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PALAVRA DO ARCEBISPO

O AMOR
TUDO VENCE
“Omnia vincit amor (o amor tudo
vence). Sim, queridos irmãos e irmãs
de todos os ângulos da Terra, no ﬁm o
amor vencerá! Cada um se esforce por
apressar esta vitória. No fundo, é por
ela que anela o coração de todos” (Dia
Mundial da Paz, 2004).
Para mim, Omnia vincit era uma frase signiﬁcativa do pensamento antigo
e que se tornara verdadeira e autentiDOM WASHINGTON CRUZ, CP
camente cristã. Nessa imensa corrente
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
em que Deus entra em relação com o
homem, o Espírito Santo deixou cair sementes do Verbo nos corações de todos os homens de boa vontade, em todas as culturas,
especialmente naquelas que precederam e, de algum modo, prepararam a vinda encarnada do Senhor. Assim, a Palavra habitou
para sempre no conhecimento humano e pôde ser proclamada,
acolhida, meditada e vivida, geração após geração. João Paulo II
dizia que “o cristão sabe que o amor é o motivo pelo qual Deus
entra em relação com o homem; e é o amor também que Ele espera do homem como resposta. Por isso, o amor é a forma mais
alta e mais nobre de relação dos seres humanos inclusive entre si”
(Mensagem Dia Mundial da Paz, 2004).
Nos países de língua portuguesa, o sentido da palavra caridade se distanciou ligeiramente do termo amor, mas eles têm
signiﬁcados tão próximos que podemos usar de modo equivalente, excetuando, naturalmente, distinções muito sutis. De todo
modo, o cristão pode tratar da caridade com o nome de amor
e do amor com o nome de caridade. Nessas duas palavras estão contidas as mais instigantes linhas de compreensão do que
é a excelência da vida cristã: fomos criados por amor, salvos por
amor e convidados a viver no amor. O apóstolo Paulo sentencia,
para o nosso consolo, que “o amor jamais passará” (1Cor 13,8).

AMOR A DEUS E AO PRÓXIMO
O amor a Deus, com efeito, não apenas deve ser demonstrado no culto ou nos deveres religiosos, mas também na vida
doméstica e social. Daí a obrigação da justiça, da hospitalidade,
da compaixão para com a viúva, o órfão e o peregrino; numa
palavra, para com o próximo, que deve ser amado como nós
mesmos (cf. Lv 19,18).
Amor de Deus e amor ao próximo também é esclarecido no
Evangelho de Lucas, quando Jesus responde à pergunta: “E
quem é o meu próximo?” (Lc 10,29). Ele mostra o alcance da palavra “próximo”, expondo a Parábola do Bom Samaritano, da
qual se podia deduzir que o próximo não era apenas o familiar,
o parente, o concidadão ou o conterrâneo, mas também o estranho, o forasteiro, o desconhecido e até o inimigo (cf. Lc 10,2537). Com uma simples aﬁrmação, Jesus supera as barreiras de
classe, de nacionalismo, de raça, de cor e abre uma perspectiva
nova, universal, fundada na justiça, iluminada pela verdade,
viviﬁcada pelo amor.

Trechos da Carta Pastoral “O amor vence tudo”, de Dom Washington Cruz.
A carta pode ser lida na íntegra em nosso site:
www.arquidiocesedegoiania.org.br
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: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Gabriela Rodrigues, Larissa Costa,
Suzany Marques e Talita Salgado
Revisão: Camila Di Assis

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

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

Editorial
Nesta semana, o Jornal Encontro
traz para você, na série Oração do
Cristão, uma explicação do refrão da
música “Oração pela família”, do padre Zezinho. Em Arquidiocese em Movimento, você vai entender um pouco
mais sobre a Catequese do Bom Pastor, criada no ano de 1954, e também
começa a acompanhar a primeira matéria especial sobre a presença de arte
sacra e iconograﬁas nas igrejas. Na
seção Vida Consagrada, vai conhecer
a história da Congregação de Nossa
Senhora – Cônegas de Santo Agostinho, a sua missão e o trabalho que
realizam na Arquidiocese de Goiânia.

A matéria de capa fala sobre a Amizade Social, tema do vídeo do papa
para este mês. A reportagem traz o
depoimento de pessoas que se tornam
voluntárias para o bem do próximo.
Em entrevista, Teresinha Lima Silva
destaca que o trabalho voluntário faz
a diferença tanto na vida de quem
ajuda como na de quem é ajudado.
Em continuação à série “O edifício religioso e suas curiosidades”, Fabiana
Longhi explica o que são os labirintos
presentes em algumas igrejas.
Uma boa leitura!
Que nossa semana seja abençoada!

Série Oração do Cristão
Oração pela família

“A amizade em Deus que começa
no matrimônio”
PE. VILMAR BARRETO

E

Que a família comece e termine sabendo onde vai/ E que
o homem carregue nos ombros a graça de um pai/ Que a
mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor/ E que os
filhos conheçam a força que brota do amor.

m 1990, foi lançada a música “Oração pela família”, de autoria do Pe. José
Fernandes de Oliveira (Padre Zezinho). A canção tornou-se um hino, cantada por católicos e não católicos, traduzida em várias línguas e admirada por várias crenças religiosas. Padre Zezinho, no refrão, canta: “Que a
família comece e termine sabendo onde vai”. Esse trecho é repleto de teologia,
pois nos faz lembrar o princípio de tudo, da criação, do homem e da mulher e,
principalmente, da amizade que Adão e Eva tinham com Deus.
A oração da família é, antes de tudo, a oração do começo e do fim, da vida
terrena e da morte que nos leva à vida eterna. Inspirado pelo Espírito Santo,
Pe. Zezinho faz uma relação entre os membros da família sempre com foco no
pai e na mãe, que Deus escolheu para dar continuidade à criação através do
matrimônio.
Falar sobre matrimônio é fazer referência a uma verdadeira proximidade
de duas almas que encontraram, em Deus, o sentido vital para unir homem e
mulher com o bem querer divino. Amizade significa afeição, amor, dedicação
e simpatia. As virtudes que levaram um casal ao matrimônio devem ser marcas
carimbadas na vida e de forma profunda nas atitudes dos cônjuges, pois, desde
o início da amizade até o matrimônio, foram construindo uma estrutura espiritual de afetos, amor, desejo e preocupação, de cuidado e a salutar benevolência
da simpatia.
Nesta sociedade materialista, relativista e de fé subjetiva é comum encontrarmos casais que já deixaram as virtudes da amizade para trás e se perderam
no tempo, vivendo na miopia e no costume simplesmente de ter alguém do
lado. Na verdade, já estavam separados há muito tempo e não percebiam isso
devido à falta de comunicação afetiva, familiar e cristã.
Provavelmente, a situação que alimenta maior tristeza é o fato de o casal não
perceber que o barco matrimonial está afundando de forma tão lenta a ponto
de se tornar imperceptível, já que a relação está estacionada em frente à televisão com suas novelas, seriados, programas jornalísticos e demais atrativos que,
implicitamente, são formadores ou pressionadores de opiniões.
Não se pode esquecer do mal-uso da internet que hipnotiza uma pessoa e a
leva a ser escravo do materialismo, do consumismo e de outras desgraças. Isso
ocorre em razão de uma discrepância que reduz o homem a um ser relativista
e não questionador da verdade e da liberdade, impossibilitando-o a não ter
a capacidade de discernir sua vontade em busca de respostas aos problemas
familiares e, de forma especial, os conjugais.
É de suma importância que o casal viva intensamente a relação de forma
oblativa e virtuosa no aspecto cristão, evitando, assim, um desgaste para reorganizarem a vida conjugal. Mas se for preciso, independente do esforço, faça-o.
Umas das maiores alegrias de um casal é o reconhecimento de comunhão
com a verdade, principalmente no momento da despedida final deste mundo,
com a certeza de que se sentiu amado, amada, respeitado, respeitada e que, com
uma tranquilidade reluzente de virtudes possam, no aspecto mais profundo de
suas sensações interiores, dizer: “Não lhe chamo somente de esposo, esposa,
mas, sim, de meu grande amigo, minha grande amiga. Você não foi simplesmente, mas é e será sempre meu abrigo de virtudes. Começamos e terminamos
sabendo onde queríamos chegar, carregamos nos ombros a graça de um pai, o
aconchego de uma mãe, a ternura e o calor do céu, ensinando aos nossos filhos
a força que brota do amor”.
Jesus Maria e José, nossa Família vossa é!
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO
Catequese do Bom Pastor

Presente na Arquidiocese
de Goiânia há 4 anos

A ARTE QUE
COMPÕE AS IGREJAS
“Elas tendem, por natureza, a exprimir de
algum modo, nas obras saídas das mãos
do homem, a inﬁnita beleza de Deus”
Fotos: Rudger Remígio

Fotos: Arquivo
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A

Catequese do Bom Pastor foi criada em 1954, em Roma, pela doutora em Ciências Religiosas, Soﬁa Cavalletti, e com a colaboração
de Gianna Gobbi, perita montessoriana. A metodologia foi baseada na observação. Por mais de 20 anos elas observaram o comportamento de crianças de 3 a 12 anos em encontros semanais, com atividades
livres e material montessoriano. Dessa forma, o objetivo da catequese é promover o encontro pessoal da criança com Jesus, por meio do trabalho e da
oração, em um ambiente preparado para a criança, com o nome de Átrio.
O Átrio é um ambiente litúrgico de oração e contemplação. Nesse espaço, a criança encontra diversos materiais catequéticos, litúrgicos e de
vida prática. A Catequese do Bom Pastor é dividida em três níveis: nível
1 – crianças de 3 a 6 anos; nível 2 – crianças de 7 a 9 anos; nível 3 – crianças
de 10 a 12 anos. Aqui, na Arquidiocese de Goiânia, a Catequese do Bom
Pastor atende aos níveis 1 e 2.

CATEQUISTAS
O catequista é aquele que transmite o anúncio bíblico e conduz a criança à meditação sobre o que foi relatado no anúncio. Ele não dá deﬁnições,
não é um professor. No Átrio, o único mestre é Cristo. A catequista e coordenadora da Catequese do Bom Pastor na região de Goiás, Tânia Maria
Braga, explicou sobre o cuidado dos catequistas para compartilhar os ensinamentos de Jesus durante a catequese. “Nós estamos trabalhando com
um material que imita o sagrado. Ele lembra o sagrado, por exemplo: os
objetos do altar, as vestes dos sacerdotes. Assim, devemos ter um cuidado.
No entanto, o material não é um objeto sagrado, ele lembra e representa.
Por isso, é importante dizer para a criança, ‘vamos supor’, para que ela
tenha a ideia de que aquilo ali não é o sagrado, mas que a faz lembrar do
sagrado visto na Santa Missa”, aﬁrma a catequista.
Para você entender melhor sobre a Catequese do Bom Pastor, preparamos uma matéria completa que já está disponível em nosso site.

É

comum em nossas igrejas a presença de iconografias e artes sacras.
Em entrevista, o coordenador da Comissão de Arte Sacra, padre Antônio Donizeth do Nascimento, afirma que o “ideal é sempre pensar
a partir de alguns elementos que compõem a identidade daquele
templo. Por exemplo: quem é o padroeiro; essa Igreja é dedicada a qual
santo ou a qual mistério. Então, a partir da estrutura do espaço se concebe
a teologia que traduza a identidade daquele lugar”.
Na Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a sagrada liturgia, de dezembro de 1963, papa Paulo VI diz assim: “Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão, de pleno direito, as belas artes,
e muito especialmente a arte religiosa e o seu mais alto cimo, que é a arte
sacra. Elas tendem, por natureza, a exprimir de algum modo, nas obras saídas das mãos do homem, a infinita beleza de Deus, e estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus se não tiverem outro fim senão o de
conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através das suas obras,
o espírito do homem até Deus” (SC,122).
“É esta a razão por que a santa Mãe Igreja amou sempre as belas artes,
formou artistas e nunca deixou de procurar o contributo delas, procurando que os objetos atinentes ao culto fossem dignos, decorosos e belos,
verdadeiros sinais e símbolos do sobrenatural. A Igreja julgou-se sempre
no direito de ser como que o seu árbitro, escolhendo entre as obras dos
artistas as que estavam de acordo com a fé, a piedade e as orientações
veneráveis da tradição e que melhor pudessem servir ao culto” (SC, 122).
Padre Antônio Donizeth do Nascimento explica que “Todas as igrejas podem ter os painéis, respeitando o critério arquitetônico. A imensa
maioria desses elementos, desses projetos tem finalidade profundamente
catequética e litúrgica. Catequética, para dizer, o que é esse lugar, quem
somos e o que fazemos aqui e qual é o sentido de estarmos aqui. E litúrgica, para que aqueles elementos que compõem o ambiente nos ajudem a
viver o mistério”. (Gabriela Rodrigues)

Na próxima semana, vamos iniciar uma série de matérias sobre
os painéis que realçam a beleza de nossas igrejas.
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VIDA CONSAGRADA

Congregação de Nossa Senhora
Cônegas de Santo Agostinho

Fotos: Arquivo

Religiosas
educadoras na
diversidade
dos espaços
de missão
LARISSA COSTA

V

indas da inspiração de Alix Le Clerc, em 1597, a Congregação de
Nossa Senhora – Cônegas de Santo Agostinho existe há mais de
420 anos e está presente em 12 países. No ﬁnal do século XVI, a
educação das meninas era praticamente inexistente. Os fundadores da congregação, Pierre Fourier e Alix Le Clerc, conscientes dessa urgência, quiseram ensinar as meninas pobres e ricas, gratuitamente. Esse foi
um projeto revolucionário na época. Uma verdadeira promoção da mulher,
com vistas à transformação da sociedade.
A primeira escola gratuita para meninas foi inaugurada no ano de 1598,
em Poussay, França. Em 1616, Pierre Fourier obteve a aprovação de Roma
para as constituições da nova congregação. Em 1628, receberam o título de
Cônegas de Santo Agostinho, para serem reconhecidas pela vida apostólica.
O carisma do grupo religioso é a Educação. “Vá, Faça-o Crescer” (Bem-Aventurada Alix Le Clerc). No Brasil, existe ao todo 65 irmãs espalhadas
pelas cinco regiões do país. “São religiosas educadoras na diversidade dos
espaços de missão (escolas da Rede Alix, centros sociais, catequese, universidade, favelas, aldeias, pastorais sociais no campo e na cidade)”, como
explica irmã Maria Aparecida Cruz.
Existem poucas vocacionadas no Brasil. De acordo com irmã Maria Aparecida, nos últimos anos, o Nordeste tem sido o terreno fértil das vocações,
mais precisamente a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. No Vietnã, o
aumento das vocações à congregação é constante.
CÔNEGAS DE SANTO AGOSTINHO EM GOIÂNIA
As primeiras irmãs chegaram à nossa Arquidiocese em janeiro de 1985,
ano em que Dom Antonio Ribeiro foi nomeado arcebispo de Goiânia. Atualmente, são duas irmãs presentes na comunidade. Elas estão na Comissão
Pastoral da Terra (CPT) – Regional Goiânia, Rede Um Grito pela Vida –
CRB Goiânia, Equipe Intercongregacional na Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora, Residencial Real Conquista.
Irmã Francisca Marta Jacinto é agente liberada da CPT. Desenvolve projetos de agroecologia com pequenos camponeses, assentados e quilombolas
(formação bíblica, eco-espiritualidade, quintais agroecológicos, proteção de
nascentes, cooperativa de mulheres – produção de polvilho orgânico) em
comunidades rurais de Silvânia.
Irmã Maria Aparecida Ferreira da Cruz integra a coordenação do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI-GO), assessoria bíblica e de Metodologia
de Educação Popular com Crianças e Adolescentes. Acompanha o grupo
de mulheres da Pastoral da Saúde no bairro Real Conquista, periferia de
Goiânia.
As irmãs de Nossa Senhora não possuem um serviço de animação vocacional, mas realizam encontros com a juventude, ocasião para que ela saboreie o valor do silêncio e da contemplação. Esses encontros ajudam o jovem
a construir seu projeto pessoal de vida e, assim, alimentar suas convicções
ao ser chamado à missão.

A FUNDADORA
A fundadora da congregação, a bem-aventurada Alix Le Clerc, buscou sempre tomar a vida de Jesus como exemplo para sua vida. Jesus,
em uma das visões da Alix, disse-lhe: “Lance sempre um olho em mim
e outro sobre seus defeitos para corrigi-los e chegarás ao seu desejo”. A
atualidade desse desejo é para as ﬁlhas de Nossa Senhora, fonte de ﬁdelidade aos caminhos de Alix. Jesus, os pobres, os marginalizados, a Terra
espoliada e dividida continuam sendo o olhar que retiﬁca o olhar das
irmãs e as convida a buscar sempre de novo os caminhos da ternura e da
justiça para todos os seres.

INFORMAÇÕES
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA
CÔNEGAS DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: Rua Holanda, Qd. 113, Lt. 23 – Jd. Europa
74330-080 – Goiânia-GO
Superiora da casa local: Ir. Maria Aparecida Ferreira da Cruz
Telefone: (62) 3247-3109
Para conhecer mais sobre a congregação e a sua missão
no mundo, acesse: www.cnd-csa.org
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Ami so
A união de forças para
fazer um mundo melhor
SUZANY MARQUES

O

Fotos: Arquivo

papa dedicou a oração do mês de julho à amizade social. Mas,
aﬁnal, o que é isso? Na Carta Encíclica Fratelli Tutti (99), é dito o
seguinte: “O amor que se estende para além das fronteiras está na
base daquilo que chamamos ‘amizade social’ em cada cidade ou
em cada país. Se for genuína, esta amizade social dentro de uma sociedade
é condição para possibilitar uma verdadeira abertura universal”. Isto é, a
amizade social é a união para que o bem seja implantado.
No vídeo de divulgação da oração deste mês, Francisco aﬁrma: “A Bíblia
diz que quem encontra um amigo, encontra um tesouro”. Teresinha Lima
Silva procurou ser essa amiga e, há 15 anos, ela é voluntária na Pastoral da
Criança da Arquidiocese de Goiânia. “Quando busquei a missão de servir
na Pastoral da Criança eu não tinha estrutura nem para mim. Eu estava
em busca da casa própria. Quando eu visitava as famílias debaixo de uma
barraca de lona, eu me perguntava: o que eu tenho para oferecer para essas
crianças? Mas, para minha surpresa, aquelas crianças só me pediam atenção. A partir daí minha vida mudou completamente.”
A Pastoral da Criança está presente na Arquidiocese desde 1988. Hoje,
ela assiste 350 famílias e conta com a ajuda de cerca de 74 voluntários. O
trabalho consiste no “desenvolvimento integral das crianças, promovendo,
em função delas, também suas famílias e comunidades, sem distinção de
raça, cor, proﬁssão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político”. De
acordo com Teresinha, o trabalho voluntário faz a diferença tanto na vida
de quem ajuda como de quem é ajudado. “Sem o trabalho voluntário, o
trabalho da pastoral perde o sentido. Nós somos uma grande rede do bem
que trabalha para melhoria da qualidade de vida das famílias carentes.”
Pensando no trabalho voluntário, no ano de 2014, o então diácono Maximiliano Gonçalves da Costa criou o grupo Semeadores da Alegria. A ideia
do projeto, segundo a coordenadora geral, Marilene Rossi de Mendonça
Bueno, surgiu com inspiração no Pontíﬁce. “Na Jornada Mundial da Juventude no Brasil, ao ouvir as palavras do papa Francisco de que ‘conﬁava de
modo particular aos jovens a tarefa de colocar a solidariedade no centro da
cultura humana’. O projeto foi criado com o “objetivo de levar o jovem a
fazer um encontro pessoal com Jesus através dos irmãos mais necessitados,
desejando que os jovens toquem a carne sofredora de Cristo. Dessa forma,
colaborando na construção da civilização do amor, sendo missionários da
esperança e, assim, levando o amor de Deus aos irmãos mais necessitados e
que precisam de uma palavra de fé e esperança”, explica.
O projeto Semeadores da Alegria, que conta hoje 163 membros, está de
acordo com o que sugere o papa, no vídeo de divulgação sobre o mês de
oração da Amizade Social. “Gostaria de propor a todos que fossem além
dos grupos de amigos e construíssem a amizade social, que é tão necessá-

ria para a boa convivência.” O grupo é formado por pessoas oriundas das
diversas paróquias da Arquidiocese. Porém, recebe voluntários sem fazer
qualquer tipo de discriminação. A iniciativa acolhe os pacientes do Hospital das Clínicas da UFG, Hospital Geral de Goiânia, Santa Casa de Misericórdia, Instituto de Nefrologia, Hospital de Urgência de Aparecida de
Goiânia e Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo.
Segundo a coordenadora, o importante é que as pessoas que queiram
participar da iniciativa estejam de acordo com a missão proposta: “contribuir para o bem-estar dos pacientes e idosos, acompanhantes e proﬁssionais, promovendo a humanização do ambiente hospitalar e do abrigo,
levando o amor de Deus a todos que precisarem de uma palavra de fé e
esperança”. Ela ainda informa que o projeto tem transformado a vida dos
participantes. “Cada atuação é um abastecimento para a alma, é um encontro com amigos, um encontro com pacientes e idosos, é um encontro
com o próprio Deus. Somos um exército pronto a servir o Senhor, a levar
amor, semear alegria, modiﬁcar ambientes, transformar corações, transbordar esperança, desejosos de fazer a diferença onde estivermos e fazer
um mundo melhor.”

Nem ó e pã e  he
Na Encíclica Fratelli Tutti, o papa chama a atenção e esclarece
que “Reconhecer todo o ser humano como um irmão ou uma irmã
e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras
utopias. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos
eficazes, que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nessa linha torna-se um exercício alto da caridade. Com efeito,
um indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada, mas, quando se
une a outros para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no ‘campo da caridade
mais ampla, a caridade política’. Trata-se de avançar para uma ordem social e política, cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que ‘é uma sublime vocação, é uma das formas
mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum’”.
Teresinha Lima Silva expõe que nem sempre a necessidade das pessoas carentes se resume apenas a
alimento. “Quando falamos de pessoas carentes, pensamos logo em coisas como comida, dinheiro. E está errado. Isso não é nada diante do descaso e desprezo que essas pessoas sofrem. A carência maior é de atenção.
Atenção dos governantes e da sociedade, elas têm carência de serem vistas. É isso que o voluntário tem de
oferecer para que essas pessoas sintam um pouco de dignidade”, pondera.
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CATEQUESE DO PAPA

“Ungiam com óleo
muitos doentes,
curando-os” (Mc 6,13)

D

urante o mês de julho, o papa Francisco, como já é tradição, não fará as
catequeses às quartas-feiras. Elas serão retomadas somente no dia 4 de
agosto. Por esse motivo, o espaço dedicado a suas catequeses no Jornal
Encontro Semanal passa a trazer trechos de Angelus, pronunciamentos, twittes ou notícias relacionadas ao Santo Padre.
Após procedimento cirúrgico realizado no Hospital A. Gemelli, para tratar
uma estenose diverticular do cólon, no domingo, 11 de julho de 2021, papa
Francisco falou aos ﬁéis da janela do hospital, agradecendo as orações e fez
uma pequena catequese, destacando o Sacramento da Unção dos Enfermos,
e falou, especialmente, sobre a importância do cuidado e da proximidade nos
momentos de enfermidade. Leia o texto na íntegra.

(...) este ‘óleo’ é também a escuta, a
proximidade, a solicitude, a ternura de
quem cuida da pessoa doente: é como
uma carícia que faz sentir melhor,
acalma a dor e revitaliza
Prezados irmãos e irmãs!

E

stou feliz por poder realizar o encontro dominical do Angelus até daqui,
da Policlínica “Gemelli”. Estou grato a todos vós: senti a vossa proximidade e o apoio das vossas orações. Obrigado de coração! O Evangelho que se lê na Liturgia de hoje narra que os discípulos de Jesus, por
Ele enviados, “ungiam com óleo muitos doentes, curando-os” (Mc 6,13). Esse
“óleo” faz-nos pensar também no Sacramento da Unção dos Enfermos, que dá
conforto ao espírito e ao corpo. Mas esse “óleo” é também a escuta, a proximidade, a solicitude, a ternura de quem cuida da pessoa doente: é como uma
carícia que faz sentir melhor, acalma a dor e revitaliza. Mais cedo ou mais tarde todos nós, todos, precisamos dessa “unção” da proximidade e da ternura,
e todos podemos oferecê-la a outra pessoa, com uma visita, um telefonema,
uma mão estendida a quem precisa de ajuda. Recordemos que no protocolo do
juízo ﬁnal – Mateus 25 – uma das coisas sobre as quais nos interrogarão será a
proximidade aos doentes.
Nesses dias de hospitalização, experimentei mais uma vez como é importante dispor de um bom serviço de saúde, acessível a todos, como existe na
Itália e noutros países. Um serviço de saúde gratuito, que assegure um bom
atendimento acessível a todos. Não se pode perder esse bem precioso. É preciso
preservá-lo! E, por isso, todos devemos comprometer-nos, pois serve a todos e
requer a contribuição de todos. Até na Igreja, às vezes, acontece de alguma instituição de saúde, devido a uma má gestão, não estar bem economicamente, e o
primeiro pensamento que nos vem é de a vender. Mas na Igreja a vocação não
consiste em ter dinheiro, mas em prestar serviço, e o serviço é sempre gratuito.
Não vos esqueçais disto: salvar as instituições gratuitas!
Quero manifestar o meu apreço e encorajamento aos médicos e a todos os
proﬁssionais da saúde e ao pessoal deste hospital e de outros hospitais. Trabalham tanto! E rezemos por todos os doentes. Eis algumas amigas crianças
doentes... Por que sofrem as crianças? Por que sofrem as crianças é uma interrogação que toca o coração. Acompanhá-las com a oração e rezar por todos os
doentes, especialmente pelos que se encontram em condições mais difíceis: que
ninguém ﬁque sozinho, que cada um possa receber a unção da escuta, da proximidade, da ternura e do cuidado. Peçamo-lo por intercessão de Maria, nossa
Mãe, Saúde dos enfermos.

ANGELUS

Fotos: Vatican News
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FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

H

oje, na série “O edifício religioso e suas curiosidades”,
você vai saber mais sobre o
labirinto. Várias catedrais
francesas da Idade Média tinham
desenhado, principalmente no piso
da nave, um labirinto. A Catedral de
Chartres abriga o maior e mais completo labirinto desse período.
A existência dos labirintos no
templo cristão já foi motivo de muitas especulações, mistérios e tudo o
que dá vazão à capacidade imaginativa da mente humana. Talvez um
pouco disso se dê pelo signiﬁcado
da palavra que se refere a uma construção com vários caminhos que se
entrelaçam de maneira a diﬁcultar o
encontro da saída.
No cristianismo, o labirinto atinge dimensão simbólica, pois é um
caminho único, sinuoso, que nos
leva ao centro no qual, é claro, há
uma entrada e saída que jamais nos

induzirá ao erro. Representa o caminho da vida, como aﬁrma o escritor
francês Jean Hani:
“(...) a ﬁgura representa a existência humana, a vida com suas
vicissitudes de toda a ordem, consequências do estado humano e de
sua imersão no mundo. A entrada
no labirinto é o nascimento e sua
saída é morte”.
Para a dimensão religiosa, o labirinto é um caminho de oração, a
peregrinação do homem em busca
de Deus, a busca do Paraíso, da Jerusalém Celeste (o centro).
No período em que a Terra Santa estava sob o domínio dos muçulmanos e, assim, os cristãos estavam
impedidos de peregrinar, o labirinto
da Catedral de Chartres foi o local
destinado para substituir, simbolicamente, essa peregrinação.
Ainda hoje é um local de peregrinação. No colégio de padres orienta-se o peregrino para esta caminhada:
“Por isso que guia a fé, o desaﬁo do labirinto é abrir-se progressivamente a Cristo antes de avançar
para o altar, o amor que Cristo deu
e o desejo de superar todas as diﬁculdades pessoais. É dada a oportunidade de reavaliar seus pecados −
abandone-os e busque perdão para
avançar”.

Para a dimensão religiosa,
o labirinto é um caminho de oração,
a peregrinação do homem em
busca de Deus

Foto: Internet

O edifício religioso e suas curiosidades: o labirinto
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LEITURA ORANTE

“Jesus viu a multidão e
teve compaixão” (Mc 6,34)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho deste domingo, Jesus vê a multidão e sente compaixão. Essa multidão era “como
ovelhas sem pastor” (Mc 6,34).
Em sua missão entre os homens, Jesus é
acompanhado por numerosas multidões,
que vão ao seu encontro a ﬁm de obter um
alívio para os seus sofrimentos e a cura de
alguma enfermidade. Ele é o pastor samaritano que enxerga a realidade da ovelha
caída à beira do caminho e dispensa-lhe o
cuidado do alimento material e do espiritual, que permanece para a vida eterna
(cf. Lc 10,29-36; Jo 6,1-27).
Ele é o pastor rei escolhido para apascentar as ovelhas de Israel e dos conﬁns
da Terra (cf. Jr 23,3-4; At 1,8). Como bom

Texto para oração: Mc 6,30-34 (página 1399 – Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Internet

MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)

Siga os passos para a leitura orante:

pastor, Ele apascenta a ovelha perdida,
restaura a abatida e guarda a ovelha gorda (cf. Ez 34,16).
Jesus, olha, com compaixão, para o teu
povo nestes tempos difíceis e alivia os sofrimentos daqueles que se encontram em situações-limite de enfermidades, luto, medo
e desespero. Concede à tua Igreja a possibilidade de cuidar do teu rebanho, dando a
ele o alimento material e o espiritual.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Ex 14,5-18; Ex 15; Mt 12,38-42. 3ª-f.: Ex 14,21-15,1; Ex 15; Mt 12,46-20.
4ª-f.: Ex 16,1-5.9-15; Sl 77 (78); Mt 13,-1-9. 5ª-f.: Santa Maria Madalena, festa – Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17; Sl
62(63); Jo 20,1-2.11-18. 6ª-f.: Ex 20,1-17; Sl 18(19B); Mt 13,18-23. Sábado: Ex 24,3-8; Sl 49(50); Mt 13,24-30.
Domingo: 17º Domingo do Tempo Comum – 2Rs 4,42-44; Sl 144(145); Ef 4,1-6; Jo 6,1-15.

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 fazê-lo 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 em cima do que o texto
lhe fala. Destaque palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas.
4. Oração espontânea: apresente-se 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-se dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida.
Durante a semana, relembre o 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 colocar essa Palavra em prática.
16º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra:
Jr 23,1-6; Sl 22 (23)1-3a.3b-4.5.6 (R. 1.6a); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
(Urgência da missão).

