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PALAVRA DO ARCEBISPO

DEVOÇÃO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

D

eus é inﬁnitamente justo.
Dará a cada um, após a morte, o prêmio ou o castigo eterno, conforme cumpriu ou não
a sua vontade.
O medo da condenação eterna, viver para sempre longe de Deus, leva os
crentes a evitar o pecado e a não transgredir nenhum dos Mandamentos.
Mas Deus é inﬁnitamente miseDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
ricordioso. Cuida de nós e trata-nos
com muito carinho “como quem
pega um menino ao colo” (Os 11,3). A quem o ama no mundo,
concede a graça de viver para sempre com Ele no céu.
Quem ama a Deus vive em paz com a sua consciência, pratica sempre o bem, nada teme porque sabe que jamais deixará
de ser amado por Deus. Vale a pena afastar escrúpulos, deixar
de temer e viver feliz. Sim, Jesus quer-nos felizes agora e na
eternidade.
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Jesus dialoga com a samaritana que, no ﬁm, ﬁca felicíssima, chamando todas as pessoas para virem ao seu encontro (Jo 4,1-42).
Jesus revela-se na Parábola do Filho Pródigo. Ele é o Pai que
está sempre à espera do pecador arrependido para o acolher de
braços abertos (Lc 15,11-32).
Jesus perdoa a mulher pecadora, que lhe lavou os pés com as
lágrimas e os enxugou com os cabelos (Lc 7,36-50).
Jesus comove-se e chora junto do seu amigo Lázaro, falecido há
quatro dias, antes de o ressuscitar (Jo 11,1-46).
Jesus ama-nos tanto que deu a vida por nós, pregado na cruz.
A Igreja quer que vivamos sempre no amor. Por isso, instituiu
a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
Foi no século XVII que o Sagrado Coração de Jesus se manifestou à Santa Margarida Maria para nos dizer: “Prometo-vos no excesso de misericórdia do meu coração que o meu
amor todo poderoso concederá a todos aqueles que comungarem, na primeira sexta-feira de nove meses seguidos, a graça
da penitência ﬁnal; não morrerão no meu desagrado nem sem
receberem os sacramentos: o meu divino coração será o seu
refúgio de salvação nesse derradeiro momento”.
Se, no passado, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus levou tantos homens e mulheres a alcançarem a perfeição e a
santidade, também hoje é urgente amá-lo como Ele nos ama.
Neste dia, somos chamados a rezar pelos sacerdotes. Ele
também referiu-se à Santa Margarida Maria: “Darei aos sacerdotes o poder de tocar os corações mais empedernidos”.
DIA DE ORAÇÃO PELA SAN T IFICAÇÃO DOS SACERDOTES

O sacerdote deixa tudo, inclusive de constituir família, para
se entregar inteiramente a Jesus Cristo no serviço aos irmãos.
Como Jesus, o sacerdote deve ser uma pessoa com ótima
formação, incapaz de fazer mal seja a quem for, praticando
sempre o bem. Deve estar disponível para receber e acolher
os ﬁéis, indo ao encontro de todas as pessoas, sem nunca se
cansar de anunciar o Evangelho. Deve tornar atual a Palavra
do Senhor, celebrar a Eucaristia, administrar os sacramentos,
viver em contínua oração…
O sacerdote deve ser amado pelos cristãos, que devem rezar por ele, para que se mantenha sempre ﬁel à sua vocação.
Que Nossa Senhora nos encaminhe para o Senhor Jesus,
cujo coração amabilíssimo abrasa a todos no seu amor!
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Editorial
Na presente edição trazemos as
recomendações da Arquidiocese de
Goiânia para as celebrações de Corpus
Christi nas paróquias. Mais uma vez,
devido à pandemia do coronavírus,
faz-se necessário rezar nas próprias
paróquias, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. É
importante, contudo, que todas as
paróquias celebrem a solenidade.
Dom Washington, na Palavra do Arcebispo, reﬂete sobre a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. Ele lembra também que neste mês de junho
rezamos pela santiﬁcação dos sacerdotes. Em Arquidiocese em Movimento, trazemos as diversas atividades
desenvolvidas pelo Vicariato para

a Comunicação para celebrar o Mês
Mariano, bem como a inauguração
da capela do Santíssimo, na Paróquia
Nossa Senhora das Graças, no Jardim
América. Na página dedicada aos
religiosos, nesta semana, apresentamos os Missionários Claretianos, que
estão presentes na Arquidiocese desde 1941. Em sua Catequese Semanal, o
papa Francisco diz que a oração não é
uma varinha mágica em que tudo que
pedimos a Deus é atendido imediatamente. Trata-se de um diálogo com o
Senhor. O Santo Padre nos alerta para
não cairmos na tentação de, em vez
de estarmos servindo ao Senhor, querermos que Ele nos sirva.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

Tantum ergo Sacramentum
Hino do Sacramento do Amor

PE. DIÊMERSOM BENTO DE ARAÚJO

Nessa última quinta-feira, celebramos a Solenidade do Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo (Corpus Christi). Nela, faz-se memória da última Ceia, em que
Cristo instituiu o Sacramento da Eucaristia para perpetuar o sacrifício redentor
dado na cruz. Com essa grande celebração, testemunhamos a nossa fé na presença real e substancial de Cristo nas espécies eucarísticas.
A celebração de Corpus Christi é marcada também pela procissão e a bênção
com o Santíssimo Sacramento. Ao ﬁnal da procissão e antes da bênção entoa-se um hino eucarístico bastante conhecido, “Tão Sublime Sacramento” (Tantum
ergo Sacramentum). Esse hino vem das duas últimas estrofes do Hino Eucarístico
Pange Lingua, composto por São Tomás e é usado na Bênção do Santíssimo Sacramento.
Dessa forma, São Tomás de Aquino, no século XIII, por ocasião da instituição
da Solenidade de Corpus Christi, compôs, a pedido do papa Urbano IV, o Hino
Pange Lingua, dedicado a exaltar o mistério do Corpo e do Sangue de Cristo.
Desde então, esse hino foi se popularizando e é cantado nas igrejas no mundo
inteiro. É considerado o mais bonito dos hinos compostos pelo Aquinate e um
dos sete grandes hinos da Igreja Católica.
Além do mais, uma indulgência parcial é concedida aos ﬁéis que o recitam
e uma indulgência plenária é concedida àqueles que o recitam na Quinta-feira
Santa ou em Corpus Christi.
Tão sublime Sacramento
adoremos neste altar,
pois o Antigo Testamento
deu ao Novo seu lugar.
Venha a fé por suplemento
os sentidos completar.
Ao eterno Pai cantemos
e a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos,
na Trindade eterno amor.
Ao Deus uno e trino demos
a alegria do louvor.
Amém.
Essas duas estrofes do Hino Pange Lingua expressam a riqueza, a simplicidade e a profundidade com que São Tomás de Aquino compôs esse hino. Na primeira estrofe, o autor expressa a dignidade do Sacramento da Eucaristia: “Tão
Sublime Sacramento”, que, entre os Sacramentos, tem a primazia e a sublimidade e recebe a nossa adoração. Assim, ele continua na mesma estrofe dizendo que
venerem prostrados o grande sacramento: a Antiga Lei dá lugar ao Novo Rito,
do pão e vinho feitos Corpo e Sangue. E conclui com a aﬁrmação de que a fé
suplementa o que falta aos nossos sentidos humanos, demonstrando que o mistério eucarístico está além de nosso sentidos e capacidades humanas. Por isso, a
fé é necessária para se adorar esse “tão sublime Sacramento”.
Na segunda estrofe faz-se a exaltação da Santíssima Trindade, mistério central de nossa fé e da vida cristã. Por esse mistério central compreende-se o mistério eucarístico, ao adorarmos ao Santíssimo Sacramento no Altar, estamos adorando ao Deus Uno e Trino. Com esse Hino compreende-se que São Tomás de
Aquino quis nos apresentar uma das verdades da nossa fé, que é o Santíssimo
Sacramento, em que adoramos ao Deus Uno e Trino e que, nas espécies eucarísticas, veneramos a presença real e substancial de Jesus, em seu corpo, sangue,
alma e divindade.
Portanto, peçamos a Deus o dom da fé e que saibamos adorar ao Santíssimo
Sacramento como deve verdadeiramente ser adorado. Que neste “tão Sublime
Sacramento” contemplemos o Sacramento do Amor, que é a Santa Eucaristia, e
o adoremos no Santo Altar do Sacríﬁco, em que se realiza e se atualiza a Nova e
Eterna Aliança de Amor selada com o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus.
Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo
Sacramento!
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Vicariato para a Comunicação
realizou diversas iniciativas em comemoração ao Mês Mariano
SUZANY MARQUES

da nossa fé, mas está no centro da
nossa fé”.
No dia 8 aconteceu, na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana de Goiânia,
a live musical mariana “Cantando Louvores à Mãe de Deus”, que
contou com a participação do padre
Carlos Gomes, cura da Catedral, de
Alessandra Lagares e amigos. Foi
um momento musical dedicado a
Maria. As pessoas puderam acompanhar pelo canal da Arquidiocese
de Goiânia no Youtube.
Já no dia 12 de maio aconteceu
a segunda live com o tema “Devoção”. O entrevistado foi o missionário redentorista, irmão Diego
Joaquim. Desta vez,
Marcos Paulo Mota,
integrante do Vicom, foi o mediador.
O redentorista destacou, em sua fala,
que “quando a gente
olha e compreende a
história de Maria, o
que ela enfrentou para realizar o seu papel
na história da
salvação, passamos a compreender melhor as
diﬁculdades que
nós temos hoje”.
“Os Dogmas
Marianos” foram
a temática reﬂe-

tida no dia 19. Falou sobre o assunto o padre Sílvio Zurawski.
A live teve mediação de Talita
Salgado, jornalista e coordenadora do Vicom. O padre
reforçou que “Os dogmas são
luzes na nossa caminhada de
fé, são luzes que iluminam nosso caminho e, mais do que luzes,
são segurança para a caminhada”.
Além disso, ele falou sobre os quatro dogmas de Maria: Maternidade Divina, Virgindade Perpétua de
Maria, Imaculada Conceição de Maria e Assunção de Maria em corpo
e alma.
A última live foi realizada no
dia 26 de maio. O momento teve
a participação da especialista em
Arte Sacra, Espaço Litúrgico e Mariologia, Mari Bueno. Ela falou sobre os “Títulos de Nossa Senhora”.
Quando indagada sobre a as diferentes representações de Maria, ela
explicou: “Existem linhas devocionais diferentes. Tem uma linha que
Maria é parecida com o povo. Claro,
ela é minha mãe, ela é a nossa mãe e
tem que ser parecida conosco. Agora também tem uma linha de devoção que a imagem é completamente
diferente. É muito interessante porque a pessoa olha para a imagem
de Maria, olha para vida e para o
exemplo de mulher de fé e fala: ‘ela
tem que ser diferente do que eu sou,
ela é divina”, reﬂetiu.

Arcebispo inaugura nova capela do
Santíssimo, na Paróquia Nossa
Senhora das Graças
No sábado, 29 de maio, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu Santa
Missa na Paróquia Nossa Senhoa das Graças,
no Jardim América, em Goiânia. Ele celebrou
em honra à Trindade Santa, já que no último
ﬁnal de semana a Igreja celebrou a Solenidade
da Santíssima Trindade.
Respeitando as normas da vigilância sanitária, a celebração aconteceu com número reduzido de ﬁéis na igreja. As pessoas que não
puderam participar presencialmente, acompanharam pelas redes sociais da paróquia. Dom
Washington iniciou a homilia agradecendo a
Deus a oportunidade de se inaugurar a capela
do Santíssimo, já que com essa iniciativa coloca-se o bem mais sagrado da Igreja, Jesus Eucarístico, em um lugar digno onde as pessoas possam rezar e adorar o Senhor.
O arcebispo explicou ainda o sentido da
Santíssima Trindade. “O nosso Deus é único,
não há outro nem abaixo nem acima dele. Ele
se manifesta a nós e nós o conhecemos nas três
pessoas que fazem parte dessa única realidade.

As três pessoas divinas vivem uma
comunhão tão sublime de amor,
que não são três deuses jamais, Eles
não se dividem, mas cada um tem a
sua identidade, porque o Pai é Pai,
o Filho é Filho e o Espírito Santo é
o Espírito Santo, e Eles vivem essa
comunhão de amor de uma forma
tão sublime que não se dividem, mas também não se
confundem.”
Concelebrou o pároco da Paróquia Nossa
Senhora das Graças,
padre Adauto Santos, que agradeceu a
presença do arcebispo e a generosidade
de todos que contribuíram com a construção da
nova capela.

Pentecostes
Nas vésperas da Solenidade de
Pentecostes, o Vicariato para a Comunicação realizou uma vigília por
meio do projeto Somos Um. A ação
aconteceu na Catedral de Goiânia e
foi conduzida pelo padre Rafael de
Oliveira, administrador paroquial
das Paróquias Santo Agostinho e
Cristo Redentor, em Goiânia. A vigília contou com a exposição do Santíssimo. Foi um momento de profunda oração e de louvores conduzidos
pelos jovens do Setor Juventude de
nossa Arquidiocese. Algumas pessoas participaram presencialmente,
seguindo as recomendações de saúde de combate à covid-19. A vigília
foi transmitida ao vivo pelo canal do
Youtube da Arquidiocese de Goiânia
e se encontra disponível para quem
quiser assistir.

Fotos: Rudger Remígio

O

Vicariato para a Comunicação (Vicom) da Arquidiocese de Goiânia realizou, no mês de maio, diversas ações evangelizadoras para
celebrar o amor de Maria por nós.
Além disso, aconteceu uma vigília
para comemorar a Solenidade de
Pentecostes.
Foram preparadas, durante todo
mês de maio, quatro lives que tiveram a mãe de Jesus como tema central. A primeira foi realizada no dia
5 e teve como tema “Maria na história da salvação”. O responsável por
explanar o assunto foi o frei Jonas
Nogueira da Costa, da Arquidiocese
de Belo Horizonte, doutor
em Teologia Sistemática
com pesquisa em Mariologia. A jornalista
do Vicom, Fernanda
Freitas, fez a mediação. Em sua fala, o frei
explicou que “Ela não
é o centro
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Missionários Claretianos:

Levando a Palavra de
Deus para todos e em
todos os meios
MARCOS PAULO MOTA

A

Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração
de Maria, os Missionários Claretianos, foi fundada pelo
jovem sacerdote Antônio Maria Claret, juntamente com
outros cinco jovens sacerdotes, no dia 16 de julho de 1849, na
cidade de Vic, na região da Catalunha, na Espanha. Claret, hoje Santo
Antônio Maria Claret, e seus nobres companheiros, tinham como
principal objetivo trabalhar ardentemente, para que todos os povos
fossem evangelizados, conhecendo a Palavra de Deus e deixandose inﬂamar pelo fogo do Espírito Santo. Portanto, o carisma que
norteia a vida dos Missionários Claretianos é a Palavra de Deus
que os lança em missão, nas mais diversas frentes missionárias,
onde a Palavra de Deus possa estar.
A espiritualidade dos Missionários Claretianos está
baseada no serviço da Palavra de Deus. A missão claretiana é
anunciar a Palavra por todos os meios possíveis, oportunos
e eﬁcazes. Da mesma forma que o fundador, os membros da
congregação são devotos da Virgem Maria, em especial ao
Imaculado Coração de Maria. Eles a têm como mãe, mestra
e rainha. Por isso, os Claretianos são uma congregação
mariana.
No mundo há cerca de 3,3 mil Claretianos. Esse número
compreende os missionários irmãos e sacerdotes. A congregação
está presente em 77 países, nos cinco continentes. A casa geral
está situada em Roma, onde mora o governo geral, que coordena
todas as ações pastorais. Em cada continente, os missionários são
organizados em províncias que podem ser formadas por um país,
como o Brasil. Além do nosso país, a Província Claretiana do
Brasil é formada ainda por Peru e Bolívia. No Brasil são 113
Missionários Claretianos, que estão presentes nas cinco regiões
do país. Eles assumem trabalhos em 28 paróquias, na dimensão
pastoral em nove colégios, três faculdades presenciais e mais
de 110 polos faculdades EaD, na dimensão educativa. Alguns
desses com cursos semipresenciais e presenciais.
A congregação chegou na região Centro-Oeste do Brasil,
por volta de 1940. Na época, o arcebispo da então Arquidiocese
de Goiás era Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Chegaram
à cidade de Goiânia em 1941, quando foram convidados
por Dom Emanuel a assumir o trabalho de evangelização na
criação da Paróquia Imaculado Coração de Maria, que teve seu
espaço geográﬁco comprado pela congregação.
Hoje, os Missionários Claretianos contribuem na organização
e na gestão da vida pastoral da Paróquia Imaculado de Maria
e também na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração
e São Domingos Sávio. A congregação atua também no
Colégio Claretiano Imaculado Coração de Maria,
que tem convênio com o estado de Goiás.

Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado
Coração de Maria
Superior: Pe. Florentino José de Souza, CMF
Endereço: Av. Paranaíba, n° 374 – St. Central -74020010 – Goiânia-GO
Tel.: (62) 3225-3275
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CAPA

Comunidades vivas no

Corpo Eucarístico de Jus
FÚLVIO COSTA

P

elo segundo ano consecutivo,
a celebração solene de Corpus
Christi acontece nas paróquias devido à pandemia do
coronavírus. A recomendação do arcebispo metropolitano de Goiânia,
Dom Washington Cruz, é a seguinte:
“Convido-o a celebrar solenemente
em sua paróquia, com as necessárias restrições. No ﬁnal da celebração, procure oferecer um momento
de adoração, com a Bênção Solene
do Santíssimo. Poderão ser confeccionados tapetes dentro da igreja,
mas com cuidado para que não haja
aglomeração de ﬁéis. Não poderá
haver procissão nas ruas, mas, se
achar oportuno, poderá programar
uma saída com carro, abençoando
os ﬁéis nas ruas e convidando-os a
enfeitar portas e janelas para acolher
a passagem do Santíssimo Sacramento. Celebremos este momento
para revigorar a fé na presença de
Jesus no Santíssimo Sacramento e
pedir o desejado ﬁm da pandemia.
O Senhor o abençoe, junto ao povo
que lhe é conﬁado”.
A festa que celebramos é antiquíssima na Igreja. Sua origem é do
século XIII, a partir de inspirações
da monja agostiniana Santa Juliana
de Cornillon. Ela viveu em Liège,
na Bélgica. Com apenas 16 anos de
idade, a jovem teve uma visão em
que via a lua toda brilhante atravessada por uma faixa escura. Por
meio da oração ela compreendeu o
sentido do que vira: a lua era a vida
da Igreja na terra e a faixa sem luz
era a ausência de uma festa litúrgica
dedicada à Eucaristia. Juliana manteve sua visão em segredo por cer-

ca de 20 anos. Só o revelou a duas
religiosas e um padre quando assumiu a direção do convento em que
vivia. Foi esse sacerdote que sondou
entre os clérigos e teólogos sobre o
que pensavam a respeito. O bispo
da Diocese de Liège foi o primeiro
a instituir a festa, seguido, depois,
por dioceses vizinhas. Foi instituída
oﬁcialmente na Igreja, em 8 de setembro de 1264, pelo papa Urbano
IV. Em Corpus Christi celebramos a
presença real de Cristo no meio do
povo de Deus, em corpo, sangue,
alma e divindade, personiﬁcado na
Hóstia Consagrada.
Na Arquidiocese de Goiânia, a
festa é bastante conhecida pela tradição instituída por Dom Washington Cruz de celebrá-la na Praça
Cívica, momento especial arquidiocesano em que ele faz questão de
explicar o sentido da celebração na
vida cristã. “É dia de implorar um
crescimento de fé na presença real
de Cristo na Eucaristia e, assim, fomentar a nossa piedade e adoração
diante do Cristo oferecido, gloriﬁcado e nosso intercessor, feito presença próxima, ‘tão perto de meu Deus,
ó Pai do céu’.” Conforme o arcebispo, celebrar a Eucaristia é celebrar
a própria fé. “As palavras de Jesus,
no momento da instituição da Eucaristia, estão nos dizendo que sua
intenção não é apenas de deixar um
símbolo que nos recorde sua entrega
redentora, mas de ﬁcar conosco com
uma presença misteriosa, mas real,
verdadeira e substancial, enquanto
esperamos a sua volta (Mt 26,26-28).
Por isso, a Eucaristia é o mistério da
nossa fé.”

A seguir, trazemos alguns trechos da homilia do Dom Washington, da
Festa de Corpus Christi de 2019, a última celebrada na Praça Cívica
para todo o povo de Deus da Arquidiocese.

Fotos: Rudger Remígio

C

om os tempos que
correm, quando tantos cristãos ocultam
ou escondem suas
convicções, ou quando correntes muito poderosas a querem
reduzir ao âmbito do privado
e apagar sua incidência na vida
da sociedade, necessitamos destas manifestações públicas da
fé, que, por sua vez, expressam
como a fé afeta todo o humano
e possui uma dimensão pública,
da mesma forma que cada pessoa tem também uma dimensão
essencialmente social e pública.

O

sair neste dia de Corpus Christi, proclamando publicamente por nossas ruas e
praças a verdade salvadora da
Eucaristia, signiﬁca bendizer,
adorar e aplaudir ao Senhor que
satisfaz a nossa fome espiritual,
com um pouco de pão e com um
pouco de vinho.

N

a Solenidade de Corpus Christi, olhamos
e contemplamos, no
espaço público, homens e mulheres desta nossa
terra, que vivem o mistério eucarístico de nossa fé. Jesus Cristo vivo, em pessoa, todo inteiro,
real e verdadeiramente presente
aqui em seu corpo, alma e divindade, recorda-nos também
que a fé não se vive na clandestinidade nem no anonimato.

A
A

Eucaristia é o mistério da suprema condescendência de Cristo
que não nos deixa órfãos.

Eucaristia é o dom do próprio Cristo, de sua pessoa, de seu corpo, sangue, alma e divindade. A sua presença na Eucaristia não
é simbólica, mas real.

N

a Santa Missa, o
Corpo e o Sangue
de Cristo, sua vida e
sua pessoa, tornam-se presentes diante de nós com
o mesmo realismo e verdade
daquela noite, com a mesma
força, com a mesma intensidade. A partir da consagração, sobre o altar resplandece o Corpo
ressuscitado e glorioso de Jesus.
Daí, Ele nos chama e nos sustenta. Para Ele nos encaminha e nos
atrai.

Fotos ilustrativas da Celebração de
Corpus Christi de 2019.
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A certeza de
ser escutado
Estimados irmãos e irmãs!

H

á uma contestação radical à oração, que deriva de
uma observação que todos nós fazemos: rezamos,
pedimos, e, no entanto, por vezes
as nossas orações parecem não ser
ouvidas: o que pedimos – para nós
ou para os outros – não se realizou.
Passamos por esta experiência muitas vezes. Se a razão pela qual rezamos era nobre (como pode ser a intercessão pela saúde de uma pessoa
doente, ou pelo ﬁm de uma guerra),
o não cumprimento parece escandaloso. Por exemplo, pelas guerras:
rezamos a ﬁm de que acabem as
guerras, as guerras em tantas partes
do mundo, pensemos no Iémen, na
Síria, países que estão em guerra há
anos, há anos! Países atormentados
pelas guerras, rezamos e elas não
terminam. Como pode isso acontecer? “Alguns deixam mesmo de orar
porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido” (Catecismo
da Igreja Católica, n. 2734). Mas se
Deus é Pai, por que não nos ouve?
Ele, que nos garantiu que dá coisas
boas aos ﬁlhos que lhe pedem (cf.
Mt 7,10), por que não responde aos
nossos pedidos? Todos nós tivemos
esta experiência: rezamos, rezamos, pela doença de um amigo, de
um pai, de uma mãe e depois eles
morreram, Deus não nos atendeu. É
uma experiência de todos nós.
O Catecismo oferece-nos um
bom resumo da questão. Adverte-nos contra o risco de não termos
uma experiência autêntica de fé,
mas de transformarmos a nossa

relação com Deus em algo mágico.
A oração não é uma varinha mágica: é um diálogo com o Senhor. De
fato, quando rezamos, podemos cair
no risco de não sermos nós a servir
Deus, mas de pretender que ele nos
sirva (cf. n. 2735). Eis, então, uma
oração que é sempre exigente, que
pretende orientar os acontecimentos
de acordo com o nosso plano, que
não permite quaisquer outros projetos para além dos nossos desejos.
Por outro lado, Jesus teve grande
sabedoria ao colocar o “Pai-Nosso”
nos nossos lábios. É uma oração unicamente de pedidos, como sabemos,
mas os primeiros que pronunciamos estão todos da parte de Deus.
Pedem que não seja realizado o nosso desejo, mas a sua vontade para o
mundo. Melhor deixar que ele faça:
“Santiﬁcado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a
vossa vontade” (Mt 6,9-10).
O apóstolo Paulo lembra-nos que
nem sequer sabemos o que é conveniente pedir (cf. Rm 8,26). Pedimos
pelas nossas necessidades, pelo que
precisamos, pelas coisas que desejamos, “mas isto é conveniente ou
não?” Paulo diz-nos: nem sequer
sabemos o que é conveniente pedir. Quando rezamos, devemos ser
humildes: esta é a primeira atitude
quando se reza. Assim como há o
costume em muitos lugares que,
para ir rezar à igreja, as mulheres
usam o véu ou se benzem com a
água santa antes de iniciar a rezar,
deste modo devemos dizer-nos, antes da prece, o que é mais conveniente, que Deus me conceda aquilo que
mais me convém: Ele sabe. Quan-

do rezamos devemos ser humildes,
para que as nossas palavras sejam
realmente orações e não um vanilóquio que Deus rejeita. Também podemos rezar por motivos errados:
por exemplo, para derrotar o inimigo na guerra, sem nos perguntarmos
o que pensa Deus dessa guerra. É fácil escrever num estandarte “Deus
está conosco”; muitos estão ansiosos
por garantir que Deus esteja com
eles, mas poucos se preocupam em
veriﬁcar se estão realmente com
Deus. Na oração, é Deus que nos
deve converter, não nós que devemos converter Deus. É a humildade.
Vou rezar, mas tu, Senhor, converte
o meu coração para que peça o que é
conveniente, o que for melhor para a
minha saúde espiritual.
No entanto, o escândalo permanece: quando as pessoas rezam com
um coração sincero, quando pedem
bens que correspondem ao Reino de
Deus, quando uma mãe reza pelo
ﬁlho doente, por que parece que às
vezes Deus não ouve? Para responder a esta pergunta, precisamos de
meditar calmamente sobre os Evangelhos. As narrações da vida de Jesus estão cheias de orações: muitas
pessoas feridas no corpo e no espírito pedem-lhe que as cure; há aqueles que rezam por um amigo que já
não pode andar; há pais e mães que
lhe trazem ﬁlhos e ﬁlhas doentes...
Todas são orações impregnadas de
sofrimento. É um coro imenso que
invoca: “Tende piedade de nós”.
Vemos que por vezes a resposta
de Jesus é imediata, mas em outros
casos, é adiada no tempo: parece
que Deus não responde. Pensemos
na mulher cananeia que implora
a Jesus pela sua ﬁlha: esta mulher
deve insistir longamente para ser
ouvida (cf. Mt 15,21-28). Há também
a humildade de ouvir uma palavra
de Jesus que parece um pouco ofensiva: não devemos lançar o pão aos
cães, aos cãezinhos. Mas àquela mulher não importa a humilhação: importa a saúde da ﬁlha. E vai adiante:
“Sim, também os cãezinhos comem
o que cai da mesa”, e isso agradou
a Jesus. A coragem na oração. Pensemos também no paralítico trazido
pelos seus quatro amigos: inicialmente Jesus perdoa os seus pecados
e só num segundo momento o cura
no seu corpo (cf. Mc 2,1-12). Assim,
em algumas ocasiões, a solução para
o drama não é imediata. Também
na nossa vida, cada um de nós tem
esta experiência. Olhemos um pouco para trás: quantas vezes pedimos
uma graça, um milagre, digamos, e
nada aconteceu. Depois, com o tempo, a situação resolve-se, mas segundo o modo de Deus, o modo divino,

ORAÇÃO N. 35

não de acordo com o que queríamos
naquele momento. O tempo de Deus
não é o nosso tempo.
Deste ponto de vista, a cura da ﬁlha de Jairo merece especial atenção
(cf. Mc 5,21-33). Há um pai que está
com pressa: a sua ﬁlha está doente
e, por esta razão, pede a ajuda de Jesus. O Mestre aceita imediatamente,
mas quando estão a caminho da casa
acontece outra cura, e depois chega
a notícia de que a menina morreu.
Parece ser o ﬁm, mas em vez disso
Jesus diz ao pai: “Não tenhas receio;
crê somente!” (Mc 5,36). “Continua
a ter fé”: pois é a fé que sustenta a
oração. E, de fato, Jesus despertará
aquela menina do sono da morte.
Mas durante algum tempo, Jairo
teve que caminhar no escuro, apenas
com a chama da fé. Senhor, dai-me
fé! Que a minha fé cresça! Pedir esta
graça, ter fé. No Evangelho, Jesus
diz que a fé move montanhas. Mas
ter fé seriamente. Jesus, diante da fé
dos seus pobres, dos seus homens,
cai vencido, sente uma ternura especial, diante daquela fé. E ouve.
Também a oração que Jesus dirige ao Pai no Getsêmani parece não
ter sido ouvida: “Pai, se possível,
afasta de mim o que me espera”. Parece que o Pai não o ouviu. O Filho
terá de beber até ao ﬁm o cálice da
Paixão. Mas o Sábado Santo não é
o capítulo ﬁnal, porque no terceiro
dia, isto é o domingo, há a ressurreição. O mal é senhor do penúltimo
dia: recordai bem isso. O mal nunca
é o senhor do último dia, não: do penúltimo, o momento no qual a noite
é mais escura, precisamente antes da
aurora. No penúltimo dia há a tentação onde o mal nos faz compreender que venceu: “Viste? Eu venci!”.
O mal é senhor do penúltimo dia: no
último dia há a ressurreição. Mas o
mal nunca é senhor do último dia:
Deus é o Senhor do último dia. Porque este dia pertence apenas a Deus
e é o dia em que todos os anseios
humanos de salvação serão cumpridos. Aprendamos esta paciência humilde de esperar a graça do Senhor,
esperar o último dia. Muitas vezes,
o penúltimo dia é muito doloroso,
pois os sofrimentos humanos são
maus. Mas o Senhor está presente e
no último dia ele resolve tudo.

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso - 26 de maio de 2021
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VIDA CRISTÃ

também esteve no Milagre do Sol de Fátima
PROF. FELIPE AQUINO

S

obre as aparições da Virgem de Fátima em
Portugal, muitas pessoas devem ter ouvido falar do “Milagre do Sol” de 1917, mas
poucos sabem que São José também esteve presente na visão da irmã Lúcia.
A Serva de Deus e vidente de Fátima, irmã
Lúcia, descreveu a aparição em suas memórias:
“Desaparecida Nossa Senhora, na imensa distância do ﬁrmamento, vimos, ao lado do Sol, São
José com o Menino e Nossa Senhora vestida de
branco, com um manto azul. São José com o Menino pareciam abençoar o mundo com uns gestos
que faziam com a mão em forma de cruz”.
“Isto reitera a importância do papel de São
José dentro da Igreja. Diz muito sobre nosso
mundo de hoje. É o gigante silencioso, amigo esquecido que está constantemente presente”, explicou Mike Wick, diretor executivo do Instituto
on Religious Life, apostolado que promove e apoia
o crescimento, o desenvolvimento e a renovação
da vida consagrada.
Além disso, Wick disse que a presença da Sagrada Família na última aparição de Fátima é
um “lembrete oportuno” de que a Igreja
deve ser a “família de Deus”. “São
José, que é o chefe da Sagrada
Família, dá-nos grande
instrução sobre o
plano de

Deus”, acrescentou.
Nesse sentido, mons. Joseph Cirrincione,
estudioso das aparições de Fátima há mais de
40 anos, detalhou em seu livro “St. Joseph, Fatima and Fatherhood” (1989) que as aparições
são, deﬁnitivamente, um lembrete da importância da paternidade.
“A paternidade de São José, assim como com
todos os pais humanos, é o reﬂexo em uma criatura da paternidade de Deus Pai. A visão de São
José e do Menino Jesus abençoando o mundo
com Maria ao lado do Sol, que não deixou o seu
lugar, é a segurança de Deus de que, embora o
homem possa rechaçá-lo, Deus nunca rechaçará
o homem”, enfatizou.
Quando a pacíﬁca cena familiar é interrompida pelos giros do sol durante o Milagre do Sol,
mons. Cirrincione acredita que se trata de “um
presságio sinistro das consequências para o mundo, que certamente se sentirão se a verdadeira paternidade de Deus e o tradicional forte papel do
pai da família são rechaçados pela humanidade”.
“O Milagre do Sol representa não tanto uma
ameaça de males futuros, mas um presságio do
destronamento de Deus Pai e uma indicação das
terríveis consequências que seguirão”, ressaltou.
Mons. Cirrincione explicou “que a paternidade
humana, como reﬂexo da paternidade de Deus, foi
desenhada para ser o pilar da família” e que o “de-

saparecimento
da estima pela paternidade levou ao colapso desse pilar e
a desintegração da família”.
No século IX, o papa Leão XIII consagrou o
mês de outubro à Virgem do Rosário – título com
o qual Maria chamou a si mesma em Fátima –,
e na sua encíclica Quamquam Pluries (Devoção a
São José) de 1889, o papa pediu “que o povo cristão invocasse constantemente, com grande devoção e conﬁança, junto com a Mãe de Deus, o seu
casto esposo São José”. Porque era “muito importante a devoção a São José”, este papa escreveu e
ofereceu uma oração ao Santo Custódio para que
fosse recitada depois do Rosário, durante o mês
de outubro.
Fonte: ACI Digital

Com foco na preservação do Cerrado,
universidade doa mudas à população
O Instituto do Trópico
Subúmido (ITS) da PUC
Goiás lançou, nesta
semana, o projeto Adote
o Cerrado. Com foco nos
pequenos proprietários
rurais, a ação tem o
objetivo de promover
o reflorestamento
para a recuperação de
nascentes e irá distribuir,
gratuitamente, kits
contendo 50 espécies de
mudas nativas do Bioma.
Para participar, o
interessado deve entrar
em contato com o Instituto
pelos telefones (62) 39461711/1728 e solicitar a ficha
de inscrição, que deve ser
preenchida e encaminhada
para o e-mail its@
pucgoias.edu.br até o dia
12 de junho.

As entregas dos kits
ocorrerão mediante
agendamento, de 14 a 18
de junho, na sede do ITS,
que fica localizado na Av.
Engler, Jardim Mariliza,
Câmpus II da universidade.
Além das mudas, os
proprietários receberão
assessoria gratuita dos
docentes da universidade
sobre como plantar e
cultivar as espécies.
A iniciativa faz
alusão ao Dia Mundial
do Meio Ambiente,
que é comemorado no
dia 5 de junho. Para
alertar a população
sobre a importância da
preservação do Cerrado,
a agenda institucional
foi aberta no dia 30 de
maio, quando os fiéis que

frequentam a Paróquia
Jesus de Nazaré (Urias
Magalhães) e Paróquia São
João Evangelista (Setor
Universitário) tiveram a
oportunidade de levar para
a casa, mudas e plantas
medicinais. Na ocasião, o
ITS distribuiu 350 mudas
nativas do Cerrado, oriundas
de espécies frutíferas e
florais, como o araçá,
maracujá, jenipapo, ipê
roxo, ipê caraíba, entre
outras.
“As plantas herbáceas
desenvolvem um papel
muito importante na
acumulação do carbono
e impermeabilização do
solo”, explicou o professor
do ITS, Roberto Malheiros.
Materiais de compostagem
também foram doados

juntamente com as mudas,
para incentivar a população
a plantar e cultivar áreas
verdes em casa.
De acordo com
levantamento do Instituto,
o Cerrado ocupa atualmente
23,92% do território
brasileiro. É o segundo
maior bioma do País

em extensão, situado
nas áreas centrais do
continente sul americano,
especificamente, no Brasil.

pucgoias.edu.br
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LEITURA ORANTE

“Quem faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão” (Mc 3,35)

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 3,20-35 (página 1396 – Bíblia das
Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:

vontade de Deus. Para ilustrar a distância
que se cria entre o homem e Deus quando
pecamos, o livro do Gênesis diz que Adão
e Eva se esconderam de Deus ao vê-lo
chegar (Gn 3,10). Nesse sentido, entendemos o que acontece conosco quando não
fazemos a vontade de Deus e pecamos:
escondemo-nos da ação da graça e ela não
pode nos alcançar habitualmente, como
quando estamos unidos a Deus.
O importante é saber que, mesmo nos
afastando de Deus, o convite a sermos da
sua família nunca nos é tirado. Assim, tudo
que Deus espera de nós é que voltemos à
comunhão com Ele. Qual o ponto de partida para retornar à família de Deus? Buscando o Sacramento da Conﬁssão e, depois
disso, buscando na Eucaristia e na oração a
força necessária para ser ﬁel até o ﬁm, pois,
só assim, seremos realmente felizes.

1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo;

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Cor 1,1-7; Sl 33(34); Mt 5,1-12. 3ª-f.: 2Cor 1,18-22; Sl 118(119); Mt 5,13-16. 4ª-f.: 2Cor 3,4-11; Sl 98(99);
Mt 5,17-19. 5ª-f.: 2Cor 3,15-4,1.3-6; Sl 84(85); Mt 5,20-26. 6ª-f.: Os 11,1.3-4.8c-9; Is 12; Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-37 – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Sábado: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2; Lc 2,41-51 – Imaculado Coração de Maria, memória. Domingo: 11º Domingo do
Tempo Comum – Ez 17,22-24; Sl 91(92); 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34.

10º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra:
Gn 3,9-15; Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7); 2Cor 4,13-185,1; Mc 3,20-35.

ERICK MENESES SILVA
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

F

azer a vontade de Deus é o critério
para conhecer a família de Jesus (Mc
3,35). Uma vez que somos agraciados com a livre eleição de Deus, isto
é, se ele nos escolheu desde sempre para
sermos da sua família, sermos seus ﬁlhos
em Cristo. Então, devemos buscar e obedecer aos seus desígnios, porque aqueles
que não fazem a vontade de Deus estão,
de certa forma, negando esse chamado.
Na realização dessa vocação está escondida toda a felicidade.
O primeiro exemplo deste “não” à vontade de Deus é revelado na primeira leitura, quando são mostrados os desdobramentos do pecado original. Este primeiro
pecado foi, também, a primeira rejeição à
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2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3. Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada
Escritura se comunique com você. Ela é viva e eﬁcaz, tem um
objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe que Deus fale com suas
palavras e apenas escute;
4. Contemplação: hoje, a Palavra se cumpriu em sua vida.
Contemple a Trindade que se revela para você;
5. Oração: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos.
É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer
de você hoje. Cristo lhe mostrará as ações concretas que você
deve realizar depois de um intenso momento de oração;
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos.
É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer
de você hoje. Cristo lhe mostrará as ações concretas que você
deve realizar depois de um intenso momento de oração.

ACOMPANHE A ROMARIA VIRTUAL PELOS
SEGUINTES CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

Rádio Comunitária

Trindade FM

www.paieterno.com

Aplicativo
Pai Eterno

/BasilicaPaiEterno
/TVPaiEterno
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