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PALAVRA DO ARCEBISPO

A FÉ
NÃO É QUIETUDE

A

fé é paixão, não quietude.
Para nós o que é ter fé? É
ter vida fácil, caminhar sem
risco? Não! É um risco, mas
que não é por nossa conta, porque temos certeza de que avançamos com
Ele, o Mestre. E diremos como São
João da Cruz, místico de Ávila: “Se
me colhe a tempestade e Jesus vai
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
dormir na minha barca, nada temo,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
porque a Paz está comigo”!
A bela e tremenda cena da tempestade acalmada (cf. Mc
4,39) traz-nos à mente aquele ﬁm de tarde do dia 27 de março de 2020, quando o papa Francisco, debaixo de uma chuva
“miudinha”, atravessou sozinho a Praça de São Pedro, em
plena explosão da pandemia, para nos fazer chegar à outra
margem… A escolha deste Evangelho, para interpretar aquela hora dramática, deu voz à nossa esperança de que, apesar
da tempestade, Deus continua a fazer germinar sementes de
bem na humanidade.
Demo-nos conta então de estarmos todos no mesmo barco,
todos frágeis e desorientados, mas, ao mesmo tempo, todos
importantes e necessários: todos chamados a remar juntos,
todos necessitados de mútuo encorajamento. E, neste barco,
ninguém se salva sozinho. Deus é o Senhor do Universo e governa-o com o Seu poder e sabedoria. Contemplemos as maravilhas da natureza e reconheçamos humildemente a soberania
absoluta de Deus e a sua admirável sabedoria: Deus sabe mais e
os seus desígnios, que são sempre justos, ultrapassam a nossa
pobre compreensão e os nossos acanhados pontos de vista.
Procuremos reavivar a nossa fé. São Paulo é para nós modelo de amor a Cristo. Convertido na estrada de Damasco
procurou entregar toda a sua vida a Jesus. Sem olhar a sacrifícios e diﬁculdades pregou o Evangelho por muitos lugares, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. Podia, por isso,
exclamar: o amor de Cristo nos pressiona. O seu desejo era
que todos conhecessem e amassem a Jesus. Sentia o desejo de
que todos vivessem para Cristo, que morreu e ressuscitou por
eles, e se tornassem nele nova criatura.
Temos também que viver este amor a Cristo e trabalhar
para que todos O amem de verdade. Não podemos cruzar
os braços desanimados. A renovação do mundo depende do
nosso amor a Jesus. As diﬁculdades que encontramos não
podem levar-nos a cruzar os braços. O espetáculo de tantos
que vivem afastados de Jesus, de tantos que o combatem promovendo um estilo de vida contrário ao cristianismo, em vez
de desanimar-nos, há de incentivar a nossa ânsia de trabalhar
mais por Ele, rezando, dando exemplo de fé e falando de Jesus. Tenhamos certeza, contudo, que ir com Cristo não é navegar em águas mornas. Mas, estejamos certos também que,
apesar das tempestades, Deus está sempre conosco e continua
a fazer germinar sementes de bem na humanidade.

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: Gabriela Rodrigues / Fúlvio Costa
Marcos Paulo Mota / Suzany Marques
Revisão: Larissa Costa

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

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

Editorial
O Jornal Encontro desta semana
vem nos lembrar de que estamos
vivendo Ano de São José desde
dezembro de 2020. É um tempo
de graça proclamado pelo papa
Francisco e que se encerrará na
Solenidade da Imaculada Conceição, em dezembro deste ano.
Até lá é importante que conheçamos mais o Patrono universal da
Igreja Católica. Mas o que tem a
nos ensinar São José? Muito, conforme o entrevistado da semana,
padre Antônio Donizeth do Nascimento. Desde a vida em família,
passando pelo trabalho home oﬃce
dos nossos dias, até a obediência

e conﬁança em Deus. O pai adotivo de Jesus foi um homem justo
como poucos que receberam este
título na Bíblia e na reportagem
de capa, padre Antônio explica o
porquê. Nosso arcebispo reﬂete
sobre a fé, na Palavra da semana. Segundo ele, ter fé não é ter
vida fácil, não é quietude, mas é
paixão. É dar-nos conta de que estamos no mesmo barco e, embora
frágeis, Deus está sempre conosco. O papa Francisco, neste número do jornal, encerra a série de
catequeses sobre a oração.
Boa leitura!

História da Igreja em Goiás
A fundação da Escola de Enfermagem
São Vicente de Paulo, o primeiro curso
superior católico em Goiás
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

C

om a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia em 1935,
e a chegada das Irmãs Filhas da Caridade para dirigir o hospital em
1942, sob o desejo de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, foi possível
criar o primeiro curso superior católico em Goiás, o curso de enfermagem. As irmãs já tinham uma larga experiência na área da enfermagem
no Rio de Janeiro de onde vieram, chegando em Goiânia somaram forças
com o grupo dos vicentinos que já atuavam na Santa Casa.
Para a concretização do projeto foi formada uma comissão que encampou a ideia do bispo para que ela se tornasse realidade. São eles: Dr. Eduardo Jacobson, dona Gercina Borges e a Sociedade de São Vicente de Paulo,
representada por Sr. Germano Roriz e pelo Provedor José Sêneca. Além do
curso de Enfermagem, a Santa Casa acolheu, posteriormente, os cursos de
Farmácia e Odontologia, em 1948.
Dom Emanuel não mediu esforços para que surgisse na capital do estado uma Escola de Enfermagem aos moldes da Escola Anna Nery do Rio
de Janeiro. Com essa finalidade procurou o Conselho Nacional de Educação
e apresentou a proposta da escola de enfermagem, onde obteve a aprovação para o funcionamento. O bispo tinha conhecimento do Decreto n.
20.109/31 do Governo Federal, que previa que as escolas de Enfermagem
que fossem criadas após essa lei deveriam seguir o modelo da Escola Anna
Nery, tanto na estrutura, como na organização, para obterem liberação para
funcionarem. Essa escola era o padrão oficial para o ensino da enfermagem
no Brasil. O decreto resguardava que essas escolas deveriam ser dirigidas
por enfermeiras diplomadas. Não havendo, em Goiás, uma equipe qualificada como era exigida, o bispo recorreu às Irmãs da Caridade, que atenderiam
a todos esses requisitos.
A partir de outubro de 1942 começou a funcionar a Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A Escola de Enfermagem funcionava em um prédio de dois
andares, com a porta principal pela Rua 4, no centro, e a porta dos fundos
tendo acesso pelo parque arborizado e ajardinado. No primeiro andar (piso)
funcionava a Secretaria da Escola, a sala de visita e a de estar, os dormitórios
das alunas, banheiros, o refeitório, a cozinha e uma pequena lavanderia. No
segundo andar ficava a dependência da Comunidade Religiosa das Irmãs da
Caridade de São Vicente de Paulo e de hóspedes.
Para ingressar na Escola de Enfermagem era necessário fazer um exame
de admissão ou habilitação, que era composto por duas partes: entrevista e
prova escrita. Só poderia fazer a prova escrita quem era aprovado na entrevista. O processo seletivo acontecia em março e agosto. O curso durava três
anos, em período integral.
O curso era particular, logo, o acesso se restringia às famílias que possuíam
mais condições financeiras. Algumas prefeituras, devido suas necessidades,
concediam bolsas para formar suas enfermeiras, que depois pagariam as
despesas através do seu trabalho. Em se tratando de um internato, apenas
moças eram acolhidas. Além do curso regular superior, a escola oferecia o
curso de Auxiliar de Enfermagem, que durava seis meses, de Atendente de
Enfermagem, três meses, e de Servente Hospitalar, um mês. A Escola de Enfermagem recebeu o reconhecimento oficial por parte do Governo Federal,
por meio do Decreto n. 15.495/1944.
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Igreja no Brasil celebra a 36ª Semana do Migrante
Foto: Pastoral do Migrante

“Migração e diálogo: Quem bate à nossa porta?”
MIGRAÇÃO EM GOIÁS
Conforme um levantamento feito pela Prefeitura de Goiânia,
a migração de grupos indígenas venezuelanos da etnia Warao
para o estado de Goiás, teve início em dezembro de 2019. Um
grupo de 33 pessoas chegou à cidade de Anápolis vindo de um
abrigo para refugiados venezuelanos existente em Parauapebas,
no Pará.
No Brasil, a entrada desses grupos indígenas venezuelanos
ocorre desde 2014, ficando mais intensa em 2017, no estado de
Roraima. Isso ocasionou um fluxo migratório constante entre as
cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Rondônia, e a cidade de
Manaus, no estado do Amazonas.
Nos anos de 2018 e 2019, alguns grupos indígenas seguiram
para a cidade de Belém, no Pará, abrindo uma nova rota: Santarém/Belém/Paraupebas. Outros grupos seguiram para Porto Velho, com a rota Manaus/Porto Velho. Ainda, segundo a Prefeitura, em dezembro de 2019, essas rotas migratórias de indígenas
da etnia Warao confluem para a cidade de Goiânia.

GABRIELA RODRIGUES

D

e 13 a 20 de junho de 2021, aconteceu a 36ª Semana do Migrante, organizada
pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM). Esse ano o tema escolhido foi: “Migração e diálogo”, tendo como o
lema: “Quem bate à nossa porta”?
Segundo o texto-base, o tema deste ano buscou continuar as reﬂexões e ações da
Campanha da Fraternidade 2021, com um duplo objetivo, que é o de “colocar em pauta a temática da migração, e ao mesmo tempo, levar a um compromisso sociopastoral
diante dessa multidão, não raro, sem raiz e sem rumo”.
De acordo com Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo de Pesqueira (PE) e presidente do
Serviço Pastoral dos Migrantes e referencial do Setor de Mobilidade Humana da CNBB,
“abordar essa temática signiﬁca estar disposto a ser uma Igreja em saída, sempre”.

36ª SEMANA DO MIGRANTE NA ARQUIDIOCESE
No dia 12 de junho, aconteceu a Missa de abertura da 36ª
Semana do Migrante, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, no Setor Ferroviário, em Goiânia. Cerca de 30 índios venezuelanos da etnia Warao estiveram presentes na celebração.
“Eles buscaram a Igreja para batizar seus filhos, para fortalecer sua fé e conservar a esperança. No final da celebração as
crianças fizeram uma apresentação cultural. Foi muito bonito”,
afirmou a irmã Glória Dal Pozzo, coordenadora da Pastoral dos
Migrantes.
Na quinta, 16, foi realizado um culto ecumênico na sede da
Secretaria dos Direitos Humanos, em Goiânia. Foram convidados pastores e gestores da Secretaria dos Direitos Humanos
com o intuito de dar visibilidade à missão da Pastoral dos Migrantes na Arquidiocese.
Fontes: Prefeitura de Goiânia e CNBB

Mons. Lino inicia as celebrações pelo seu Jubileu de
Diamante de Ordenação Sacerdotal
MARCOS PAULO MOTA

da Igreja, assumindo uma nova e real semelhança com Jesus, cabeça e esposo da
Igreja, tornando-o presente entre os irmãos. Celebrar o jubileu junto com o bispo
e os irmãos no ministério, manifesta a sua alegria de ser padre no meio deles”.
Mons. Lino Dalla Pozza nasceu no dia 23 de setembro de 1930, em Bertesina, Vicenza, na Itália. Foi ordenado padre na Catedral de Vicenza, em 1961. Em
6 de setembro de 1972 ele chega ao Rio de Janeiro, começando a sua história
missionária no Brasil, rumo a recém-criada Diocese de Ipameri, onde trabalhou em diversas paróquias como Orizona, Goiandira, Corumbaíba, Catalão e
Caldas Novas.
Por ocasião desse jubileu, o arcebispo de Goiânia fez um pedido à penitenciaria apostólica que concedesse indulgência plenária aos concelebrantes e ﬁéis
que, devotamente, participarem de alguma das celebrações, que serão de 18 de
junho a 4 de agosto de 2021, sob as condições habituais (conﬁssão sacramental,
comunhão eucarística e oração pelas intenções do Sumo Pontíﬁce).
Fotos: Rudger Remígio

N

o dia 18 de junho aconteceu na capela Santíssimo Sacramento, na Cidade da Comunhão (CPDF), a primeira celebração em ação de graças pelo Jubileu de Diamante de Ordenação Presbiteral do mons. Lino
Dalla Pozza, hoje, padre confessor do Seminário Propedêutico Santa
Cruz, da nossa Arquidiocese.
A celebração foi presidida pelo próprio aniversariante e teve a presença de
vários padres que fazem parte da equipe do seminário e outros sacerdotes que
o monsenhor ajudou a formar no seminário. Dom Washington Cruz e Dom
Levi Bonatto participaram da Santa Missa como assistentes.
A homilia foi feita pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que
disse que essa data era muito especial para a Diocese de Vicenza (Itália), para a
Arquidiocese de Goiânia e, sobretudo, para a vida do mons. Lino. “Querido irmão, ser padre não é mérito, é resposta amorosa a esse mesmo chamado. Com a
ordenação sacerdotal fomos colocados, não apenas na Igreja, mas como pastores
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VIDA CONSAGRADA
Fotos: Arquivo

REDENTORISTAS

Missão de levar a
copiosa redenção
de Jesus ao mundo
MARCOS PAULO MOTA

A

Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, no dia 9 de novembro de 1732, na cidade de
Scala, na Itália, com a missão de levar aos mais pobres e abandonados a copiosa redenção de Jesus Cristo.
A constituição geral dos redentoristas diz que “a Congregação participa
do mandato da Igreja que, por ser sacramento universal de salvação, é por
natureza, missionária, conﬁrmada no decreto Ad Gentes – sobre a atividade
missionária da Igreja, escrito por São Paulo VI, em 1965”.
Segundo o padre Bráulio Maria, secretário provincial, os Missionários
Redentoristas devem continuar o exemplo de Jesus Cristo pela vida apostólica. Para cumprir a missão na Igreja, a Congregação reúne membros, que
vivendo em comum, constituem um só corpo missionário que, consagrados
pela proﬁssão religiosa, a ela se dedicam organicamente, de acordo com o
ministério próprio de cada um.
Os redentoristas têm o carisma e a espiritualidade voltados para a contemplação dos mistérios salvíﬁcos de Jesus Cristo, o redentor do mundo,
ou seja, a Eucaristia, a Cruz, e a ﬁel devoção à Virgem Maria. Esses pilares
constituem toda a espiritualidade redentorista e o modo como eles vivem.
A partir daí devem anunciar que com Jesus é copiosa, é grande a Redenção
(Copiosa apud eum Redemptio).
No ano de 1891, o quinto bispo de Goiás, Dom Eduardo Duarte Silva,
viajou até a sede da Congregação do Santíssimo Redentor, na Alemanha,
em busca de missionários. Seu objetivo foi de propagar a devoção do Divino
Pai Eterno que estava no início, no povoado do Barro Preto, hoje Trindade.
Os missionários redentoristas estão espalhados em 80 países e são quase
5 mil, entre padres e irmãos em todo mundo. Os primeiros missionários
que chegaram ao Brasil vieram da Holanda e realizaram a fundação da primeira casa em Juiz de Fora (MG). Em 26 de abril de 1894, os Redentoristas
vindos da Alemanha, se dividiram em dois grupos: o primeiro chegou em
Aparecida (SP), em 28 de outubro de 1894; o segundo foi para a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Campininha das Flores (GO), atual
Setor Campinas, em Goiânia, em 12 de dezembro de 1894. No ano seguinte,
no dia 29 de maio de 1895, os Missionários Redentoristas passaram a prestar assistência religiosa na antiga Barro Preto.
Desde a chegada dos primeiros missionários, com a instalação da Província de Goiás em 11 de dezembro de 1994, até os dias de hoje, os Redentoristas desenvolvem seus projetos e missões assistindo diversas paróquias
e comunidades na Arquidiocese de Goiânia. Eles também são responsáveis
por dois Santuários Basílicas: Divino Pai Eterno, em Trindade; e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia.
A província de Goiás está presente nos estados de Goiás, Mato Grosso,
Tocantins e Distrito Federal, procurando anunciar uma cultura vocacional
que anuncia Cristo Redentor hoje.
O vocacionado é chamado ao discernimento de sua vocação no carisma redentorista, podendo ser irmão ou padre na congregação. As vocações
surgem, em sua maioria, nas paróquias e comunidades onde os missionários estão presentes. A congregação tem um número signiﬁcativo de vocacionados e de seminaristas, como um bom número de religiosos. Os jovens
que querem conhecer o carisma Redentorista podem entrar em contato pelo
telefone: (62) 99809-9080 ou pelo e-mail: pv@redentorista.com.br.

INFORMAÇÕES
CÚRIA PROVINCIAL – COMUNIDADE SÃO CLEMENTE
Provincial: Pe. André Ricardo de Melo,CSsR
Superior: Pe. José Bento de Oliveira, CSsR
Endereço: Rua 230, nº 256 – Vila Monticelli
74655-325 – Goiânia-GO
Tel.: (62) 4009-1266
E-mail: provincia@redentorista.com.br
Site: www.redentorista.com.br
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
Superior: Pe. Abdon Dias Guimarães, CSsR
Endereço: Av. Rio Grande do Sul, nº 513 – Setor Campinas
74520-070 – Goiânia-GO
Tel.: (62) 3533-5300 / 3533-5302
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GUIA – PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DA GUIA
Superior: Pe. Walmir Garcia dos Santos, CSsR
Endereço: Av. Sto. Antônio c/ Rua Pontalina, Qd. 170 – Setor Maysa III
74501-970 – Trindade-GO
Tel.: (62) 3294-2384
CONVENTO SANCTISSIMA TRINITAS - PARÓQUIA
DIVINO PAI ETERNO
Superior: Pe. João Bosco de Deus, CSsR
Endereço: Praça do Santuário, nº 238 – Setor Central
75380-000 – Trindade-GO
Tel.: (62) 3505-1129
COMUNIDADE DIVINO PAI ETERNO – SANTUÁRIO
BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO
Superior: Pe. Jesus Flores, CSsR
Endereço: Praça D. Antonio R. Oliveira, nº 238 – Bairro Santuário
75388-564 – Trindade-GO
Tels.: (62) 3505-2684 / 3505-2581
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Imitar São José
é a melhor forma de
viver o Ano Santo
dedicado a ele
FÚLVIO COSTA

J

á se passaram quase sete
meses desde que o papa
Francisco proclamou o
Ano de São José. Com
esse tempo de graça, o Santo
Padre nos dá a oportunidade
de conhecer mais a ﬁgura desse
homem que tanto tem a nos ensinar. Mas como temos vivido
o Ano Joseﬁno? Para muitos,
viver um ano santo proclamado pela Igreja só é concretizado a partir da criação de várias
iniciativas que movimentem os
paroquianos. Mas viver bem
esse tempo é ir além das muitas
atividades que podemos desenvolver. “O que precisa ser feito é olhar para
dentro da vida da Igreja, da família, das pastorais, dos movimentos, das comunidades e perguntar se se trata de criar alguma coisa nova ou de dinamizar melhor o que já temos”, disse em entrevista o padre Antônio Donizeth
do Nascimento, administrador paroquial da Paróquia São José, em Goiânia.
Na prática, conforme o entrevistado, precisamos promover uma revisão naquilo que já temos, estruturando organização pastoral genuinamente
missionária e o Ano de São José, neste tempo de pandemia, pode ajudar
muito nisso, considerando que a família é o ambiente do pai de Jesus. “É
uma providência divina que este Ano Santo aconteça durante este tempo
de pandemia. José é por excelência o homem esposo, o homem pai, o homem carpinteiro. Ele é o modelo que nos ajuda a descobrir o extraordinário
no cotidiano da família: nas coisas chatas, aborrecidas, difíceis, delicadas”.
José, na sua época, foi o trabalhador home oﬃce dos nossos dias, lembrou padre Antônio, e esse aspecto é extremamente importante para entendermos
como viver a mística da relação com Deus no ambiente familiar. “Pensar
São José na realidade da vida, com o problema da pandemia, do trabalhar
home oﬃce e ter que produzir escutando o barulho de criança correndo para
lá e para cá, trouxe para os ‘Josés’ das nossas famílias, a compreensão de
que ele vivia assim na oﬁcina, cuidando de um menino na carpintaria de
Nazaré. Seguramente, a carpintaria era um cômodo da sua casa em Nazaré.
Diante disso é importante dizer que São José é o modelo inesgotável para se
pensar o ser pai, esposo, trabalhador, operário no ambiente da família em
tempo de pandemia, para descobrir a dimensão eclesial que é viver lá na
oﬁcina, dentro de casa”, explicou.
Padre Antônio também lembrou a atualidade do tema e de quão importante é recuperar a masculinidade de São José. “É atual demais pensar
São José como patrono da Igreja universal, de modo especial, em tempos
de pandemia e de escândalos que fragilizam e abalam a fé. José, repito,
deve ser para nós modelo de paternidade, de trabalhador, de esposo”,
pontuou. Essa ﬁgura, inclusive, recupera a masculinidade em crise na
atualidade. “Os modelos são dramáticos no mundo da política, da economia, da cultura e também na Igreja. É uma tragédia que tenhamos desenvolvido e aceitado que a inﬂuência
mundana, mundanista e hedonista decidisse tanto sobre a nossa característica de ser homem e de ser
padre. Então, voltar o nosso olhar
para o homem José, ensina-nos a
cuidar da família e da Igreja com
essa virilidade desafetada, despojada, simples, dócil, e ao mesmo
tempo, decidida”. Recuperar a ﬁgura de José e de Maria, conforme
o padre, é resgatar duas ﬁguras da
família de Nazaré para o modelo
em crise de identidade do homem
e da mulher.

V

Vida comum

iver a vida de forma comum, assim como o fez José, é também um
aspecto importante a ser considerado neste ano santo. Padre Antônio comentou que o pai de Jesus foi um homem comum na vida
comum de família. O trabalho, a fé, as peregrinações a Jerusalém,
sobretudo a vida religiosa, foram aspectos importantíssimos em São José,
mas é preciso discernir que vida religiosa foi vivida por ele. “José viveu
uma religiosidade que não tinha, em nada, invencionices supersticiosas.
Precisamos nos desapegar de tantas práticas carregadas de elementos perigosos que não correspondem à verdade da tradição daquilo que a Bíblia
revela sobre São José. Muitas práticas da piedade popular precisam ser puriﬁcadas. Padre Antônio aponta como podemos viver o Ano de São José a
partir da verdade da fé. “Podemos viver bem esse ano santo por meio da
escuta da palavra de Deus, da vivência dos divinos sacramentos, na ordem
cotidiana da nossa fé, no ritmo do tempo do trabalho e do tempo de Deus,
guardando o Dia do Senhor como dia, por excelência, de convivência na
família, como dia de gratuidade, pois não há nada mais importante neste
Ano de São José do que recolocar em nossa vida o domingo – Dia do Senhor
– como o dia da convivência por excelência na família”.

O

Confiança em Deus

utro modelo a ser copiado de São José é sua total conﬁança em
Deus. Ele recebe na Bíblia o título de homem justo e isso diz muito
sobre o santo. O que signiﬁca? “José é chamado de justo no contexto do discernimento do que fazer com um problema grave”,
explicou padre Antônio. O entrevistado se referiu à missão dada por Deus
a esse simples carpinteiro. A mulher que fora prometida em casamento
aparece grávida. José, portanto, tem um problema gravíssimo a resolver.
Uma acusação sua levaria Maria ao apedrejamento. Ele poderia ter apelado
para a violência ou ter fugido da situação, conforme enfatizou padre Antônio, mas José enfrenta o problema escutando a Deus. “Ele é homem justo
porque não fugiu do problema, mas ouve a Deus e deposita sua conﬁança
nele. Assume o ﬁlho e a esposa e, em vez de fugir do problema, foge com a
família após ouvir o anjo. Essa característica é belíssima”.
José também é o homem que dorme. Sim, mesmo diante de tantos problemas a serem resolvidos, ele dorme e nos faz lembrar da palavra de Deus,
evangelho que ouvimos no domingo, dia 13 de junho. “O Reino de Deus é
como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda,
noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como
isso acontece” (cf. Mc 4,26-27). “José é o homem justo também porque ele
dorme. Trabalha, mas também repousa, ele tem consciência de que o homem faz sua parte e Deus faz a dele sempre. O sono de José é essa imagem
bonita que tem se disseminado pelo mundo afora, do homem da conﬁança que sabe que não dá conta de tudo. Nós homens precisamos aprender
numa sociedade de homens estressados, deprimidos, que tem que tomar
remédio para ter força, para trabalhar, para dar conta de dormir e São José,
com gravíssimas questões a serem resolvidas, dorme. Essa é uma dimensão
muito bonita e muito mística”.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 38

Foto: Vatican News

A oração
pascal de
Jesus
para nós
Estimados irmãos e irmãs!

R

ecordamos várias vezes, nesta série de catequeses, que a oração é
uma das caraterísticas mais marcantes da vida de Jesus: Jesus rezava, e rezava muito. No decurso da sua missão, Jesus imergiu-se na
oração, pois o diálogo com o Pai era o núcleo incandescente de toda
a sua existência.
Os Evangelhos testemunham que a oração de Jesus se tornou ainda mais
intensa e densa na hora da sua paixão e morte. Estes acontecimentos culminantes da sua vida constituem o âmago da pregação cristã: as últimas
horas vividas por Jesus, em Jerusalém, são o coração do Evangelho não só
porque os Evangelistas dedicam um espaço proporcionalmente maior para
esta narração, mas também porque o acontecimento da sua morte e ressurreição – como um relâmpago – ilumina a inteira vicissitude de Jesus. Não
era um ﬁlantropo que cuidava do sofrimento e das doenças humanas: era e
é muito mais. Nele não há apenas bondade: há algo mais, há salvação, e não
uma salvação episódica – a que me salva de uma doença ou de um momento de desânimo – mas uma salvação total, messiânica, que dá esperança na
vitória deﬁnitiva da vida sobre a morte.
Portanto, nos dias da sua última Páscoa encontramos Jesus totalmente
imerso na oração. Ele reza de forma dramática no Jardim do Getsêmani –
como ouvimos – assaltado por uma angústia mortal. No entanto, naquele
exato momento Jesus dirige-se a Deus, chamando-lhe “Abba”, Pai (cf. Mc
14,36). Esta palavra aramaica – que era a língua de Jesus – exprime intimidade, exprime conﬁança. Precisamente quando sente as trevas que se adensam
à sua volta, Jesus atravessa-as com aquela pequena palavra: “Abba, Pai”.
Jesus reza também na cruz, envolto no silêncio obscuro de Deus. Contudo, nos seus lábios, mais uma vez, aﬂora a palavra “Pai”. É a oração mais
audaz, pois na cruz Jesus é o intercessor absoluto: reza pelos outros, reza
por todos, até por aqueles que o condenam, sem que ninguém, exceto um
pobre malfeitor, se declare a seu favor. Todos estavam contra Ele ou eram
indiferentes, apenas aquele malfeitor reconhece o poder. “Pai, perdoa-lhes,
pois não sabem o que fazem” (Lc 23,34). No meio do drama, na dor atroz da
alma e do corpo, Jesus reza com as palavras dos salmos; com os pobres do
mundo, especialmente os esquecidos por todos, ele pronuncia as trágicas
palavras do salmo 22: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”
(v. 2): Ele sentia o abandono e rezava. Na cruz realiza-se o dom do Pai, que
oferece o amor, isto é, cumpre-se a nossa salvação. E também, uma vez, o

chama “Meu Deus”, “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”: ou seja,
tudo, tudo é oração, nas três horas da Cruz.
Por conseguinte, Jesus reza nas horas decisivas da paixão e morte. E com
a ressurreição, o Pai responderá à oração. A oração de Jesus é intensa, a
oração de Jesus é única e torna-se inclusive o modelo da nossa prece. Jesus
rezou por todos, rezou também por mim, por cada um de vós. Cada um de
nós pode dizer: “Jesus, na cruz, rezou por mim”. Orou. Jesus pode dizer a
cada um de nós: “Rezei por ti na Última Ceia e no madeiro da Cruz”. Até
no mais doloroso dos nossos sofrimentos, nunca estamos sós. A oração de
Jesus está conosco. “E agora, Padre, aqui, nós que estamos a ouvir isto, Jesus reza por nós?”. Sim, continua a orar para que a sua palavra nos ajude a
ir em frente. Devemos orar e recordar que Ele reza por nós.
Isto parece-me o aspecto mais bonito a recordar. Esta é a última catequese deste ciclo sobre a oração: recordar a graça que não só imploramos, mas
que, por assim dizer, fomos “implorados”, já somos acolhidos no diálogo
de Jesus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. Jesus reza por mim:
cada um de nós pode conservar isto no coração: não o podemos esquecer.
Até nos momentos mais difíceis. Já fomos acolhidos no diálogo de Jesus
com o Pai na comunhão do Espírito Santo. Fomos queridos em Cristo Jesus,
e também na hora da paixão, morte e ressurreição tudo nos foi oferecido. E
então, com a oração e com a vida, basta ter coragem, esperança e com esta
coragem e esperança sentir forte a oração de Jesus e ir em frente: que a nossa vida seja um dar glória a Deus na consciência de que Ele ora por mim ao
Pai, que Jesus reza por mim.

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso, 16 de junho de 2021
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VIDA CRISTÃ

COMO REZAR O TERÇO DE SÃO JOSÉ?
Foto: Internet

“Todos podem encontrar em São José – o homem que passa despercebido, o homem da presença quotidiana discreta
e escondida – um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade” (Papa Francisco)

Segurando a cruz:
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração do Creio
1ª conta: Pai-Nosso
3 contas menores seguidas: Ave-Maria (3 vezes)
1ª conta grande:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Oferecimento do terço
Oferecemos esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa
luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo Nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de Vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Advogai a nossa
causa, falai em nosso favor, no céu e na terra, alegrai a nossa alma, para honra e glória de
Jesus e Maria. Amém!
Contemplação da primeira dezena (Mt 1,9-21)
Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do
Senhor? Valei-me, São José!
Nas contas pequenas: São José, valei-me! (10 vezes)
2ª conta grande:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Contemplação da segunda dezena (Mt 1,24-25)
Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do
Senhor? Valei-me, São José!
Nas contas pequenas: São José, valei-me! (10 vezes)
3ª conta grande:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Contemplação da terceira dezena (Mt 2,13-14)
Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do
Senhor? Valei-me, São José!
Nas contas pequenas: São José, valei-me! (10 vezes)
4ª conta grande:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Contemplação da quarta dezena (Mt 2,19-20)
Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do
Senhor? Valei-me, São José!
Nas contas pequenas: São José, valei-me! (10 vezes)
5ª conta grande:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Contemplação da quinta dezena (Mt 2,22-23)
Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do
Senhor? Valei-me, São José!
Nas contas pequenas: São José, valei-me! (10 vezes)
Finalizar o terço rezando: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,
agora e sempre. Amém!

OREMOS: Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José
por esposo de vossa Mãe Santíssima; concedei-nos, Vo-lo pedimos, que mereçamos
ter por intercessor no Céu, aquele que veneramos na Terra como protetor. Vós que
viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Para sempre seja louvado!
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LEITURA ORANTE

“...para que ... viva!” (Mc 5,23)

Texto para oração: Mc 5,21-43 (página 1248 - Bíblia das Edições CNBB)

DIÁCONO VALDEIR GOMES NEVES
Seminário Interdiocesano de Goiânia

N

Siga os passos para a leitura orante:

este décimo terceiro Domingo do
Tempo Comum, nós, discípulos
de hoje, seguimos Jesus pela Galileia e nos maravilhamos com os
feitos do Senhor. Ele se revela como fonte
de vida para a ﬁlha de Jairo, para a mulher com hemorragia e para nós.
Jairo, um dos chefes da sinagoga, suplica ao Senhor que salve sua ﬁlhinha de
doze anos que está moribunda. Enquanto
se dirige à casa de Jairo, uma mulher que
há doze anos sofria com uma hemorragia,
toca as roupas de Jesus na fé de ser curada.
Ela é curada, e o Senhor se despede com o
dizer: “Tua fé te curou. Vai em paz”.
Enquanto Jesus se despede da mulher
curada, Jairo é avisado da morte de sua
ﬁlha. O Senhor sustenta Jairo com o seguinte dizer: “Não temas. Basta ter fé!”
Chegando à casa, apesar da increduli-

dade dos presentes, Nosso Senhor traz
à vida a ﬁlhinha de Jairo. Por ﬁm, recomenda que não fosse espalhada a notícia
do milagre.
Vemo-nos junto a Jesus Cristo, que traz
a ﬁlha de Jairo à vida novamente e traz
também à vida a mulher hemorrágica, ao
dar-lhe condição de vida plena. A tradição
bíblica vê o sangue como símbolo da vida,
portanto, aquela mulher perdia vida.
Jesus Cristo, Deus Filho de Deus, é a
fonte de vida para nós e quer que creiamos n’Ele. Quer fé na sua pessoa, não nas
maravilhas que faz. Por isso, solicita que
seus milagres não sejam divulgados. A fé
na pessoa do Filho de Deus nasce do caminho feito com o Filho, isto é, nasce do
seguimento. Portanto, vamos caminhar
com o Mestre Jesus para crer n’Ele verdadeiramente e, crendo, termos vida e paz.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 18,16-33; Sl 102(103); Mt 8,18-22. 3ª-f.: Gn 19,15-29; Sl 25(26); Mt 8,23-27. 4ª-f.: Gn 21,
5.8-20; Sl 33(34); Mt 8, 28-34. 5ª-f.: Gn 22,1-19; Sl 114(115); Mt 9,1-8. 6ª-f.: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Sl 105(106); Mt 9,
9-13. Sábado: São Tomé Apóstolo, festa – Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29. Domingo: 14º DTC- São Pedro e
São Paulo, Apóstolos, solenidade – At 12, 1-11; Sl 33(34); 2Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Passos para a leitura orante:
1. Preparação: recolha-se em um lugar silencioso.
Faça, com calma, o Sinal da Cruz e peça auxílio
ao Divino Espírito Santo.
2. Leitura: leia o texto bíblico em voz alta e sem
pressa. Repita os trechos que chamam a sua
atenção.
3. Meditação: louve ao Divino Pai Eterno por te
dar Jesus como Mestre e Fonte de Vida.
4. Oração: Reze! Reze! Peça ao Divino Pai Eterno
que cresça sua fé em Jesus Cristo.
13º Domingo do Tempo Comum - Ano B. Liturgia da
Palavra: Sb 1,13-15;2,23-24; Sl 29,2.4.5-6.11.12a.13b
(R.2a.4b); II Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Com o livro “Não eu, mas Deus”, o padre português, Ricardo Figueiredo, nos apresenta a biografia espiritual do venerável Carlo Acutis, o jovem
que nasceu em Londres, mas viveu em Milão e faleceu aos 15 anos de
idade, em 2006, de leucemia fulminante, em Monza, na Itália. Carlo Acutis
é modelo de amor a Jesus, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E esse livro tem justamente o objetivo de inspirar os jovens a cultivar
o amor pela presença real de Jesus nesse sacramento. Acutis tinha uma
rara percepção desse mistério, que hoje em dia é tantas vezes ignorado
ou desprezado pelos católicos. O jovem tinha algo peculiar, que era viver
a vida para Deus, sempre buscando a santidade. Ficou famosa a sua frase:
“Muitos nascem originais, mas muitos morrem como xérox”. Carlo foi um
apóstolo da Santa Missa, da qual participava todos os dias.
Autor: Pe. Ricardo Figueiredo
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860

