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Transﬁguração do Senhor
A Transﬁguração é um dos milagres de Jesus e esse milagre é único
entre outros que aparecem nos evangelhos, porque o
milagre acontece ao próprio Jesus
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VIDA CRISTÃ

O Seminário Santa Cruz
e o episcopado de
Dom Emanuel

Clero celebra o
Dia do Padre na
Cidade da Comunhão

Não há comunicação
sem a presença do
Espírito Santo
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PALAVRA DO ARCEBISPO

VOCAÇÃO?

N

a Igreja, todos somos vocacionados, cada um para uma
vocação especíﬁca. O Senhor
chama-nos à existência e,
dentro do seu projeto de amor para a
salvação da humanidade, chama-nos
também a ocupar um lugar que é pessoal nesse plano. É por meio de nossa
vocação especíﬁca que nos tornamos
instrumentos de amor nas mãos do
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Senhor que nos chama e nos envia,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
cooperamos com a realização desse
projeto e nos santiﬁcamos. Por isso, urge que cada cristão faça
um sério caminho de discernimento para compreender a sua
própria vocação.
Isso exige, em primeiro lugar, tomar consciência de que todos
temos uma vocação e que, por isso, precisamos discerni-la. Como
em nosso tempo a maior parte das pessoas se casam, há uma espécie de costume de pensar que todos devem se casar. Assim,
muitos nem mesmo se perguntam se, de fato, essa seria a sua
vocação pessoal. Certamente o matrimônio é uma vocação possível, mas nem todos os cristãos foram chamados a casar-se. Além
do matrimônio, alguém pode ser chamado à vida consagrada,
ao ministério ordenado ou a outro estado de vida reconhecido
pela Igreja. Assim, é necessário que, desde a infância, ensinemos
nossos ﬁlhos a se perguntarem: “Senhor, o que queres de mim?
Qual é a minha vocação?”. Essa pergunta deveria ser ainda mais
levada a sério entre os jovens, pois essa é a etapa da vida propícia
para dar passos em direção ao cumprimento da própria vocação.
Em segundo lugar, é importante lembrar que o discernimento vocacional é um caminho feito na oração. É Deus quem nos
chama. A vocação não é uma escolha da própria pessoa, mas
uma resposta ao chamado de Deus. Por isso, somente cultivando
a relação com Ele por meio da oração é que podemos aprender
a discernir a voz do Senhor que nos chama e nos indica nosso
caminho. A oração é, por excelência, o espaço do discernimento vocacional. Assim, devemos dedicar tempo para estar com o
Senhor, escutar a Sua Palavra, dialogar intimamente com Ele.
Junto com isso, devemos cultivar nossa devoção ﬁlial a Nossa
Senhora, por meio das diversas manifestações da piedade mariana, particularmente o Terço, a ﬁm de aprender com a Mãe de
Jesus a dizer: “Eis-me aqui”.
Além da oração, temos necessidade, em terceiro lugar, de
sermos acompanhados por um bom diretor espiritual. Sozinhos, muitas vezes, encontramos diﬁculdade de entender a voz
de Jesus, de compreender o que nos está dizendo a respeito de
nossa vocação. Por isso, precisamos de alguém maduro na fé,
experimentado nos caminhos do Senhor, que nos ajude a ver e
discernir os verdadeiros sinais de Deus para a nossa vocação.
Alguém que nos encoraje, nos sustente e nos anime a dar uma
resposta ﬁel ao Senhor.
A resposta à nossa vocação é parte da nossa resposta de amor
a Deus e aos nossos irmãos. Independentemente de qual seja ela,
o que importa é que façamos a vontade de Deus e respondamos
ao chamado, vivendo de modo generoso a nossa vocação pessoal.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
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Redação: Fernanda Freitas, Gabriela Rodrigues,
Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
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Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Na edição do jornal Encontro desta
semana, trazemos matéria de capa sobre a Transﬁguração de Jesus Cristo.
Para aprofundar neste assunto, padre
Arthur Freitas nos responde algumas perguntas. Em sua Palavra, Dom
Washington Cruz revela que “A resposta à nossa vocação é parte da nossa
resposta de amor a Deus e aos nossos
irmãos”. Na série História da Igreja em
Goiás, padre Maximiliano Costa fala
sobre o Seminário Santa Cruz durante
o episcopado de Dom Emanuel. Retomando suas catequeses, o papa Francisco continua a explicação sobre a
Carta aos Gálatas.
Em Arquidiocese em Movimento você

vai ler sobre a posse do padre Márcio
Celestino na Paróquia Sant’Ana, em
Inhumas, e de monsenhor José Vicente, na Paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Itauçu. E também lê a matéria
de ordenação do seminarista Manoel
Rodrigues de Sousa Neto. Na página
4, trazemos uma matéria especial sobre a vocação matrimonial. No espaço
Vida Cristã, o articulista Marcus Tullius
fala sobre a presença do Espírito Santo na comunicação. Ele explica que “O
agente da Pastoral da Comunicação
deve ter a consciência da necessidade
de intimidade com Deus”.
Uma boa leitura!

História da Igreja em Goiás
O Seminário Santa Cruz durante o
episcopado de Dom Emanuel
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História
Foto: Internet

QUAL É A SUA

Editorial

A

o assumir sua missão episcopal em Goiás, no ano de 1923, Dom Emanuel Gomes de Oliveira encontrou um grande desafio, a escassez do
clero local diante de uma diocese de grandes extensões territoriais. Assim, Dom Emanuel iniciou a reestruturação do Seminário Santa Cruz
para a formação do clero diocesano local.
Devido à grande crise econômica que passou a diocese de Goiás nesse período, o Seminário Santa Cruz era o que gerava maior despesa para a diocese.
Dessa forma, foi nele que o bispo procurou fazer a sua primeira intervenção,
atendendo, ao mesmo tempo, à necessidade de um seminário que estivesse em
pleno vigor e que pudesse cumprir sua finalidade, que consistia na formação do
clero diocesano.
A primeira atitude de Dom Emanuel, nesse contexto, foi a de fechar temporariamente o Seminário Santa Cruz e enviar seus seminaristas para estudar em
Mariana, na diocese de Dom Helvécio, seu irmão, com estruturas maiores. Enquanto isso, Dom Emanuel ganhou tempo para capitalizar recursos e reestruturar o seminário, principalmente depois do novo contrato firmado com os padres
redentoristas, o que possibilitou um número maior de entradas para a diocese.
Em 1926, com a mudança de sua residência para Bonfim (atual Silvânia), o bispo
mandou construir um novo prédio para abrigar o Seminário Santa Cruz, pois era
de práxis que o seminário estivesse onde o bispo estava. Esse novo prédio foi
inaugurado em 1940.
Mesmo sendo um bispo oriundo de uma ordem regular, Dom Emanuel se
preocupou com a formação do clero secular e isso era demonstrado através da
reestruturação e da manutenção do Seminário Santa Cruz, pois seria ali o local
de formação dos padres diocesanos. Por exemplo, em 1947, havia, em Goiás, 18
padres seculares, sendo nove deles ordenados por Dom Emanuel, entre eles,
os monsenhores Domingo Pinto de Figueiredo, Abel Ribeiro Camelo, o cônego
José Trindade da Fonseca e Silva e o padre Francisco de Sales Peclat. Com essa
iniciativa, o bispo almejava a formação de um clero nativo para sua diocese e
que tivesse um melhor preparo para assumir sua missão. Além da reestruturação do Seminário Santa Cruz, Dom Emanuel incentivou a “Obra das Vocações
Sacerdotais”, que tinha por finalidade mobilizar os padres e leigos para colaborarem de maneira regular e frequente com as despesas da formação sacerdotal.
Além disso, criou o seminário preparatório Jesus Adolescente. Outra iniciativa
do bispo foi a de incentivar a descoberta de novas vocações sacerdotais por
parte dos párocos, os quais deveriam fomentar tais vocações. Ter um clero local maior e bem formado contribuiria para uma melhor atuação e presença da
Igreja em Goiás.
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Arcebispo de Goiânia ordena
mais um diácono que se
prepara para o sacerdócio
Foto: Rudger Remígio

Duas paróquias do Vicariato
Inhumas recebem seus
novos padres
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Foto: PASCOM - Paróquia Sant’Ana

MARCOS PAULO MOTA

N

A

s Paróquias Sant’Ana, em Inhumas, e Nossa Senhora da Abadia,
em Itauçu, receberam seus novos pastores. O padre Márcio Celestino da Silva assumiu como novo administrador paroquial da Paróquia Sant’Ana, sucedendo o Mons. José Vicente Barboza, que,
por sua vez, assumiu a Paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Itauçu, no
lugar do padre Márcio Celestino.
As duas celebrações foram presididas por Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia. Na celebração que marcou a abertura do mês vocacional
e o dia em que a Igreja no Brasil celebra as vocações sacerdotais, o bispo
fez um pedido especial aos ﬁéis. “Rezem pelas vocações em todos os seus
estilos, seja sacerdotal, matrimonial, religiosa ou laical, mas peço que, sobretudo nesta semana pelas vocações sacerdotais, que o Senhor da messe
continue chamando operários e que os chamados possam ser sacerdotes
amorosos e zelosos com o povo de Deus.”
Ainda em sua reﬂexão, Dom Levi pediu aos paroquianos das duas paróquias que amem e rezem por seus padres e que caminhem com ele para
que juntos possam fazer o melhor para a comunidade.
Os padres ﬁzeram a proﬁssão de fé, o juramento de ﬁdelidade, renovaram as promessas sacerdotais e ainda receberam os instrumentos para
bem desempenhar suas funções: a chave da igreja, as chaves do sacrário,
o óleo do Batismo e também a estola roxa para administrar o Sacramento
da Penitência.

o sábado, dia 31, o seminarista Manoel Rodrigues Neto foi ordenado
diácono a serviço da Igreja de Goiânia, dando mais um passo rumo à
ordenação sacerdotal. A celebração aconteceu no Santuário-Basílica Sagrada Família. Ela foi presidida por Dom Washington Cruz e contou com
a presença de Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, e alguns padres do
clero da Arquidiocese, além da participação de muitos fiéis das paróquias onde o
neodiácono fez seus trabalhos pastorais.
Em sua homilia, Dom Washington Cruz acolheu os pais do ordinando, que vieram do Maranhão para esse momento tão especial. “Quero render graças a Deus
pelos pais do seminarista Manoel, que doaram o filho para se consagrar a Deus.
Com essa ordenação, oferecemos e recebemos com alegria e gratidão esse particularíssimo dom da graça dado à Igreja. É um dom que, desde os tempos apostólicos, o Senhor jamais deixou e deixará de faltar à sua esposa, que é, portanto,
parte integrante daquela grande tradição que caracteriza a história, o caminho
e mais profundamente o próprio rosto da comunidade cristã”. O arcebispo comentou também sobre o gesto de imposição das mãos. “Através da imposição
das mãos, insiro o acólito Manoel no primeiro grau do Sacramento da Ordem, o
diaconado, que o configurará a Jesus Cristo, aquele que serve por amor”.
O rito de ordenação é iniciado antes da homilia com a apresentação dos candidatos ao bispo. Após a homilia, segue o propósito do eleito, momento em que ele
responde ao arcebispo o desejo de ser consagrado ao serviço da Igreja; depois,
segue a Prece Litânica, o bispo e toda a assembleia rogam a Deus Pai Todo-Poderoso que derrame com bondade a bênção sobre os servos que são chamados à
Ordem do Diaconado. Neste momento, o candidato encontra-se deitado em sinal
de total entrega a Deus.
Em seguida, acontece a imposição das mãos e a prece de ordenação sobre o
ordinando, pedindo ao Senhor que envie sobre ele o Espírito Santo. E, depois, há
a imposição das vestes diaconais, a entrega do livro dos Evangelhos e o cumprimento entre o bispo e o ordenado. O bispo diz: “A paz esteja contigo” e o neodiácono responde: “O amor de Cristo nos uniu”. Posteriormente, a Santa Missa continua conforme o ordinário. (Marcos Paulo Mota)

Foto: Rudger Remígio

Foto: PASCOM - Paróquia Nossa Senhora da Abadia

Celebração de São João Maria Vianney
marca os 50 anos de ordenação
sacerdotal de Dom Washington Cruz

Rezem pelas vocações
Em todos os seus estilos,
seja sacerdotal, matrimonial,
religiosa ou laical

A

conteceu, no dia 4 de agosto, uma celebração solene em honra a São
João Maria Vianney. A Santa Missa aconteceu no Auditório Mãe da
Igreja, localizado na Cidade da Comunhão, e foi celebrada também em
ação de graças pelos 50 anos de sacerdócio de Dom Washington Cruz.
Ela foi presidida por Dom Washington Cruz. Concelebraram Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia; Dom José Francisco Rodrigues do Rêgo, bispo de
Ipameri, que completou também, no dia, 2 anos de ordenação episcopal; além
de diversos padres do clero da Arquidiocese de Goiânia.
Em sua homilia, Dom Washington rendeu graças a Deus por seus 50 anos de
ministério. “Quero, nesta celebração, render graças a Deus por ter me chamado
ao sacerdócio. Comemorar um jubileu é sempre motivo para agradecer. São 50
anos de caminhada, olho para trás com a memória agradecida e com um olhar
dirigido ao futuro.” (Marcos Paulo Mota)
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VOCAÇÕES

Vocação do
Matrimônio

Uma história de amor,
fé e união que dura
mais de meio século
SUZANY MARQUES

C

asados há 66 anos, pais de seis ﬁlhos, avós de 18 netos e bisavós de
nove. Os aposentados Antônio Dias de Carvalho e Nilda Rezende
testemunham, diariamente, a vocação do matrimônio. Para o senhor Antônio, o segredo de um casamento longo e feliz é o amor. “É
preciso sempre um amar o outro, não se esquecendo de que Deus tem que
estar à frente de nós”, explica ele. Dona Nilda fala que aqueles que querem
um relacionamento duradouro precisam saber dialogar e ser pacientes.
A união, base na criação dos ﬁlhos do casal, hoje se reﬂete nas famílias
que se formaram através deles. É rotineira a reunião de todos os herdeiros
do senhor Antônio e dona Nilda. “A fé é nossa base, nós temos sempre reuniões da família aqui. Nós nos encontramos quase toda semana. E sempre
com o pensamento de que Deus está na frente”, diz ele. A ramiﬁcação da
família fez com que ela não só crescesse, mas também se diversiﬁcasse. “Eu
tenho um neto que é quase pastor. Eu o chamo aqui, às vezes, para fazer
uma oração conosco. Essa unidade é muito boa”, explica Nilda Rezende.
Devotos exímios de Nossa Senhora, foi ela que os amparou quando, neste ano, eles perderam um ﬁlho para a covid-19. “Quando ele estava muito
ruim, que me deram a notícia, eu falei assim: ‘Nossa Senhora estou entregando para a Senhora agora, o que for para acontecer, que eu entenda, que
a Senhora não nos desampare’”, revela dona Nilda. “Maria, aqui em casa, é
uma presença constante”, completa.
Segundo o coordenador da Pastoral Vocacional, padre Rodrigo Lacerda, na vocação matrimonial, “o homem e a mulher se sentem chamados
a servir a Deus, no serviço a seu esposo, sua esposa, doando sua vida. E
também na fecundidade, tendo ﬁlhos e educando-os na fé”. Baseados nesse
fundamento, a oração foi um grande aliado do casal durante toda a vida.
“Em todo momento de nossa vivência, principalmente com os ﬁlhos, sempre colocamos essa maravilha que Deus nos ofereceu. Até na maneira de
rezar, Ele não disse, Pai meu, Ele disse Pai-Nosso”.
Com o batismo, concretiza-se a vocação à santidade e isso nos faz cristãos. Assim, as portas para os demais sacramentos se abrem e tem início
a vida de Igreja. Porém, no decorrer da vida, existe, para cada indivíduo,
um caminho próprio para viver essa santidade de um modo único. E para
aqueles que querem viver a santidade no matrimônio, o senhor Antônio
deixa um conselho: “Primeira coisa é ter Deus e Nossa Senhora em nossa
alma, e depois, a união e o amor. O perdão não pode faltar na união de
um casal”. Dona Nilda ressalta ainda que um casal não pode dormir com
pendências um com o outro, as coisas precisam ser resolvidas antes de se
deitarem. E quando se entra em uma nova família, seja o esposo ou a esposa, entra-se por completo. “É importante ter cuidado para não fazer desavenças.” O diálogo, segundo ela, é extremamente importante em qualquer
relacionamento. “A falta de diálogo destrói um casamento, porque a gente
deixa de falar, de abrir o coração e a mente”, ﬁnaliza.

Casamento em 1955

Parte da família: filhos, genros, noras, netos...
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“Este é o meu
ﬁlho amado.
Escutai o que
ele diz!”

FERNANDA FREITAS

T

oda celebração litúrgica pretende atualizar o mistério de Cristo
desde a Encarnação, passando por toda a vida de Cristo até o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.
Todos os três Evangelhos Sinóticos contam a história da Transﬁguração (Mt 17,1-9; Mc 9,2-9; Lc 9,28-36). A palavra “transﬁguração”
signiﬁca mudar de forma ou formato. Portanto, signiﬁca uma mudança de
forma ou aparência. Foi o que aconteceu com Jesus na Transﬁguração: sua
aparência mudou e tornou-se gloriosa, brilhou tanto quanto o Sol.
A Transﬁguração é um dos milagres de Jesus e esse milagre é único
entre outros que aparecem nos Evangelhos, porque o milagre acontece ao
próprio Jesus. Alguns consideraram a Transﬁguração “o maior milagre”,
pois complementou o batismo e mostrou a perfeição da vida no céu. É um
dos cinco marcos principais na narrativa do Evangelho da vida de Jesus.
Os outros são: o batismo, a cruciﬁcação, a ressurreição e a ascensão.
A Transﬁguração de Jesus é celebrada na Igreja desde os primeiros séculos. Os cristãos, tanto no Oriente como no Ocidente, celebram esta festa.
Embora em datas diferentes, foi no ano 1457 que o papa Calisto III determinou que essa festa seria no dia 6 de agosto, celebrada por toda a cristandade no mesmo dia.

Fotos: Internet

CAPA

Evangelho de

São Marcos (9,2-10)
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e
João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta
montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e
estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos
fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra
para Elias”. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos
com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu
com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu
filho amado. Escutai o que ele diz!” E, de repente, olhando
em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou
que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que
o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles
observaram esta ordem, mas comentavam entre si, o que
queria dizer “ressuscitar dos mortos”.

Para aprofundar neste assunto,
Pe. Arthur Freitas, doutorando em
Teologia na Universidade de Valência,
na Espanha, respondeu a algumas
perguntas.

O que Jesus pretendia ao transfigurar-se?
Para entender a intenção desse ato de Cristo, precisaremos considerar os
eventos e os acontecimentos prévios à Transfiguração. Sabemos que Jesus havia enviado os seus discípulos para pregar o Evangelho. Depois, quando eles
voltaram, Jesus os leva a um lugar à parte para descansar, mas esse descanso
foi interrompido porque a multidão chegou primeiro. Então, Jesus prega para
a multidão e, em seguida, a alimenta, multiplica os pães. Posteriormente, Jesus
sai de novo com seus discípulos e, neste momento, anuncia sua Paixão, anuncia
que vai sofrer e morrer em Jerusalém. Diante disso, os discípulos não tinham
entendido o que Jesus estava falando porque eles esperavam de Jesus um messianismo um pouco mais prático, mais concreto.
Então, a Transfiguração tem um sentido de dar aos discípulos uma visão de
quem é Cristo e que eles não devem ficar parados ou perdidos na Paixão que
Cristo acaba de anunciar, mas eles devem ter sempre os olhos naquilo que Jesus
acaba de manifestar: sua glória, sem renunciar à Paixão. Eles precisam crer naquilo que Cristo tem a oferecer a eles, que é a vida eterna.
“Escutai o que ele diz!” é um convite a uma maior intimidade com Jesus?
“Escutai o que ele diz”, além de ser a passagem da Antiga para a Nova Aliança
é também um convite a uma vida mais íntima com o próprio Deus. Deus não se
utiliza mais de intermediários para falar ao seu povo. Ele mesmo veio ao mundo
para falar ao povo, ou seja, é um passo a mais de intimidade, porque antes só os
profetas podiam ou recebiam a mensagem de Deus e eles transmitiam ao povo.
A partir do momento que Jesus fala, é o próprio Deus falando.
Pedro gostaria de eternizar aquele momento ao sugerir que
fizessem três tendas?
Pedro, diante da Transfiguração de Jesus, vendo aquela maravilha, tendo
aquela experiência maravilhosa de ver a glória de Jesus Cristo, tem aquele desejo de ficar ali, tem aquele desejo próprio que nós temos diante de uma experiência de felicidade e de paz.

A resposta de Jesus é que faz com que Pedro entenda que não é a hora. Para
voltar à glória do Pai, Ele primeiro precisaria passar pela cruz, para realizar sua
obra de redenção e para salvar os homens, ou seja, é evidente que tudo tem um
objetivo, mas é preciso percorrer o caminho para alcançá-lo. E seguir Jesus é
aceitar este caminho, é caminhar com Ele, apesar de não entendermos que esse
caminho, às vezes, nos faz passar pelo Calvário. Precisamos, pela fé, seguir em
fidelidade a Cristo, porque Ele é a resposta que nós buscamos, Ele é a glória que
nós desejamos. A experiência de paz que nós sonhamos de vida verdadeira, de
vida plena está nele. Portanto, ainda que com dificuldades, dúvidas, sem compreender algumas coisas, tem maior valor escutar e seguir Jesus.
O que a Transfiguração de Jesus ainda tem a nos dizer?
Todo aquele que está com o coração aberto, disposto a escutar o que Jesus
tem a nos dizer, certamente pode tirar deste momento uma grande experiência
para sua própria vida. A Transfiguração de Jesus tem poder de atualizar este mistério em nossa vida de modo que nós também podemos nos transfigurar, não
uma transfiguração completa. Isso será só no dia da nossa ressurreição, mas até
lá, pouco a pouco, nós podemos ir mudando nossa figura em uma figura semelhante à de Cristo. Então, cada vez que eu experimento de modo intenso o Mistério da Transfiguração de Jesus, a própria vivência da fé pode transformar algo em
mim que precisa ser mudado, algo que em mim Jesus gostaria de transformar,
um sentimento, um pensamento, alguma experiência, mas, principalmente, este
desejo de ser como Ele, serviço para o mundo, doação, entrega, Eucaristia para
aqueles que necessitam de mim.
Assim, o melhor da celebração da fé cristã é saber que ela toca nossa vida de
um modo muito concreto, muito prático, é uma ação espiritual, mas que tem
consequências bastante práticas e reais na vida de todos aqueles que se deixam
tomar por ela.

Leia a entrevista completa no site: arquidiocesedegoiania.org.br
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O Evangelho
é um só
Irmãos e irmãs!

Q

uando se trata do Evangelho e da missão de evangelizar, Paulo entusiasma-se, deixa-se arrebatar. Parece não ver nada além dessa missão
que o Senhor lhe conﬁou. Tudo nele é dedicado a esse anúncio, e ele
não tem outro interesse a não ser o Evangelho. É o amor de Paulo,
o interesse de Paulo, o ofício de Paulo: anunciar. Chega a ponto de
dizer: “Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho” (1Cor 1,17).
Paulo interpreta toda a sua existência como uma chamada a evangelizar, a fazer conhecer a mensagem de Cristo, a fazer conhecer o Evangelho: “Ai de mim
– diz – se não evangelizar” (1Cor 9,16). E escrevendo aos cristãos de Roma,
apresenta-se simplesmente assim: “Paulo, servo de Jesus Cristo, Apóstolo por
vocação, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus” (Rm 1,1). Essa é a sua
vocação. Em síntese, a sua consciência é que foi “destinado” para levar o Evangelho a todos, e não pode fazer outra coisa senão dedicar-se com todas as suas
forças a essa missão.

A fé em Jesus não é uma
mercadoria a negociar: é salvação,
é encontro, é redenção
Portanto, compreende-se a tristeza, a desilusão e até a amarga ironia do
Apóstolo em relação aos Gálatas, que aos seus olhos enveredam por um caminho errado, que os levará a um ponto de não retorno: erraram a estrada. O
eixo em torno do qual tudo gira é o Evangelho. Paulo não pensa nos “quatro
evangelhos”, como é espontâneo para nós. Com efeito, quando envia esta Carta, nenhum dos quatro evangelhos tinha sido escrito. Para ele, o Evangelho é
o que ele prega, isso chama-se querigma, isto é o anúncio. E qual anúncio? Da
morte e ressurreição de Jesus como fonte de salvação. Um Evangelho que se
exprime com quatro verbos: “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras; foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras; apareceu a Cefas” (1Cor 15,3-5). Esse é o anúncio de Paulo, o anúncio que dá vida a
todos. Esse Evangelho é o cumprimento das promessas e a salvação oferecida a
todos os homens. Quem o recebe reconcilia-se com Deus, é acolhido como um
verdadeiro ﬁlho e recebe em herança a vida eterna.
Diante de um dom tão grande que foi dado aos Gálatas, o Apóstolo não
consegue explicar porque eles pensam em aceitar outro “evangelho”, talvez
mais soﬁsticado, mais intelectual, outro “evangelho”. Contudo, devemos notar
que esses cristãos ainda não abandonaram o Evangelho anunciado por Paulo.

O Apóstolo sabe que eles ainda estão a tempo de não dar um passo falso, mas
admoesta-os com vigor, com muito vigor. O seu primeiro argumento aponta
diretamente para o fato de que a pregação realizada pelos novos missionários –
esses que pregam a novidade – não pode ser o Evangelho. Aliás, é um anúncio
que distorce o verdadeiro Evangelho porque impede de alcançar a liberdade
– uma palavra-chave – adquirida pela fé. Os Gálatas ainda são “principiantes”
e a sua desorientação é compreensível. Ainda não conhecem a complexidade
da Lei mosaica e o entusiasmo de abraçar a fé em Cristo leva-os a ouvir estes
novos pregadores, iludindo-se de que a sua mensagem é complementar à de
Paulo. E não é assim.
Contudo, o Apóstolo não pode arriscar que se criem compromissos num
terreno tão decisivo. O Evangelho é um só e é aquele que ele anunciou; não
pode haver outro. Atenção! Paulo não diz que o verdadeiro Evangelho é o seu,
porque foi ele que o anunciou, não! Não o diz. Isso seria presunçoso, seria vanglória. Aliás, aﬁrma que o “seu” Evangelho, o mesmo que os outros Apóstolos
anunciavam noutros lugares, é o único autêntico, pois é o de Jesus Cristo. Assim escreve: “Faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem
algum, mas pela revelação de Jesus Cristo” (Gl 1,11). Podemos compreender
porque Paulo usa termos tão duros. Utiliza duas vezes a expressão “anátema”,
que indica a exigência de manter afastado da comunidade aquilo que ameaça
os seus fundamentos. E esse novo “evangelho” ameaça os fundamentos da comunidade. Em suma, nesse ponto, o Apóstolo não deixa espaço para a negociação: não se pode negociar. Com a verdade do Evangelho não se pode negociar.
Ou recebes o Evangelho como é, como foi anunciado, ou recebes outra coisa.
Mas o Evangelho não pode ser negociar. Não se transige: a fé em Jesus não é
uma mercadoria a negociar: é salvação, é encontro, é redenção. Não se barateia.
Essa situação descrita no início da Carta parece paradoxal, pois todos os
sujeitos em questão parecem ser animados por bons sentimentos. Os Gálatas
que ouvem os novos missionários pensam que pela circuncisão serão ainda
mais devotados à vontade de Deus e agradarão mais a Paulo. Os inimigos de
Paulo parecem estar animados pela ﬁdelidade à tradição, recebida dos pais, e
consideram que a fé genuína consiste em observar a Lei. Face a essa suprema ﬁdelidade, justiﬁcam até as insinuações e suspeitas a respeito de Paulo, considerado pouco ortodoxo no que se refere à tradição. O próprio Apóstolo está bem
consciente de que a sua missão é de natureza divina – foi revelada pelo próprio
Cristo, a ele! – e, por isso, é movido por um entusiasmo total pela novidade do
Evangelho, que é uma novidade radical, não é uma novidade passageira: não
há evangelhos “na moda”, o Evangelho é sempre novo, é a novidade. A sua
ansiedade pastoral leva-o a ser severo, porque vê o grande risco que os jovens
cristãos enfrentam. Em síntese, é precioso desenvencilhar-se neste labirinto de
boas intenções para compreender a verdade suprema que se apresenta como
a mais coerente com a Pessoa e a pregação de Jesus e com a sua revelação do
amor do Pai. Isto é importante: saber discernir. Muitas vezes vimos na história,
e vemos também, hoje, algum movimento que prega o Evangelho com uma
modalidade própria, às vezes com carismas verdadeiros, próprios; mas depois
exagera e reduz todo o Evangelho ao “movimento”. E isso não é o Evangelho
de Cristo: este é o Evangelho do fundador, da fundadora e este sim, poderá ajudar no início, mas no ﬁnal não produz fruto pois não tem raízes profundas. Por
isso, a palavra clara e decisiva de Paulo foi benéﬁca para os Gálatas e é salutar
também para nós. O Evangelho é o dom de Cristo a nós, é Ele mesmo quem o
revela. É isso que nos dá vida.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 4 de agosto de 2021
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VIDA CRISTÃ

Não há comunicação real sem a
presença do Espírito
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom
Brasil, membro do Grupo de Reflexão em Comunicação
da CNBB e gerente de conteúdos da Tv Pai Eterno. Autor
do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral da
Comunicação, pela Editora Paulus.

M

uitas pessoas e muitos
grupos começam suas
atividades eclesiais no
fazer. Na cultura popular, encontramos o ditado de que
a necessidade faz o “sapo pular”.
E, de fato, a pandemia fez muitas
comunidades eclesiais sentirem a
necessidade da Pastoral da Comunicação. Muitas pessoas, até de maneira improvisada, começaram a
fazer transmissões de missas, criar
posts para as mídias sociais e foram
se envolvendo nas circunstâncias
impostas pela pandemia. Mas que
caldo podemos extrair dessa situação? Não podemos ﬁcar eternamente no improviso e no amadorismo e
absortos na lógica do fazer. É aqui
que surge um alerta! Na pressa do
fazer e na ânsia de produzir, corre-se o risco de se perder a dimensão
espiritual, ainda mais necessária
aos nossos dias.
As atuais Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil apontam que é preciso superar a ideia de que o fazer já é uma

forma de oração. Esse é um desaﬁo
a ser vencido por todas as pastorais
e movimentos, mas a Pastoral da
Comunicação corre o risco de se perder com facilidade diante do encantamento com a técnica, com as plataformas e com as múltiplas possibilidades oferecidas pela comunicação
digital. Esse pseudofascínio pode
levar facilmente à tentação do ativismo. E o grande risco, apontam as Diretrizes, é que “os agentes de pastoral correm o risco de se esquecer da
dignidade batismal, como verdadeiros sujeitos eclesiais, reduzindo-se a
meros voluntários” (CNBB, 2019, p.
55). Estando no mês vocacional, podemos compreender, com mais agudeza, que todo comunicador, todo
agente de pastoral, é vocacionado a
fazer essa experiência.

“O agente da Pastoral da
Comunicação deve
ter a consciência
da necessidade de
intimidade com Deus”
É sempre necessário recordar
que somos discípulos-missionários, não somos apenas operadores de máquinas. E para operar um
equipamento, para clicar uma foto,
para fazer uma live, para escrever
um texto... para realizar qualquer
atividade comunicativa, é preciso
estar imbuído do Espírito, para que
sua ação leve a um testemunho. O

Foto: Rudger Remígio

MARCUS TULLIUS
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Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil aﬁrma que “o anúncio
sempre deve ser acompanhado pelo
testemunho” (CNBB, 2014, p. 161).
Ora, o testemunho que o comunicador deve oferecer à sua comunidade
parte de um encontro pessoal com a
Pessoa de Jesus Cristo, que é renovado diariamente no exercício de
seu ministério.
Não é à toa que a espiritualidade
é um dos eixos da Pastoral da Comunicação. Ela dá sentido aos demais (formação, produção e articulação), constitui-se como o alicerce

(CNBB, 2014, p. 164). Para viver a
espiritualidade, é preciso ter sede.
O agente da Pastoral da Comunicação deve ter a consciência da necessidade de intimidade com Deus,
da necessidade de um encontro pessoal com o Criador, para criar raízes
“na verdadeira e inesgotável fonte
de onde emana o sentido profundo
dessa mensagem comunicativa. A
comunicação, portanto, torna-se experiência de graça, porque ‘o ser humano tem a possibilidade de fazer
certa experiência do Absoluto que o
transcende’” (CNBB, 2014, p. 45).

Agosto de 2021

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

“Eu sou o pão da vida” (Jo 6,48)
Foto: Rudger Remígio

DIÁCONO MAGNO VALIM MACENA
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este domingo, continuamos com
o discurso de Jesus sobre o “Pão
da Vida”. No domingo passado,
vimos a multidão procurando
Jesus depois de ter matado a fome com a
multiplicação dos pães.
No Evangelho de hoje, após os judeus
questionarem a identidade de Jesus, Ele
os repreende: “Não murmureis entre vós”
(Jo 6,43) e, depois, revela que ninguém
pode vir até Ele se não for atraído pelo
Pai. Nós, hoje, somos atraídos pelo Pai e
encontramos Jesus, o Pão da Vida. Ele se
faz presente na Eucaristia e nos alimenta
tanto o corpo como a alma. Por isso, devemos sempre buscar uma maior proximidade com Jesus, na comunhão e, em
especial, por meio da Adoração ao Santíssimo Sacramento. Só assim estaremos o

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 6,41-51 (página 1475 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho, desligando o celular e tudo que possa retirar sua
atenção deste momento. Crie um ambiente orante e
faça sua oração inicial.
2. Leitura: leia com calma, em voz baixa e, depois, em
silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia
várias vezes, sempre com bastante atenção.

reconhecendo como o Pão da nossa Vida e
poderemos exclamar: “Eis Aqui o pão que
desceu do céu: quem dele comer, nunca
morrerá” (Jo 6,50).
Hoje, o Senhor nos chama a reconhecê-lo como o Pão da Vida. O que você tem
feito para que os outros também o reconheçam? Devemos tornar Jesus conhecido
para que, assim, todos o amem e o sigam.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Dt 10,12-22; Sl 147(147B); Mt 17,22-27. 3ª-f.: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26.
4ª-f.: Dt 34,1-12; Sl 65(66); Mt 18,15-20. 5ª-f.: Js 3.7-10a.11.13-17;Sl 113A(114); Mt 18,21-19,1. 6ª-f.: Js 24,1-13;
Sl 135(136); Mt 19,3-12. Sábado: Js 24,14-29; Sl 15(16); Mt 19,13-15. Domingo: 20º DTC – Assunção de Nossa
Senhora, solenidade – Ap 11,19a.12,1-6a.10ab; Sl 44(45); lCor 15,20-27a; Lc 1,39-56.

3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase que pareça falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias
vezes, sem se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a Palavra
em seu coração, como um alimento saboroso em sua
boca. Se essa palavra o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da Bíblia, deixe-as ecoar dentro de você.
4. Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar
ao coração de Deus aquilo que a Palavra meditada
trouxe em seu coração. Fale com Deus e ofereça a Ele
o sentimento causado por ela.
5. Contemplação: permaneça em Deus, colocando seus
olhos ﬁxos em sua Palavra.

