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VIDA CRISTÃ

Padre explica oração de São
Miguel Arcanjo composta
pelo papa Leão XIII

Igrejas são dedicadas e
ungidas com o óleo do
Santo Crisma em Goiânia

Os cristãos leigos não são
simples espectadores
na vida da Igreja
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PALAVRA DO ARCEBISPO

SÃO PEDRO E SÃO PAULO,
pedras fundamentais da
Igreja de Cristo

N

o mês de junho que se ﬁndou,
celebramos vários santos.
Santo Antônio, São João Batista, além das devoções ao
Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Pedro e Paulo,
que celebramos por último, neste dia
4, não são menos importantes. Pelo
contrário, são pedras fundamentais
da Igreja de Cristo. Pedro, que era
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
pescador, recebeu de Jesus o nome
de Cefas, que signiﬁca rocha, após ser
apresentado ao mestre pelo seu irmão André.
Pedro tornou-se a rocha sobre a qual Cristo ediﬁcou a sua
Igreja. Foi um apóstolo ousado, embora tenha cometido muitos
erros, inclusive negado a Jesus. O Senhor, no entanto, o escolheu para pastorear o rebanho de Deus. O livro dos Atos dos
Apóstolos ilustra seu papel como cabeça visível da Igreja após
a Ressurreição e a Ascensão de Cristo.
O primeiro papa foi Pedro, que assegurou a unidade dos
discípulos e a verdadeira fé em Cristo. Viveu os últimos anos
de sua vida em Roma, onde foi martirizado e cruciﬁcado de
cabeça para baixo, provavelmente no ano 64. O local onde foi
enterrado está hoje a Basílica que leva seu nome, na colina
do Vaticano.
O conhecido apóstolo dos gentios – São Paulo, era um fariseu que perseguia a Igreja antes de sua conversão, que ocorreu quando ele estava a caminho de Damasco, quando ouviu
uma voz dizendo: “Saul, Saul, por que me persegues? Saulo
perguntou: ‘Quem és tu, Senhor?’. A voz respondeu: ‘Eu sou
Jesus, a quem estás perseguindo’” (At 9,4-5). Foi batizado em
Damasco, três dias depois, e então passou toda a sua vida evangelizando, incansavelmente, no mundo. Paulo foi preso e levado para Roma, sendo decapitado no ano 67. Foi enterrado onde
está hoje a Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Suas cartas
estão incluídas nos escritos do Novo Testamento e, através delas, aprendemos muito sobre sua vida e a fé da Igreja primitiva.
Há evidências de que a celebração dos dois Santos, Pedro
e Paulo, acontece no mesmo dia desde o ano 258. Por meio da
pregação, ministério e martírio, eles fundaram a Sé de Roma.
Santo Agostinho proferiu um sermão no ano de 395, falando
sobre a unidade dos dois. “Os dois apóstolos compartilham o
mesmo dia da festa, pois esses dois eram um; e mesmo sofrendo em dias diferentes, eles eram como um. Pedro foi o primeiro
e Paulo o seguiu. E assim comemoramos este dia santiﬁcado
para nós, pelo sangue dos apóstolos. Vamos abraçar o que eles
acreditavam, sua vida, seus trabalhos, seus sofrimentos, suas
pregações e sua conﬁssão de fé”.
Renovando o convite feito por Santo Agostinho, gostaria
de dizer que, em tempos exigentes que vivemos, é importante
aprofundarmos a fé recebida dos apóstolos, pois ela nos conduz a Cristo e à união com ele. Dessa forma poderemos continuar sendo sal da terra e luz do mundo. São Pedro e São Paulo,
rogai por nós!
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Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: 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
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Editorial
A capa da edição 371, do Jornal Encontro Semanal, traz uma reportagem
especial sobre a Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo. É uma oportunidade de conhecermos e aprendermos
um pouco mais com o testemunho
desses dois que são as bases da nossa fé católica. Dom Washington Cruz
também reﬂete, em sua Palavra semanal, sobre Pedro e Paulo. Ele comenta
sobre como Pedro se tornou “rocha”
e Paulo evangelizador, e nos convida
a renovar a fé que recebemos deles.
Duas novas igrejas foram dedicadas
na semana passada. A cobertura está
na página 3, em Arquidiocese em Movi-

mento. Destaque para a nova igreja do
Santíssimo Sacramento, localizada na
Cidade da Comunhão (CPDF), que
foi construída recentemente, concretizando um sonho antigo da Arquidiocese de Goiânia. O ﬁel leigo não é
aquele que exerce o seu cristianismo
somente participando das celebrações. A reﬂexão sobre isso está no
artigo da seção Vida Cristã, que aprofunda sobre o tema “ﬁel leigo e Concílio Vaticano II”. Ainda nesta edição,
o papa Francisco começa a série de
catequeses sobre a Carta de São Paulo
aos Gálatas.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão
Oração a São Miguel Arcanjo:
defendei-nos no combate!
PE. DIÊMERSOM BENTO

“Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força; revesti-vos da
armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os
principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso,
os espíritos malignos espalhados pelo espaço” (Ef 6,10-12).

C

om este trecho da carta de São Paulo aos Efésios nos recordamos a quem nós estamos combatendo neste mundo. Por isso,
diante deste combate que travamos diariamente contra as forças dos espíritos malignos, precisamos de apoio e suporte para
combater e resistir a estes inimigos de nossa salvação.
Um grande defensor neste combate é o poderoso São Miguel Arcanjo, como podemos conferir no livro do Apocalipse de São João (cf.
Ap 12,7). Assim, podemos invocá-lo em todos os momentos de luta
contra as ciladas do diabo. Por esta razão, foi-se escrita uma oração
a este Arcanjo, suplicando sua intercessão contra as forças malignas.
Segue a oração:
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus,
instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pelo
Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos
malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Esta oração a São Miguel foi composta pelo papa Leão XIII no dia 13
de outubro de 1884, exatamente 33 anos antes do Milagre do Sol, em
Fátima. Nesse ano, após uma visão terrível de forças diabólicas prestes
a serem soltas na Terra, o papa Leão XIII escreveu, de próprio punho, a
oração a São Miguel, ordenando que ela fosse recitada logo em seguida a todas as Missas rezadas no rito latino. A oração ao Arcanjo tornou-se parte das chamadas “orações leoninas”, as quais foram deixadas de
lado pela reforma litúrgica da década de 1960.
A oração a São Miguel Arcanjo, quando recitada, é um grande auxílio
para obter a ajuda na batalha contra as forças das trevas e contra o espírito deste mundo. Dessa forma a oração nos fortalece para o combate
espiritual, como nos exorta São Paulo na Carta aos Efésios.
Estamos vivendo tempos de muita batalha e forte confronto contra
a fé e moral da Igreja. Por isso, precisamos nos defender desses inimigos que nos ameaçam diariamente. A oração é uma grande arma contra essas ameaças diabólicas.
Essa é uma oração de exorcismo contra as ciladas do diabo. Pode ser
recitada por todos os fiéis ao longo do dia e nos momentos de grande
tentação. É uma oração poderosa e eficaz, desde que unida à fé.
Portanto, para uma vitória no combate é preciso ter um bom exército, boas armas e uma ótima estratégia. Nós temos tudo isso com
São Miguel Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste. Por isso, o invoquemos com confiança recitando diariamente esta oração composta
pelo papa Leão XIII.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate!
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Fotos: Rudger Remígio

são dedicadas na Arquidiocese de Goiânia
SUZANY MARQUES

N

o dia 23 de junho de 2021, o arcebispo de nossa Arquidiocese, Dom Washington Cruz, celebrou a Dedicação da Paróquia
São Sebastião, do setor Jardim América, em Goiânia. A missa
foi concelebrada pelo administrador paroquial, padre Elenivaldo Manoel dos Santos.
Durante sua homilia, Dom Washington Cruz explicou que “a liturgia da dedicação do templo nos introduz na profundidade insondável
da genuína natureza da Igreja de Cristo. A Igreja é edifício de Deus e
o seu fundamento é, única e exclusivamente, a pessoa de Jesus Cristo.
Jesus é o fundamento de todo o edifício espiritual, do qual a igreja que
estamos dedicando é imagem. A existência da Igreja e sua duração são
possíveis só se Jesus continua a fundá-la, a ediﬁcá-la, transformando
os corações e convertendo os espíritos, isto é, destruindo os pecados
que infelizmente se repetem, enviando sobre nós o Espírito Santo”.
O arcebispo disse ainda que “só a fé pode nos dar a alegria de enxergar Cristo na sua Igreja. Somente quando sabemos elevar o olhar
sobrenatural do edifício material ao templo espiritual e alcançar Cristo, o fundamento de todo edifício, somente então nos será concedido
mergulhar no mistério da Igreja na qual sua profundidade podemos
experimentar nisso muita alegria. A alegria da Igreja nos fascinará,
nos seduzirá como Cristo em pessoa, e com ele nos encherá de felicidade”. Ao ﬁnal da homilia, Dom Washington agradeceu a todos
os envolvidos pela vida atuante da paróquia. “Irmãos e irmãs, como
pedras vivas se constrói o templo que é Cristo, com o trabalho de
cada dia conseguimos o pão que precisamos, e com a ação do Espírito
Santo o pão se faz eucaristia. Que o Divino Espírito Santo nos ajude a
habitar em seus átrios todos os dias da nossa vida e, depois, possamos
entrar no templo da eternidade, e que tudo em nós seja louvor a Deus
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!”, ﬁnalizou.
Ao decorrer da Santa Missa foi realizado o rito de Dedicação da
igreja e uma relíquia de 1º grau de Santa Gema Galgani foi instalada
no altar. É importante lembrar que esse rito torna permanente a estrutura física do templo, como explica o Pontiﬁcal Romano. “É, pois,
conveniente que a igreja ao ser erigida como edifício destinado unicamente e de maneira permanente para nele se reunir o povo de Deus
e se celebrarem os sagrados mistérios, seja dedicada ao Senhor por
meio de um rito solene”.

Fotos: Rudger Remígio

Igreja do Santíssimo Sacramento

J

á no dia 28 de junho, o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto, celebrou
a Dedicação da Igreja Santíssimo Sacramento, na Cidade da Comunhão (CPDF). O templo era um sonho antigo, que nasceu no
coração do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom
Fernando Gomes dos Santos.
Durante sua homilia, Dom Levi contou a história do templo aos presentes. “Na verdade, esta igreja era um desejo muito antigo do próprio
Dom Fernando quando criou o CPDF com a ideia de que seria um seminário. Então, dentro desse seminário, teria uma igreja central, somente
agora que foi concluída. Eu penso que essa conclusão é como a “cereja
do bolo” do CPDF, agora chamado de Cidade da Comunhão”.
O bispo falou ainda que, “o templo é lugar de Oração”, e segundo
ele, uma boa igreja é onde se reza bem. Dom Levi levantou ainda as
seguintes perguntas: “Qual a melhor igreja? Qual a maior igreja?” e explicou: “depende, a melhor é aquela onde se reza melhor, onde nós conseguimos chegar ao divino. A boa igreja é aquela onde você se ajoelha
e imediatamente começa a rezar, nada te distrai”. Além disso, o bispo
ressaltou: “o templo é espaço de arrependimento”, e disse que a igreja
é onde vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. “Se não há
arrependimento em nossa vida, não há encontro com Deus”, concluiu.
Durante o rito de dedicação, Dom Levi instalou uma relíquia de 1º
grau de Santa Maria Goretti. Incensou e ungiu com o Óleo do Santo
Crisma o presbitério e o revestimento do templo. Por ﬁm, foram acesas
as velas que estavam espalhadas pelo templo e no altar, apagadas desde
o início da celebração. Esses ritos exprimem, em sinais sensíveis, alguns
aspectos daquela obra invisível que o Senhor realiza por meio da Igreja,
quando ela celebra os divinos mistérios, principalmente a Eucaristia.
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VIDA CONSAGRADA

Ordem dos Agostinianos
Anúncio do evangelho
através de missões,
obras sociais e colégios
por todo o mundo
SUZANY MARQUES

A
Fotos: Arquivo

ordem dos Agostinianos foi fundada no século XIII. A Sé
Apostólica, no ano de 1244, constituiu a Ordem, partindo da
união de vários grupos eremíticos. Colocando a congregação entre as Ordens de pobreza evangélica ou fraternidade
apostólica ao serviço da Mãe Igreja.
A ordem leva o carisma apresentado por Santo Agostinho, isto é,
encarnar a espiritualidade como as primeiras comunidades da Igreja, seguindo o que está nos Atos dos Apóstolos: “Ter um só coração
e uma só alma, voltados para Deus”. A missão dos agostinianos é
anunciar o Evangelho por todo o mundo, através das missões, obras
sociais e colégios.

evangelização nas paróquias, colégios e obras sociais, especialmente
voltadas para a promoção humana de crianças e adolescentes”, destacou o frei.
Sobre a província, ele explica que “nossa Província Agostiniana
Santa Mônica do Brasil está formada por 38 religiosos, distribuídos
em comunidades das diversas casas: São Paulo, São José de Rio Preto e Goiânia. A Ordem Agostiniana no Brasil tem ainda a Província
Agostiniana da Consolação, estabelecida em Minas Gerais”. E ressalta que “a grande Família Agostiniana está formada pelos Agostinianos Recoletos, Agostinianos Descalços, Agostinianas Missionárias e
Agostinianos da Ordem de Santo Agostinho”.
A Ordem de Santo Agostinho está presente em 42 países e conta
com 2,6 mil religiosos.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Setor Aeroporto, em Goiânia

No Brasil, a congregação chegou quando o país ainda se chamava
Santa Cruz. Se instalaram na Bahia. Os frades, provindos da Real
Congregação de Agostinianos Reformados, se estabeleceram numa
das colinas de Salvador, onde fundaram o convento de Nossa Senhora da Palma. Neste lugar eles permaneceram até 1824, quando se deu
a supressão do convento pelo Imperador Pedro I.
No ﬁnal do século XIX, por volta do ano de 1899, a presença efetiva dos Agostinianos foi reabilitada com a vinda dos frades provenientes da Província das Filipinas e da Congregação de Agostinianos
Recoletos, da Espanha. Inicialmente, os Agostinianos se estabeleceram em São Paulo e abriram missões no Amazonas e em Goiás, além
de outras frentes, em Minas Gerais e Paraná.
De acordo com o frei Rafael de La Torre, Goiânia conta hoje com
três sacerdotes religiosos Agostinianos, que atendem na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, no setor Aeroporto. Esta paróquia foi
criada no dia 28 de maio de 1954. “Nossos objetivos pastorais são: a

INFORMAÇÕES
Superior: Frei Rafael de La Torre Vargas
Endereço: Av. Pires Fernandes – Qd.42 – Lts.10 a 12 - Setor Aeroporto
74070-030 – Goiânia-GO
Tel: (62) 3213-4555
E-mail: pnsfgo@terra.com.br
Site: www.asanet.org
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CAPA

Dom Washington Cruz, Dom Levi Bonatto e demais bispos do Regional Centro-Oeste em Missa na
Basílica São Paulo Fora dos Muros, em Roma, durante Visita ad limina apostolorum em 2020

“Quem ouve os bispos, ouve o
próprio Cristo”
FÚLVIO COSTA

N

este dia 4 de julho celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas
mestras da Igreja Católica.
Pedro foi o primeiro papa, conviveu
com Jesus e foi sua testemunha viva.
Embora tivesse as suas limitações
humanas e nem sempre tenha sido
exemplar, Pedro foi transparente e
amou a Cristo acima de todas as coisas. Paulo passou de perseguidor a
anunciador. Dedicou-se ao anúncio
do evangelho e os seus testemunhos
estão no Novo Testamento, nos Atos
dos Apóstolos e nas Cartas.
Os apóstolos, para responder ao mandato de Jesus, “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15) e “Vós sereis minhas
testemunhas até os conﬁns da terra” (At 1,8), ﬁzeram novas testemunhas
de Cristo que são os bispos dos nossos dias. De lá até aqui, aconteceu de
forma ininterrupta a sucessão dos apóstolos. Se por acaso ﬁzéssemos uma
linha do tempo buscando os bispos ordenantes dos nossos bispos, e assim
sucessivamente, chegaríamos a São Pedro.
De acordo com o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, os bispos
são a continuação da obra de Deus. “A sucessão apostólica se deu por um
carinho especial de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele subiu aos céus, deixou os
apóstolos e eles instituíram os bispos para que os ajudassem na pregação.
Os sucessores dos apóstolos são os bispos que participam principalmen-

te dessa sucessão, transmitindo a palavra do Senhor. Jesus quis que a sua
missão continuasse e pediu para que os apóstolos ﬁzessem esse trabalho
baseando-se nos evangelhos, depois os apóstolos vendo que precisavam de
mais gente para evangelizar, instituíram os bispos através da escolha e da
imposição das mãos; os bispos foram sendo escolhidos e distribuídos pelo
mundo inteiro de acordo com a necessidade da pregação e da expansão do
cristianismo”, explicou.
A sucessão apostólica, portanto, é uma força que vem do próprio Senhor e por isso é insubstituível em nossa Igreja. A ﬁgura do bispo é para
nós, aquela de pastor que apascenta as ovelhas e que as cura também.
Estar junto do seu povo é a missão episcopal desde os primeiros cristãos.
“O Espírito Santo levou os apóstolos e os bispos a fazerem coisas milagrosas, inclusive nos Atos dos Apóstolos vemos os primeiros apóstolos
usando a força do Espírito Santo, pregando o evangelho e levando a todas
as gentes aquela palavra de alento que são as palavras de redenção”, disse Dom Levi. Os bispos são, então, os sucessores dos apóstolos porque,
por instituição divina, eles sucedem os apóstolos como pastores da Igreja. Conforme Dom Levi, “quem ouve os apóstolos, quem ouve os bispos,
está ouvindo o próprio Cristo. Quem despreza a Cristo, também despreza
aqueles pelo qual foram enviados, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é
a razão divina, sobrenatural, e a estrutura da Igreja baseada em São Pedro
que foi o primeiro papa. Passando pelos apóstolos, chegou até os bispos,
e hoje eles fazem esse trabalho de pregação do evangelho”. A sucessão
apostólica está ligada diretamente à ﬁdelidade ao evangelho. “À sucessão
apostólica está a ﬁdelidade ao evangelho, a ﬁdelidade na boa nova que
deve ser difundida aos cristãos. Essa é a obrigação que cada bispo tem
hoje de pregar o evangelho”.

Fidelidade ao papa

A
Bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB em audiência com o papa Francisco
durante Visita ad limina apostolorum em 2020.

lém da ﬁdelidade ao evangelho, a sucessão apostólica também
está ligada à ﬁdelidade ao Santo Padre. Os bispos continuam
a missão de evangelizar que está em consonância indissociável
com papa. “Os bispos são aqueles que estão atentos a tudo o que
o papa pronuncia e envia através de seus documentos, encíclicas, motu
proprios, enﬁm, todas as formas que a Igreja tem de divulgar os ensinamentos do Santo Padre. É importante esse conhecimento, como também
é fundamental ao povo de Deus conhecer os bispos e sua forma de comunicação: como ele pensa, sua pregação e seus planos de evangelização”,
declarou Dom Levi. Tudo isso é elementar porque conduz à ﬁnalidade
da Igreja. “O que o papa quer de nós está resumido na salvação. O que
o papa quer é que todos nós, um dia, estejamos no Reino dos Céus, que
nós, um dia, nos salvemos e essa, no fundo, é a ﬁnalidade da Igreja, que é
salvação das almas. Essa é a ﬁnalidade da sucessão apostólica, é como se
Cristo estivesse no meio de nós através do Santo Padre, o papa, através
dos bispos que não só representam a Cristo, mas eles são o próprio Cristo
porque a força de Deus, a força do evangelho, tem esse poder de atualizar
a força de Cristo no meio de nós”, concluiu o bispo auxiliar de Goiânia.

Fotos: Regional Centro-Oeste da CNBB
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Introdução à
Carta aos
Gálatas
Estimados irmãos e irmãs!

D

epois do longo itinerário dedicado à oração, hoje iniciamos um novo ciclo
de catequeses. Espero que com o itinerário da oração, tenhamos aprendido a rezar um pouco melhor, a orar um pouco mais. Hoje desejo reﬂetir
sobre alguns temas que o apóstolo Paulo propõe na sua Carta aos Gálatas.
É uma Carta muito importante, diria até decisiva, não só para conhecer melhor o
Apóstolo, mas, sobretudo, para considerar alguns dos temas que ele aborda em
profundidade, mostrando a beleza do Evangelho. Nesta Carta, Paulo faz muitas
referências biográﬁcas que nos permitem conhecer a sua conversão e a decisão de
dedicar a vida ao serviço de Jesus Cristo. Também trata de algumas temáticas muito importantes para a fé, tais como a liberdade, a graça e o modo de vida cristão,
que são extremamente relevantes pois tocam muitos aspetos da vida da Igreja de
hoje. Esta é uma Carta muito atual. Parece ter sido escrita para os nossos tempos.
A primeira caraterística que emerge desta Carta é a grande obra de evangelização realizada pelo Apóstolo, que visitou as comunidades da Galácia pelo menos duas vezes durante as suas viagens missionárias. Paulo dirige-se aos cristãos
daquele território. Não sabemos exatamente a que área geográﬁca se refere, nem
podemos aﬁrmar com certeza a data em que escreveu esta Carta. Sabemos que os
gálatas eram uma antiga população celta que, através de muitas vicissitudes, se
estabeleceu naquela extensa região da Anatólia que tinha a sua capital na cidade de
Ancira, hoje Ancara, capital da Turquia. Paulo relata apenas que, por causa de uma
doença, se viu obrigado a permanecer naquela região (cf. Gl 4,13). Ao contrário,
São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, encontra uma motivação mais espiritual. Diz
que “atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos
pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra de Deus na província da Ásia” (16,6).
Os dois fatos não são contraditórios: pelo contrário, indicam que o caminho da
evangelização nem sempre depende da nossa vontade e dos nossos projetos, mas
requer a disponibilidade a deixar-nos plasmar e seguir outros caminhos que não
estavam previstos. Entre vós está presente uma família que me saudou: contou-me
que deve aprender letão, e não sei quais outras línguas, pois vai como missionária
para aquelas terras. O Espírito conduz também hoje muitos missionários que deixam a própria pátria e vão para outra terra em missão. O que veriﬁcamos, contudo,
é que na sua incansável obra de evangelização o Apóstolo conseguiu fundar várias
pequenas comunidades, espalhadas por toda a região da Galácia. Paulo, quando
chegava a uma cidade, a uma região, não construía imediatamente uma grande
catedral, não. Estabelecia as pequenas comunidades que são o fermento da nossa
cultura cristã de hoje. Começava com as pequenas comunidades. E estas pequenas
comunidades cresciam, cresciam e iam em frente. Também hoje este método pastoral é realizado em cada região missionária. Recebi uma carta na semana passada,
de um missionário da Papua-Nova Guiné; disse-me que está a pregar o Evangelho
na selva, às pessoas que não sabem nem sequer quem foi Jesus Cristo. Que bonito!
Dá-se início a pequenas comunidades. Também hoje o método é aquele evangelizador da primeira evangelização.
O que queremos notar é a preocupação pastoral de Paulo que é toda fogo. Ele,
após a fundação destas Igrejas, tomou consciência de um grande perigo – o pastor
é como o pai ou a mãe que imediatamente se dá conta dos perigos que os ﬁlhos
correm – para o seu crescimento na fé. Crescem e chegam os perigos. Como dizia
alguém: “Chegam os abutres a fazer estragos na comunidade”. De fato, alguns
cristãos vindos do judaísmo se inﬁltraram nestas igrejas e astutamente começaram
a semear teorias contrárias aos ensinamentos do Apóstolo, chegando ao ponto de o
difamar. Começam com a doutrina “esta sim, esta não”, e depois difamam o Apóstolo. É o caminho de sempre: tirar a autoridade ao Apóstolo. Como podemos ver, é

uma prática antiga apresentar-se em certas ocasiões como os únicos possuidores da
verdade – os puros – e procurar menosprezar o trabalho dos outros, até com a calúnia. Estes adversários de Paulo argumentaram que também os gentios tinham de
se submeter à circuncisão e viver de acordo com as regras da lei mosaica. Voltam
atrás às observâncias de antes, o que tinha sido superado pelo Evangelho. Portanto,
os Gálatas teriam de renunciar à sua identidade cultural a ﬁm de se submeterem às
normas, prescrições e costumes típicos dos judeus. Esses opositores argumentaram
que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e, por conseguinte, não tinha autoridade para pregar o Evangelho. Muitas vezes vemos isto. Pensemos em alguma comunidade cristã ou diocese: começam as histórias e depois acabam por desacreditar o
pároco, o bispo. É precisamente o caminho do maligno, das pessoas que dividem,
que não sabem construir. E nesta Carta aos Gálatas vemos este procedimento.
Os Gálatas encontravam-se numa situação de crise. O que deviam fazer? Ouvir e seguir o que Paulo lhes tinha pregado, ou ouvir os novos pregadores que o
acusavam? É fácil imaginar o estado de incerteza que animava os seus corações.
Para eles, que conheceram Jesus e acreditaram na obra de salvação realizada através da sua morte e ressurreição, foi verdadeiramente o início de uma nova vida,
uma vida de liberdade. Eles tinham embarcado em um caminho que lhes permitiu
ﬁnalmente ser livres, apesar da sua história estar entrelaçada com muitas formas
de escravidão violenta, inclusive aquela que os sujeitou ao imperador de Roma.
Portanto, diante das críticas dos novos pregadores, eles se sentiram desorientados
e incertos sobre como se comportar: “Mas quem tem razão? Este Paulo, ou aquelas
pessoas que agora ensinam outras coisas? A quem devo ouvir? Em suma, os riscos
eram realmente elevados!
Esta condição não está longe da experiência que muitos cristãos vivem na nossa época. Com efeito, ainda hoje, não faltam pregadores que, especialmente através
dos novos meios de comunicação, podem perturbar as comunidades. Apresentam-se
não para anunciar o Evangelho de Deus que ama o homem em Jesus Cruciﬁcado e
Ressuscitado, mas para reiterar com insistência, como verdadeiros “guardiões da
verdade” – assim se consideram – qual é a melhor maneira de ser cristão. Aﬁrmam
energicamente que o verdadeiro cristianismo é aquele ao qual estão ligados, frequentemente identiﬁcado com certas formas do passado, e que a solução para as crises de
hoje é voltar atrás para não perder a genuinidade da fé. Também hoje, como outrora,
existe a tentação de se fechar em algumas certezas adquiridas em tradições passadas.
Mas como podemos reconhecer esta gente? Por exemplo, uma das caraterísticas do
modo de proceder é a rigidez. Face à pregação do Evangelho que nos torna livres,
jubilosos, eles são rígidos. Sempre a rigidez: deve-se fazer isto, deve-se fazer aquilo…
A rigidez é própria dessas pessoas. Seguir o ensinamento do Apóstolo Paulo, na Carta aos Gálatas, nos fará bem para compreender o caminho a seguir. O caminho que o
Apóstolo indicou é aquele libertador e sempre novo de Jesus Cruciﬁcado e Ressuscitado; é o caminho do anúncio, que se realiza através da humildade e da fraternidade,
os novos pregadores não sabem o que é humildade nem fraternidade; é o caminho
da conﬁança mansa e obediente, os novos pregadores não conhecem a mansidão
nem a obediência. E este caminho manso e obediente vai em frente, na certeza de que
o Espírito Santo age em cada época da Igreja. Em última instância, a fé no Espírito
Santo presente na Igreja nos leva adiante e nos salvará.

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso, 23 de junho de 2021
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VIDA CRISTÃ

LORRAINE VIEIRA NASCIMENTO
Membra fundadora da Unijuc

O

Concílio Vaticano II dedicou especial atenção aos
leigos, restaurando o seu
lugar de direito na vida e
na missão da Igreja. Os textos conciliares desmistiﬁcaram a visão de
que a Igreja é formada por uma justaposição de uma ordem clerical e
uma massa amorfa e inativa de leigos1, retirando o cristão secular de
sua condição de mero espectador,
em uma pastoral organizada pela
hierarquia, para torná-lo membro
ativo e corresponsável na missão do
anúncio do Evangelho.

“Os leigos são chamados
a participar na ação
pastoral da Igreja,
primeiro com o
testemunho de vida e,
depois, com ações no
campo da evangelização”
O leigo, portanto, deixa de ser visto como um cristão de segunda categoria e passa a ser valorizado como
um membro que pertence à Igreja e,
mais do que isso, que é Igreja, participante a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo.

Nesse sentido, “os ﬁéis leigos estão
na linha mais avançada da vida da Igreja: graças a eles a Igreja é o princípio vital da sociedade humana. Especialmente
por isso, eles devem ter sempre mais clara
consciência, não somente de pertencerem
à Igreja, mas de serem Igreja, isto é, a comunidade dos ﬁéis na terra sob a direção
do Chefe comum, o papa, e dos Bispos em
comunhão com ele. Eles são a Igreja”2.
Com efeito, os leigos exercem o
apostolado “para evangelizar e santiﬁcar os homens e para impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito
do Evangelho; deste modo, a sua atividade nesta ordem dá claro testemunho
de Cristo e contribui para a salvação
dos homens. E sendo próprio do estado
dos leigos viver no meio do mundo e das
ocupações seculares, eles são chamados
por Deus para, cheios de fervor cristão,
exercerem como fermento o seu apostolado no meio do mundo” (Decreto
Apostolicam Actuositatem, n. 2).
O apostolado dos leigos é, portanto, “in Ecclesia et in mundo”, ou
seja, a partir do trabalho, da rotina
do dia a dia, das provações da vida,
pacientemente suportadas, eles consagram a Deus o próprio mundo,
prestando a Ele, em toda parte, na
santidade da vida quotidiana, um
culto de adoração3.
Assim, conforme foi reaﬁrmado
no Documento de Aparecida4, os
leigos são chamados a participar
na ação pastoral da Igreja, primeiro
com o testemunho de vida e, depois,
com ações no campo da evangelização, da vida litúrgica e de outras formas de apostolado, de acordo com
as necessidades locais e sempre sob
a orientação de seus pastores.
Por último, há de assinalar que a
responsabilidade apostólica de to-

Foto: Internet

O fiel leigo à luz do Concílio Vaticano II

dos os ﬁéis tem sua origem no Batismo (CIC, c. 225, § 1). Desta forma,
ﬁca claro que o leigo não necessita
de mandato hierárquico para exercer o seu apostolado. Ser santo e

santiﬁcar o mundo, anunciando o
Evangelho a toda criatura não é uma
opção, mas um mandado imperativo de Nosso Senhor Jesus Cristo a
cada batizado (Mt 28,19-20).

1
DEL PORTILLO, Alvaro. El Laico en la Iglesia y en el mundo. In: https://www.unav.edu/web/centro-de-estudios-josemaria-escriva/bibliotecavirtual/high.raw?id=0000012828&name=00000001.original.pdf&attachment=El+laico+en+la+Iglesia+y+en+el+mundo..pdf. Acesso: 07.09.2020.
2
Pio XII, Allocutio ad Patres Cardinales recenter creatos (20 de fevereiro de 1946): AAS 38 (1946) 149; citado por João
Paulo II, Ex. ap. Christisfideles laici, 9: AAS 81 (1989) 406.
3
CEC 901
4
CELAM, Conferencia de Aparecida, n 211
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LEITURA ORANTE

O ministério de São Pedro

‘‘Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja’’ (Mt 16,18)
EULRIERIS RAMOS DE SOUZA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este domingo, no qual comemoramos a
solenidade de São Pedro e São Paulo, o
Evangelho traz dois ensinamentos importantíssimos sobre a essência da Santa Igreja. O primeiro é a proﬁssão de fé do Apóstolo Pedro e, em segundo lugar, Jesus Cristo que
realiza a solene instituição do ministério petrino
no qual é ediﬁcada a Igreja visível.
A proﬁssão de fé de Pedro, “Tu és o Cristo,
o ﬁlho do Deus vivo”, é a resposta ao questionamento feito pelo próprio Jesus sobre quem
eles dizem ser Ele. Resposta revelada, não pela
capacidade humana, mas pelo Espírito Santo
a Pedro, na qual a verdadeira fé é consolidada
e conﬁrmada, e também é a partir dessa fé em
Cristo Jesus, Filho de Deus, que serão reunidos
todos os ﬁlhos de Deus em uma só Igreja.
O ministério petrino é a missão de São Pedro, o chefe e primeiro dos apóstolos que pre-

side toda Igreja no serviço da caridade, como
ﬁel guardião da autêntica fé conﬁada por Jesus
Cristo à Igreja. O ministério e missão de Pedro é sempre presente na Igreja pela sucessão
apostólica, da qual os bispos participam como
sucessores legítimos dos apóstolos, de modo
que o papa de cada época exerce esse ministério
petrino, como autêntico sucessor de São Pedro,
conﬁrmando a verdade e desligando os erros e
equívocos da fé.
Amados irmãos e irmãs, no ministério do
papa, todo o povo de Deus, o Corpo Místico de
Cristo, a Igreja, é reunida sob a autoridade de
um só pastor e professando a única fé verdadeira, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Que os santos Apóstolos Pedro e Paulo intercedam por cada um de nós para sempre estarmos
em comunhão com a verdadeira fé e com o papa
Francisco, nosso atual sucessor de Pedro.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 28,10-22a; Sl 90(91); Mt 9,18-26. 3ª-f.: Gn 32,23-33; Sl 16(17); Mt 9,32-38.
4ª-f.: Gn 41,55-57.42,5-7a.17-24a.; Sl 32(33); Mt 10,1-7. 5ª-f.: Gn 44,18-21.23b-29.45,1-5; Sl 104(105); Mt
10,7-15. 6ª-f.: Gn 46,1-7.28-30; Sl 36(37); Mt 10,16-23. Sábado: Gn 49, 29-32.50,15-26a; Sl 104(105); Mt 10,
24-33. Domingo: 15º Domingo do Tempo Comum – Am 7,12-15; Sl 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 16,13-19
1. Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus,
por isso, deixe-O ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a realidades que podem te fazer perder o foco, para isso invoque
o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: o texto das Sagradas Escrituras
é para ser lido, por isso, leia-o quantas vezes for necessário para poder ouvir e compreender a mensagem de Deus
para você.
3. Meditação livre: a oração deve ser sobre o que o texto te
fala. Tente mergulhar-se no mesmo e vá destacando palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas.
4. Oração espontânea: se apresente a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua
vida.
5. Contemplação: agora, tente lembrar dos momentos em que
você mais notou a manifestação de Deus em sua vida. Busque registrar para que possa, durante a semana, fazer uma
relembrança do que foi rezado.
6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e
você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um
modo de levar essa Palavra à prática.
Solenidade de São Pedro e São Paulo, Ano B – Liturgia da Palavra: At 12,1-11; Sl 33(34) (R.5); II Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente livro “Lendo a Carta aos Gálatas – em defesa da liberdade cristã”
faz parte da coleção “Lendo a Bíblia”, da Editora Paulus. A publicação é um convite a conhecermos um pouco mais essa carta que traz um relato histórico pessoal do apostolado de Paulo. Embora o título do livro sugira que o conteúdo
trata da liberdade cristã do judaísmo, essa liberdade refere-se a uma disputa
interna entre os seguidores de Jesus naquele período, provavelmente 57 d.C.
Faz-se importante também, neste ano, a leitura do livro, porque o Mês da Bíblia 2021 tem como tema a Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas e o lema:
“pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d). Outro ponto importante
é que a leitura do livro, que nos convida a ler a Carta Paulina, nos ajuda a encartarmo-nos com a nossa Igreja e ver que os problemas nunca faltaram, mas
mesmo diante disso, as experiências de fé sempre se multiplicaram.
Autor: Jonas Machado
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860

