem
da Maria serva de Deus denota a total
disponibilidade dela, denota esse
coração simples, humilde, mas ao
mesmo tempo é um título de honra
porque se nós olharmos as grandes
ﬁguras do Antigo Testamento, Moisés
por exemplo, se entende servo de
Deus. Maria se entende honrada
pela sua escolha da maternidade
divina e não quis ter vida de rainha.
Tanto, que ela não pede nada na
anunciação, absolutamente nada. Ela
só fala “sim, eu quero. Eis-me aqui.
Eu sou serva”. Então ela se lança na
história da salvação, mas termina ali?
Não. É muito bonito, no prefácio da
Assunção de Maria e isso aparece em
outros documentos da Igreja também,
quando fala que Maria subindo ao céu,
não nos abandonou, mas ela continua
caminhando conosco na comunhão
dos santos, na intercessão por cada um
de nós, ela é verdadeiramente a nossa
companheira de estrada, nossa mãe,
nossa intercessora. Edith Stein usava
uma expressão muito bonita: Ela
falava que Maria é aquela que nos dá a
mão, que caminha junto com a gente.
Eu gosto muito dessa imagem. Isso
é de uma delicadeza muito grande,
mas ao mesmo tempo mostra para nós
que ela, enquanto mestra, nos ajuda
a alcançar o objetivo que é o Senhor
Jesus, ela nos conduz ao Senhor Jesus.
Há pouquíssimas citações de Nossa
Senhora nos evangelhos. Por que, se
ela é a mãe de Deus?
De fato, em termos quantitativos, nós
temos poucas informações sobre Maria, mas os lugares onde estão essas
informações são aquilo que nós fala-

ENTREVISTA

mos que são de uma densidade teológica muito grande porque a Virgem
Maria está na encarnação do Verbo,
na infância, sobretudo, naquilo que
nos é narrado nos capítulos 1 e 2 dos
evangelhos de Mateus e de São Lucas.
Depois encontramos alguns pontos de
Maria no ministério público de Jesus,
na leitura singular de João que difere
dos textos sinóticos de Maria aos pés
da cruz e, depois, nós encontramos
Maria com a Igreja em oração. Então,
se olharmos o percurso que Maria se
encontra dentro dos textos da Sagrada
Escritura, de fato, numericamente são
poucos, mas são de uma densidade
muito grande. A gente até brinca que
a densidade compensa os lugares em
que ela aparece e as poucas vezes que
ela é citada.
Como ela pode nos ajudar a dizer o
“sim” nas grandes e nas pequenas
coisas?
Eu lembrei agora da Salve Rainha, do
vale de lágrimas. Aquela imagem do
cemitério do Amazonas me acompanha a mente. Aquele mundo de covas
abertas, aquela coisa grandiosa demais e doída demais. Aquela imagem
me remete ao vale de lágrimas que
nós estamos vivendo, das inúmeras
pessoas falecendo de covid-19, as consequências psicológicas e econômicas
que estão implicando, e isso me vem o
convite de olhar para o céu, porque as
vezes começamos a rezar “Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura
esperança nossa [...]” Então, eu creio
ﬁrmemente, que a grande mensagem
que nós temos hoje, em tempos tão difíceis, é que Maria é vida, é doçura em
tempos tão difíceis. Quando nós falávamos da imagem de Maria que nos
ajuda a recuperar o equilíbrio, eu creio
também que diante de tempos tão difíceis em que nos são exigidas muitas
coisas, ela nos traz vida, doçura, nos
traz esperança.
A live foi encerrada com a Oração
Salve Rainha. A segunda live com o
tema “As diversas formas de devoção mariana”, aconteceu no dia 13 de
maio. O entrevistado foi o missionário
redentorista, irmão Diego Joaquim.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 32

A oração contemplativa
Continuamos as catequeses sobre a oração e nesta catequese, gostaria de me
concentrar na oração de contemplação.

A

dimensão contemplativa do
ser humano – que ainda não
é a oração contemplativa – é
um pouco como o “sal” da
vida: dá sabor, dá gosto aos nossos
dias. Podemos contemplar olhando
de manhã para o nascer do sol, ou
para as árvores que se vestem de
verde na primavera; podemos contemplar ouvindo música ou o canto
dos pássaros, ao ler um livro, diante de uma obra de arte ou daquela
obra-prima que é o rosto humano...
Carlo Maria Martini, enviado como
bispo para Milão, intitulou a sua
primeira carta pastoral “A dimensão contemplativa da vida”: de fato,
quem vive em uma grande cidade,
onde tudo – podemos dizer – é artiﬁcial, tudo é funcional, corre o risco
de perder a capacidade de contemplar. Antes de tudo, contemplar não
é um modo de fazer, mas um modo de
ser: ser contemplativo.
Ser contemplativo não depende
dos olhos, mas do coração. E nisto
entra em jogo a oração, como um
ato de fé e amor, como “respiro” da
nossa relação com Deus. A oração
puriﬁca o coração e, com ele, ilumina também o olhar, permitindo que
captemos a realidade sob outro ponto de vista. O Catecismo descreve
esta transformação do coração através da oração, citando um famoso
testemunho do Santo Cura d'Ars: “A
contemplação é o olhar da fé, ﬁxado
em Jesus. ‘Eu olho para ele e ele olha
para mim’ – dizia, no tempo do seu
santo Cura, um camponês d'Ars em
oração diante do sacrário... A luz do
olhar de Jesus ilumina os olhos do
nosso coração; ensina-nos a ver tudo
à luz da sua verdade e da sua compaixão para com todos os homens”
(Catecismo da Igreja Católica, 2715).
Tudo nasce disto: de um coração
que se sente visto com amor. Então a
realidade é contemplada com olhos
diferentes.
“Eu olho para ele, e ele olha para
mim!” Pois bem: na contemplação
amorosa, típica da oração mais íntima, não há necessidade de muitas
palavras: basta um olhar, basta es-

tarmos convencidos de que a nossa
vida está rodeada por um grande e
ﬁel amor do qual nada nos pode separar.
Jesus era um mestre deste olhar.
Na sua vida nunca faltaram os tempos, os espaços, os silêncios, a comunhão amorosa, que permite que
a existência não seja devastada pelas provações inevitáveis, mas que
a sua beleza seja preservada intacta.
O seu segredo era a relação com o
Pai celestial.
Pensemos no evento da Transﬁguração. Os Evangelhos situam
este episódio num momento difícil da missão de Jesus, quando aumentam à sua volta a contestação e
a rejeição. Até muitos dos seus discípulos não o compreendem e vão
embora; um dos Doze concebe pensamentos de traição. Jesus começa
a falar abertamente do sofrimento e
da morte que o espera em Jerusalém. É neste contexto que Jesus
sobe a um monte elevado
com Pedro, Tiago e João. O
Evangelho de Marcos diz:
“Transﬁgurou-se diante
deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura, que
lavadeira alguma sobre a
terra as poderia branquear
assim” (9,2-3). Precisamente no momento em que Jesus é
mal compreendido – iam embora,
deixavam-no sozinho porque não o
compreendiam, neste momento no
qual não o compreendem – precisamente quando tudo parece estar
desfocado num turbilhão de desentendimentos, então resplandece
uma luz divina. É a luz do amor do
Pai, que enche o coração do Filho e
transﬁgura toda a sua Pessoa.
Alguns mestres de espiritualidade do passado compreenderam a
contemplação em oposição à ação,
e exaltaram aquelas vocações que
fogem do mundo e dos seus problemas, a ﬁm de se dedicarem inteiramente à oração. Na realidade, em Jesus Cristo, na sua pessoa e no Evangelho não há oposição entre a contemplação e a ação. No Evangelho,
em Jesus não há contradição. Isto
veio provavelmente da inﬂuência
de algum ﬁlósofo neoplatônico, mas
é certamente um dualismo que não
pertence à mensagem cristã.

Há apenas uma grande chamada
no Evangelho, que é seguir Jesus no
caminho do amor. Este é o ápice e o
centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos, dizem a mesma coisa. São João da Cruz
aﬁrmava que um pequeno gesto de
amor puro é mais útil para a Igreja
do que todas as outras obras juntas.
O que nasce da oração e não da pre-

sunção do nosso ego, o que é puriﬁcado pela humildade, mesmo
que seja um gesto de amor isolado
e silencioso, é o maior milagre que
um cristão pode realizar. E este é
o caminho da oração de contemplação: eu olho para ele, ele olha
para mim! Esta ação de amor em
diálogo silencioso com Jesus faz
tão bem à Igreja.

Foto: Vatican News

Estimados irmãos e irmãs!

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
Quarta-feira, 5 de maio de 2021
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VIDA CRISTÃ

UM TESTEMUNHO!

DIÁCONO AMARILDO MARTINS

E

ntre 1996 e 1997 eu estava
passando por uma diﬁculdade ﬁnanceira muito grande e
alguns anos antes havia retornado para a Igreja (por intercessão
de minha mãe). Começamos a frequentar a Paróquia Sagrada Família.
Um dia, ao chegar para visitar
minha mãe (as visitas eram todos os
domingos), ela me presenteou com
um livreto da Novena de São José e
disse que um amigo, padre de São
Paulo, tinha trazido para mim, sugerindo que se eu ﬁzesse a novena as
coisas iam melhorar. A novena deveria ser rezada após a participação
da Santa Missa, e assim ﬁzemos.
Todo domingo passávamos na
casa de minha mãe. Depois, participávamos da missa na Paróquia São
Paulo Apóstolo, porque era perto de
minha mãe e seguíamos para a casa
de minha sogra, que também morava próximo dali. Quando chegávamos, meu sogro, que sempre foi um
pai para mim, já me esperava com
o copo cheio de cerveja para tomarmos juntos.
E qual foi a primeira intervenção
de São José? Fazíamos a novena, participávamos da missa (recebíamos

o Corpo de Cristo) e, em seguida,
tomávamos cerveja. A partir deste
momento, São José colocou no meu
coração para não tomarmos cerveja
após a missa. Assim, começamos a
esperar uma hora para ingerirmos
alguma coisa.
Terminamos a novena no nono
domingo e achei que na segunda-feira estaria tudo resolvido. Pensei:
“ﬁz a novena, minha mãe reza tanto,
é tão ﬁel. Tenho certeza de que Deus
vai atender”.
Não foi bem assim. Então, falei
com minha esposa para fazermos
a novena novamente (olhe São José
agindo). Iniciamos novamente, mas,
desta vez, na Paróquia Sagrada Família. Foi neste momento que tudo
começou a mudar, ﬁzemos uma boa
conﬁssão e começamos a ajudar na
paróquia.
Não tínhamos muito conhecimento das coisas da Igreja e resolvemos estudar o Catecismo da Igreja
Católica (CIC). Recebemos o convite
para sermos catequistas e, dessa forma, fomos estudando, crescendo no
conhecimento e na fé. Depois de algum tempo, fui convidado também
para ser Ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, Exéquias, Palavra,
testemunha qualiﬁcada para assistir
casamentos e batizados (carta dada
por Dom Antonio).
Os primeiros cuidados de São José
foram colocar a mim e a minha família na presença de Jesus, ensinar-nos
e educar-nos no caminho para o céu.

Foto: Reprodução / Internet

“Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações,
não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José!”

Então, alguns anos depois fui convidado a participar da Escola Diaconal, um chamado, não uma escolha.
Deus, com a intercessão de São José,
chamou-me pelo nome.
Sei que não mereço, mas acolho
e agradeço tanto amor e intercessão

de São José em nossas vidas. Acho
que poderia escrever um livro, mas
o espaço que temos é pequeno para
tantas bênçãos recebidas.

São José, valei-nos!

Universidade recebe troféu por
trabalho de combate à pandemia
Um reconhecimento que enaltece o curso de Biomedicina e o Laboratório Clínico
(LAC) da PUC Goiás, que exercem um papel
fundamental no combate à pandemia. Desde abril de 2020, a equipe da universidade,
composta por professores e acadêmicos,
realizou mais de 10 mil testes de anticorpos
e antígenos para a Covid-19, colaborando
para os inquéritos epidemiológicos do poder
público, cuja finalidade é conter o avanço do
novo coronavírus. Com base neste contexto,
os Conselhos Regional e Federal de Biomedicina (CRMB- 3 e CFMB-3) entregaram,
na última semana, um troféu à universidade
para coroar o trabalho desenvolvido neste
período pandêmico.
De acordo com o prof. Frank Castro, 130
docentes, estudantes e profissionais estão envolvidos atualmente no suporte e realização
das testagens gratuitas voltadas à população.
Vale destacar que a PUC oferece a infraestrutura e disponibiliza seu corpo docente e dis-

cente para a realização dos
testes e, também, é parceira na campanha de vacinação contra a Covid-19.
O Laboratório Clínico,
além de ser campo de disciplina e estágio para os
estudantes, é um braço de
apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibiliza, em média, de
100 a 120 atendimentos
diários e gratuitos à população. Ele não se limita à prática laboratorial e
se faz presente em diversas ações da SMS.
A coordenadora do curso de Biomedicina,
profa. Karlla Greick, agradece o empenho de
todos os estudantes, que desde o início da
pandemia, colaboram de forma voluntária
nas ações. “Todos tiveram muita disponibilidade em ajudar o próximo e a participação
foi massiva. O mundo e as pessoas ganham

com isso”, complementa. O curso integra a
Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e
Biomédicas da instituição.

noticias.pucgoias.edu.br
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LEITURA ORANTE

Domingo da Ascensão do Senhor

“O Senhor Jesus foi levado ao céu, e
sentou-se à direita de Deus ” (Mc 16,19)
FILIPE CRISTINO DA SILVA (Seminarista)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este domingo, celebramos a subida de Cristo aos céus para se unir,
em toda a sua glória, ao Pai. No
evangelho, vemos que o Cristo
ﬁnalmente completa a sua missão redentora no mistério pascal, enviando a Igreja
para anunciar a Boa-Nova ao mundo e a
continuar a atualizar o acontecimento salvíﬁco da Páscoa.
Nesse sentido, percebermos a inseparável relação entre a ressurreição de Jesus,
a Igreja e a vocação missionária. Pois, é
na glória da ressurreição, que se encontra a fonte da alegria e da esperança dos
cristãos, que se vinculam em unidade no
Cristo ressuscitado, formando a Igreja, e
são impelidos e enviados ao mundo para

evangelizar. Como estão unidos a Cristo,
participam do seu pastoreio redentor. Aﬁnal, o próprio Jesus anuncia os sinais que
acompanharão os discípulos: “expulsarão
demônios em meu nome, falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando
impuserem as mãos sobre os doentes, eles ﬁcarão curados”. Esses sinais são próprios da
autoridade divina, o que signiﬁca a profunda unidade entre Cristo e a sua Igreja.
Portanto, viver a experiência do Cristo
Ressuscitado, além de encher-nos de esperança, é compreender-se como um enviado,
como um missionário do Evangelho. Então, participar do mistério pascal, se mostra
como o assumir do sacerdócio de Jesus por
meio da pertença à Igreja, para então assumir igualmente o mesmo destino de Jesus:
estar junto do Pai no Reino dos Céus.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33. 3ª-f.: At 20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11a. 4ª-f.: At
20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19. 5ª-f.: At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26. 6ª-f.: At 25,13b-21; Sl 102(103);
Jo 21,15-19. Sábado: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25. Domingo: Solenidade de Pentecostes – At 2,111; Sl 103(104); lCor 12,3b-7.12-13; Jo 20,19-23.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 16,15-20 (página 1417 – Bíblia
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: O momento de oração é um encontro
profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo
aquilo que distraia e diﬁculte a intensidade desse momento e
peça o Espírito Santo.
2º) Leitura atenta da Palavra: A principal palavra a ser dita é a
Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor
é o caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for
necessário, ouvindo pacientemente o que ele diz.
3º) Meditação livre: Reze então naquilo que o texto comunica.
Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras e frases
que mais tiveram mais importância aos seus olhos e as repita,
rezando com elas.
4º) Oração espontânea: Apresente-se a Deus. Com um ato de
humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por
você.
5º) Contemplação: Lembre-se dos momentos em que Deus
manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências do que
foi vivido na oração e faça memória do que foi rezado durante
a semana.
6º) Ação: Viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre,
a pôr a Palavra em prática.
Domingo da Ascensão do Senhor, Ano B – Liturgia da Palavra:
At 1,1-11; Sl 46; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20.

2 Anos a Serviço da Devoção
Em maio, a TV das Bênçãos do Pai completa 2 anos de compromisso
com o amor ao Divino Pai Eterno. Muitos testemunhos e histórias de fé já
passaram por aqui e, de alguma forma, deixaram um pedacinho de cada
devoto colaborador que acredita nesta obra evangelizadora.
Foram 2 anos de muito trabalho para levar aos lares de todo o Brasil, fé,
orações, informações relevantes sobre a Igreja Católica no mundo e o
Papa Francisco, entretenimento de qualidade para toda a família e
reportagens diárias, de extrema importância, sobre a atualidade.
Com as bênçãos do Pai Eterno e sob o olhar da Mãe do Perpétuo
Socorro, completamos 2 anos de existência e o nosso maior presente é
poder seguir os ensinamentos de Jesus, servindo ao próximo, que é
você, devoto. Para isso, utilizamos todas as ferramentas de comunicação
que estão ao nosso alcance para, assim, cumprir com excelência, nossa
máxima: evangelizar, entreter e informar.
Muito obrigado por fazer parte desta família. Juntos, continuaremos
escrevendo esta história que está só começando.

Parabéns, TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai!

AFIPE

Associe-se e faça parte
desta família de amor

(62)

3506-9800

