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Assunção da
Mãe de Deus
A sempre Virgem Maria,
terminado o curso da
vida terrestre, foi assunta
em corpo e alma à
glória celestial
(Munificentissimus Deus, n. 44)
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ORAÇÃO DO CRISTÃO

ARQUIDIOCESE

VIDA CRISTÃ

O Santo Terço como
caminho de clamor
para a salvação

No dia do padroeiro
é consagrado altar da
Comunidade São Lourenço

Fabiana Longhi explica
sobre beleza e função
catequética dos vitrais
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Como, concretamente,

Jesus nos amou?

A

resposta brota límpida de cada
página do Evangelho. Jesus
nos amou desde o nascimento,
no pobre presépio de Belém,
até fugir errante para a terra do Egito,
até transcorrer a quase totalidade de
sua vida numa aldeia desconhecida da
Galileia. Por nosso amor, Ele, Palavra
vivente, anunciou a mensagem da salvação, realizou prodígios para o bem
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
dos pobres e dos enfermos, deixou-nos
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
a Igreja que nos dá os sacramentos.
Mas para Ele era ainda muito pouco: amou-nos até dar a si mesmo nos braços da morte, para que nós, da sua morte, obtivéssemos a vida. “Ele me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20).
O seu amor foi de pura benevolência, isento de qualquer interesse e de egoísmo, um amor que doa, cria e se imola para o
bem da pessoa amada. Assim também deve ser o nosso amor ao
próximo; um amor “novo”, sem limites, que abraça a todos, que
não se detém diante do mal, mas que se estende até os inimigos, conforme o ensinamento do próprio Jesus: “Amai os vossos
inimigos” (Lc 6,27). De forma que a caridade se transforma em
experiência de conversão. O exercício da caridade é uma sábia e
santa forma de evangelizar.
A evangelização não pode restringir-se aos que se movem no
espaço dos nossos templos; antes, deve enviar-nos, com espírito
criativo e dinamismo missionário, a todas as pessoas, famílias, a
todos os grupos e povos, para fazermos da caridade cristã e da
solidariedade afetiva e efetiva “um sinal visível e expressivo da
verdadeira Igreja de Jesus Cristo” e um testemunho inequívoco
e imprescindível da nossa fé. “Sem ações em favor da justiça e
sem a solidariedade da Igreja em favor dos que sofrem, o Evangelho resulta incompreensível”, recorda-nos o Sínodo dos Bispos de 1974. João Paulo II, dirigindo-se a nosso continente, sustentou que “a conversão ao Evangelho, para o povo cristão que
vive na América, signiﬁca rever todos os ambientes e dimensões
da vida, especialmente tudo o que diz respeito à ordem social e
consecução do bem comum” (Ecclesia in America, 27).
O modo de agir cristão e de viver a caridade contribuirá para
a construção de uma imagem mais viva e participativa da Igreja, “casa e escola de comunhão”, fortalecerá a fé enfraquecida
de muitos, reencontrará outros que se afastaram da Igreja e irá
à procura de tantos que vivem a saudade de Deus. A caridade
evangeliza a cultura e tudo quanto é humano, deve estar atenta
a tantas vítimas da miséria, proveniente de uma civilização do
consumo, da aparência e da abundância. Neste urgente serviço
da justiça e da caridade, deixemo-nos conduzir pelo Espírito
de Deus, que procede do Pai e do Filho, que atua no mundo e
guia a Igreja.

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
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Editorial
Nesta semana, a matéria de capa do
jornal fala sobre a Assunção de Nossa
Senhora, solenidade que será celebrada
neste domingo. Na página 2 trazemos
trechos da Carta Pastoral “O amor vence
tudo”. Nela, Dom Washington Cruz reﬂete sobre o amor de Jesus Cristo, que é
de pura benevolência, isento de qualquer
interesse e egoísmo. O arcebispo destaca
que o nosso amor ao próximo também
deve ser assim, um amor “novo” que
abraça todas as pessoas. Na série Oração
do Cristão, padre Vilmar Barreto explica
sobre a realidade do inferno. “O que nos
leva para o inferno é a aceitação e a vivência do pecado, assim como o que nos
leva para o céu é o olhar humilde para a
vontade do querer de Deus”.

Em Arquidiocese em Movimento, você
vai ler sobre a prestação de contas da
gestão 2017/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, a Semana Nacional
da Família e também sobre a dedicação
do altar da comunidade São Lourenço.
Na página 4, você acompanha uma matéria sobre a vocação consagrada. Irmã
Joana Hoﬀmann conta um pouco da sua
história de chamado à vida religiosa.
Também nesta edição, a articulista Fabiana Longhi continua a explicação sobre o edifício religioso e suas curiosidades. No texto desta semana, ela esclarece
sobre o vitral.
Uma boa leitura!

Série Oração do Cristão
Livrai-nos do fogo do inferno:
que as almas cheguem ao céu
“Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do
inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei
principalmente aquelas que mais precisarem.”
PE. VILMAR BARRETO

E

m um dos artigos anteriores falei sobre as jaculatórias e expressei especial
atenção àquela que rezamos no Santo Terço após cada mistério: “livrai-nos
do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu”. Com o título “levai as almas todas para o céu: o desejo de Nossa Senhora de Fátima”, comentei sobre
a origem, a teologia e a espiritualidade dessa pequena oração.
Essa oração belíssima que, em Fátima, Nossa Senhora pediu para que os pastorinhos rezassem foi incorporada ao Santo Terço e possui características teológicas
bastante significativas. A Santíssima Virgem, na sua maternidade, quer cuidar de
cada filho, de forma individual, livrando-os do fogo do inferno. O inferno não é
uma hipótese, mas uma realidade possível da própria liberdade humana vivida
de forma errônea, negando a Deus criador e não crendo em Nosso Senhor Jesus
Cristo (cf. Jo 3,18). Deus não criou duas opções, céu e inferno. Deus cria o céu e o
demônio inventa o inferno, uma forma de rejeitar a Deus, através do uso falso de
nossa liberdade.
Jesus, por inúmeras vezes e com exemplos diversos, tratou sobre o assunto e
a realidade do inferno. No Novo Testamento é possível encontrar várias narrativas
que falam sobre aspectos relacionados à existência do inferno como uma vida
eternamente infeliz. São 23 vezes que nos Evangelhos se encontram analogias sobre a situação e sensação de inferno: Geena (cf. Mt 10,28); Fornalha ardente (cf. Mt
13,42); Abismo/tenebrosos (cf. Lc 8,31); Fogo eterno (cf. Mt 3,12); Trevas exteriores
(cf. Mt 8,12); Condenação (cf. Mc 16,16); Infernos (cf. Lc 10,15); Lago de enxofre (cf.
Ap 20,10); Porta fechada (cf. Mt 25,10.41).
Com base na oração de Nossa Senhora de Fátima, da teologia e da reflexão espiritual, é importante desmistificar a ideia de que Deus é o culpado por uma alma
estar no inferno. Não é o Pai Celeste quem condena, é o próprio homem que escolhe separar-se de Deus e se enfurnar nas chamadas “trevas do inferno”. O Catecismo
da Igreja Católica (CIC, 1033) afirma que não podemos estar unidos a Deus se não
fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos amar a Deus se pecamos
gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos.
A realidade do inferno é a autoexclusão definitiva, eterna, da comunhão com
Deus, a partir do mistério da iniquidade (cf. 2Ts 2,7), já que o inferno não é senão
a consequência derradeira do pecado. A sentença é pronunciada sobre todos que
cometem pecado mortal e não buscam um verdadeiro e sincero arrependimento.
Quando os três pastorinhos de Fátima viram o inferno, enxergaram um local
representado como um mar de fogo e a pequena Lúcia observava como aqueles
que estavam no inferno sofriam de imenso desespero. O inferno é um lugar solitário, não existe uma festa eterna aos condenados, mas somente frustração eterna e
desolação absoluta.
Por fim, permanecer na fé da Igreja é o caminho seguro e a única garantia que
temos. Deus não deseja que ninguém seja condenado. Por isso, confere-nos a graça
atual, que ilumina o intelecto e fortalece a vontade de modo que possamos fazer o
bem e nos desviar do mal. O que nos leva para o inferno é a aceitação e a vivência do
pecado, assim como o que nos leva para o céu é o olhar humilde para a vontade do
querer de Deus através das palavras de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo.
Peçamos à Virgem Santíssima que nos ensine a dizer sempre sim aos projetos
de Deus e dizer não às astúcias da antiga serpente. Com Nossa Senhora temos força
para vencer os pecados e chegar ao Paraíso Eterno, como nos ensina um grande
santo, São Luís Maria Grignion de Montfort: “Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima,
é uma arma de Salvação que Deus dá, àqueles que quer salvar [...] é a maneira mais
segura, mais fácil, mais curta e mais perfeita de se aproximar de Jesus”.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!
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Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia faz prestação
de contas de recursos
destinados ao hospital
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Foto: Vatican News

Arquidiocese de Goiânia
celebra Semana Nacional
da Família

Foto: Assessoria Santa Casa

GABRIELA RODRIGUES

N

o domingo, 8 de agosto, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz realizou a missa de abertura da Semana Nacional da
Família 2021, na Catedral Metropolitana. O tema proposto para
este ano é “Alegria do amor na família”, com o lema: “Dá e recebe,
e alegra a ti mesmo”.
A Semana Nacional da Família encerra-se no dia 14 de agosto. Várias
paróquias e comunidades prepararam uma programação especial com
temas pertinentes, para que todos possam viver melhor as maravilhas de
ser família.
A missa de encerramento será celebrada no domingo, 15 de agosto, às
17h, no Santuário-Basílica Sagrada Família, pelo padre Rodrigo de Castro,
assessor eclesiástico da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Goiânia.

N

a última segunda-feira, 9 de agosto, a Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia recebeu parlamentares goianos para a prestação de
contas da aplicação de recursos destinados ao hospital. Por meio
de emendas e convênios, os parlamentares arrecadaram mais de
R$ 10 milhões.
A prestação de contas foi feita pela superintendente geral da Santa Casa
de Misericórdia, Irani Ribeiro de Moura, referente à gestão 2017/2021. Ela
explicou que os recursos arrecadados foram destinados para a compra
de equipamentos, reformas no hospital, aquisição de materiais e medicamentos, principalmente para aprimorar o tratamento de pacientes com
covid-19.
Durante o evento foi inaugurado o Centro de Ensino e Pesquisa do
hospital, que homenageia a primeira-dama do estado de Goiás, Maria
das Graças Landin Carvalho Caiado. Foram apresentados, também, aos
parlamentares e ao vice-presidente da Santa Casa, Dom Levi Bonatto, a
reforma geral e a instalação de câmaras frias no “Espaço Santa Ceia”, a
revitalização do Serviço de Higienização e Limpeza Hospitalar (SHL) e
almoxarifado.
A atual gestão da Santa Casa de Misericórdia encerra-se em outubro
de 2021. A superintendente geral diz que o sentimento é de dever cumprido. “Crescemos muito nesses quatro anos, aprendemos muito e ﬁzemos
muito. Hoje, nós podemos comemorar uma Santa Casa estruturada, com
funcionários mais felizes e um ambiente interno muito bom. O nosso sentimento é de que valeu a pena recuperar essa casa e sempre vou estar em
oração para que ela continue prestando esse serviço a toda a população de
Goiânia e de todo o estado de Goiás.”

Foto: Rudger Remígio

É dedicado altar na
Comunidade São Lourenço

Na ocasião, Dom Levi abençoou a imagem de Santa Dulce
dos Pobres, que foi entregue
à Santa Casa pelo arcebispo
de Goiânia, Dom Washington
Cruz. “Rezamos muito para a
Santa Dulce para que ela nos
ajude, encoraje, inspire para que
possamos ajudar quem mais
precisa. Dom Washington Cruz
disse que iria presentear a Santa Casa com a imagem de Santa
Dulce e, hoje, recebemos a imagem com muita alegria e com
muita satisfação”, aﬁrma Irani
Ribeiro de Moura.

Foto: Arquivo

Santa Casa é presenteada com uma imagem
de Santa Dulce dos Pobres

N

a noite de terça-feira, 10 de agosto, Festa de São Lourenço, mártir
e patrono dos diáconos, foi realizada a dedicação do altar na Comunidade São Lourenço, que pertence à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Balneário.
A missa solene foi presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi
Bonatto. Concelebraram os missionários passionistas, padres Jackson
Maioli e Rodrigo Alves Ferreira. A comunidade esteve presente, seguindo
os protocolos de segurança devido à pandemia.
O rito iniciou com a aspersão da água benta. Na oração de bênção da
água, o bispo pede a Deus para santificar a água, que será aspergida sobre
o povo e sobre o altar, que é lembrança de nosso batismo.
Em sua homilia, Dom Levi Bonatto explicou para a comunidade a importância da presença dos diáconos na Igreja e o belo trabalho ministerial
que eles exercem. “Vamos rezar para que tenha cada vez mais diáconos
permanentes, mas, principalmente, diáconos que sejam sacrificados”, afirma o bispo auxiliar.
Após a homilia, o rito continuou com o canto da Ladainha de Todos os
Santos, rogando a Deus, com a intercessão de todos os santos e santas da
Igreja, para que santifique o altar. Seguindo o rito, acontece a unção do
altar com o óleo do Crisma.
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VOCAÇÕES

Vida consagrada

A espiritualidade de caminhar
na presença de Deus
LARISSA COSTA

N

Foto: Rudger Remígio

esta semana, vamos falar sobre a vocação à vida consagrada
e contar um pouco da história da irmã Joana Hoﬀmann, uma
alemã que vive no Brasil há 55 anos. A irmã, que se dedica
ao Instituto Coração de Jesus há 60 anos, narra um pouco da
sua história e como surgiu a sua vocação à vida religiosa. “Eu nasci
no início da Segunda Guerra Mundial, fomos refugiados e chegamos
a algum lugar todo protestante e evangélico na Alemanha. Eu nunca
tinha visto uma irmã ou escutei nada.”
Irmã Joana diz que sempre teve o desejo de alegrar as pessoas.
Antes de ingressar na congregação religiosa, ela se preparou para
trabalhar no circo e também quis ser artista de teatro. A irmã relembra: “mas sabe como é, se Deus quer alguém totalmente para si, Ele
não desiste”. O interesse pela vocação surgiu por meio de revistas
missionárias que sua mãe distribuía nas famílias todos os meses. “Eu
lia essa revista com muito interesse e despertou em mim um senso
muito grande de justiça. Eu pensei: ‘como é possível que podem existir pessoas que não conhecem Jesus?’”, explica.
Após terminar os seus estudos, Deus colocou ainda mais desejo e
inquietação em seu coração. “Eu queria o melhor, simplesmente isto.
Queria o mais bonito, o mais ﬁel, eu queria Deus, eu queria me doar
a Deus de corpo e de alma. E, assim, eu tive contato com uma irmã
do Instituto Coração de Jesus no lugar onde eu estava trabalhando.”
Nesse momento houve um despertar à sua vocação e ela não teve dúvida nenhuma e se ingressou na comunidade religiosa. Ao entrar no
instituto, ela foi convidada pela dirigente geral a vir em missão para
o Brasil. “Em 1966, eu vim para o Brasil de navio. Foram 13 dias só
de água, mar e céu. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, eu vi o Cristo
Redentor no Corcovado. Eu também abri os braços e disse: ‘Senhor
aqui estou’.”

Eu tenho aqui uma carta que faz,
exatamente, 62 anos. Quando eu
encontrei aquela irmã, escrevi para minha
mãe e para o meu pai uma carta comunicando
essa minha decisão. Então, a minha mãe e
meu pai responderam para mim. Minha mãe
primeiro me deu uns conselhos sérios e, depois,
ela escreveu assim: “Minha querida filha, se
Deus te chama então, quero eu, como também
o teu pai, dizer sim para a tua grande decisão.
O teu pai é muito apegado a ti, mas a
santíssima vontade de Deus é, também, para
ele mandamento máximo [...] E lembra filha,
quero que tu carregues em teu coração
sempre a busca da glória de Deus e
a salvação das almas”.

O que move a comunidade das irmãs do Instituto Coração de Jesus é a espiritualidade. Ela se baseia no caminhar na presença de
Deus, na verdade da fé que Ele está presente em todos os lugares
e em todos os momentos. A missão das irmãs é a de estar junto ao
povo, atendendo sua fome de Deus e mitigando sua falta de pão e de
calor humano. Elas trazem também uma cruz com escrita em alemão,
que quer dizer: “Eu estou convosco todos os dias”.
Irmã Joana conta que não consegue se imaginar em nenhuma outra vocação. Ela explica que cada um tem a sua valiosa vocação e que
é muito grata por Deus necessitar dela para servir. “Ele podia ter
escolhido uma das minhas irmãs, muito melhores do que eu, mas Ele
quis ter necessidade de mim. Eu recebo muito mais do que eu dou.”
Nesses 55 anos no Brasil, irmã Joana Hoﬀmann revela que chegou
à Arquidiocese de Goiânia na época de Dom Fernando Gomes dos
Santos. Hoje, as irmãs do instituto contam com um coral e gravaram
um CD com o nome “Tua presença me faz cantar”. Segundo a irmã,
o canto é um canal do belo que atinge o coração da pessoa. Ela conta
que, por várias vezes cantaram na Catedral, mas uma vez passou por
lá um rapaz que entrou apenas por curiosidade e ﬁcou até o ﬁnal da
apresentação. No ﬁnal, ele se dirigiu à irmã e falou: “este canto tocou
minha alma, vou voltar à Igreja”.
Para saber mais sobre o Instituto Coração de Jesus,
acesse o site: irmasinstitutocoracaojesus.com.br/
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A Assunção de
Nossa Senhora
é um convite à ﬁdelidade
ao caminho de Deus

MARCOS PAULO MOTA

N
Foto: Rudger Remígio

o dia 15 de agosto, celebramos a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Maria é elevada de corpo e alma aos céus. Para entendermos esse dogma,
proclamado pelo papa Pio XII, em 1950, através da
Constituição Apostólica Muniﬁcentissimus Deus, entrevistamos a Irmã Sueli Cláudia de Araújo do Instituto Coração
de Jesus. Ela nos explica mais sobre essa solenidade que
celebramos, no Brasil, no dia 15 ou no primeiro domingo
depois desse dia.

ENTREVISTA
1 – Qual o significado da Assunção de Nossa
Senhora para nós, cristãos?
A Assunção de Nossa Senhora, isto é, a glorificação do corpo da Mãe de Jesus, logo após a
sua morte, significa, para nós, cristãos, um sinal
de esperança segura e de conforto em nossa
peregrinação neste mundo rumo à nossa pátria definitiva, que é a vida plena e eterna junto
ao nosso Deus nos céus.
A glorificação de Maria nos dá a certeza, na
Irmã Sueli
fé, de que nosso esforço em viver a vontade de
Deus neste mundo não é em vão − aliás, após o pecado de Adão e Eva, no
Paraíso, viver a vontade de Deus é e sempre será um esforço −, pois, em Maria
glorificada, podemos vislumbrar a realidade da Igreja, isto é, dos filhos de
Deus, no tempo futuro, ou seja, na eternidade.
Assim, a Assunção de Maria significa para nós um convite à fidelidade
ao caminho de Deus. Um convite a nunca desanimar diante das dificuldades, sobretudo neste tempo de pandemia que nos tem colocado inúmeros
desafios e limites. Olhar para Maria glorificada por Deus torna-se, para nós,
um consolo e sinal de esperança. Faz-nos lembrar que nosso Deus é amor
infinito, pois Ele nunca nos abandona. Também nos faz lembrar que nosso
Deus é um Deus Presente e atuante que nos convida a corresponder, como
filhos amorosos, a essa constante presença.
2 – O que nos garante a Assunção de Nossa Senhora?
Pela Assunção de Maria, sabemos que Deus, por ter sido fiel, concedendo à Maria a glorificação após sua morte terrena, reserva, também para nós,
no fim dos tempos, o pleno desabrochamento da semente da graça, isto é,
a glorificação dos nossos corpos. A Assunção de Nossa Senhora é, para nós,
garantia de que nossos esforços para corresponder à graça de Deus, dada
a cada um de nós no Batismo, não será em vão, pois acreditamos que Deus
nos dará uma vida plena junto de si.
3 – Maria foi elevada aos céus por ser a Mãe de Jesus ou por tudo
o que ela fez em sua vida?
O fato de Maria ser elevada aos céus de corpo e alma diz respeito à peculiar benevolência do Pai; por conseguinte, não é um direito adquirido por
Maria. Assim, por exclusiva iniciativa amorosa, Deus quis conceder a Maria,
como também todas as demais dádivas, o coroamento da plenitude de graça, já dita pelo Arcanjo Gabriel na anunciação (cf. Lc 1,28), mediante sua
glorificação corporal.
4 – A senhora poderia explicar os dogmas marianos e por que a
Assunção de Nossa Senhora é um deles?
Para compreender os dogmas sobre Maria, Mãe de Deus, é preciso compreender que um dogma é uma verdade de fé, isto é, uma verdade definida
pela Igreja, sobre a qual não se duvida mais. Contudo, o dogma não é uma
invenção da Igreja. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o dogma diz
respeito a uma verdade contida na Revelação Divina. Quando é proclamado
significa que já foi amadurecido na fé. Por isso, o papa, como chefe supremo da Igreja, pode defini-lo como verdade. O Catecismo diz também que
“os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam
seguro”.
Assim, os dogmas marianos dizem respeito a verdades sobre Maria, sobre privilégios que ela recebeu de Deus por pura gratuidade. Os dogmas
marianos são quatro: A Maternidade Divina, a Virgindade Perpétua de Maria, a Imaculada Conceição e a Assunção aos céus. Sobre essas verdades não
se pode mais duvidar, pois elas, necessariamente, têm conexão com a Revelação Divina.
Também é fundamental entender que os dogmas sobre Maria falam
também de Cristo: a Virgem recebeu esses privilégios (graças) em função
de Cristo. Os dogmas também falam de nossa salvação: representam tarefas
que Maria assumiu em proveito de toda a humanidade. Enfim, os dogmas
falam da Virgem para falar de Jesus e também de nós.
O dogma da Assunção de Maria é a coroação de todos os privilégios que
Maria recebeu em virtude da Redenção realizada por seu Filho Jesus. Pois,
concedendo a Maria viver, em todo o seu caminho terreno, sob o influxo da
graça santificante, isto é, agir conforme a vontade e o amor de Deus, no final
deste caminho, Deus quis completar sua obra em Maria, concedendo a ela o
que concederá a todos nós, cristãos, no fim dos tempos, isto é, a glorificação
do seu corpo.
5 – A Assunção de Nossa Senhora é citada na Bíblia?
Há alguns textos que pretendem alguma alusão à Assunção de Maria.
Por exemplo: Gn 3,15, Lc 1,28 e Ap 12,1. Contudo, nenhum deles prova a
glorificação corporal de Maria. Todavia, a Revelação Divina deve ser tomada
como um todo, com a via oral e a via escrita, pois a Palavra oral, que chamamos Tradição oral da Igreja, não pode ser dissociada da Sagrada Escritura. E
foi sobre essas duas vias que Pio XII quis fundamentar a definição do dogma
da Assunção de Maria.
6 – Qual a diferença da Assunção de Maria para a Ascensão de Jesus?
Aqui podemos responder simplesmente que a Ascensão de Jesus, o Filho Deus, é sua subida aos céus por suas próprias forças. Enquanto que Maria, sendo criatura, não pôde subir aos céus por própria força; por isso, ela foi
elevada aos céus pela graça de Deus.
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A lei de Moisés

Irmãos e irmãs!
“O que é a lei?” (Gl 3,19). Essa é a questão que, seguindo São Paulo, desejamos
aprofundar hoje, a ﬁm de reconhecer a novidade da vida cristã animada pelo Espírito Santo. Mas se há o Espírito Santo, se há Jesus que nos redimiu, o que é a Lei? Sobre
isso vamos reﬂetir hoje. O Apóstolo escreve: “Se vos deixardes guiar pelo Espírito,
já não estais sob a lei” (Gl 5,18). Ao contrário, os detratores de Paulo aﬁrmaram que
os Gálatas deviam seguir a Lei para ser salvos. Voltavam atrás. Eram nostálgicos de
outros tempos, dos tempos antes de Jesus Cristo. O Apóstolo não está minimamente
de acordo. Não foi nesses termos que ele tinha concordado com os outros Apóstolos
em Jerusalém. Ele lembra-se bem das palavras de Pedro quando disse: “Por que
tentais a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem os nossos pais nem nós
pudemos suportar?” (At 15,10). As disposições que emergiram daquele “primeiro
concílio” − o primeiro concílio ecumênico foi o de Jerusalém e as disposições que
surgiram daquele concílio eram muito claras, e diziam: “Pareceu-nos bem, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor outro peso além do seguinte, indispensável: que
vos abstenhais das carnes sacriﬁcadas aos ídolos, do sangue, de animais sufocados,
e da impureza” (At 15,28-29). Algumas coisas que diziam respeito ao culto a Deus, à
idolatria, referiam-se também à forma de compreender a vida daquela época.
Quando Paulo fala da Lei, refere-se normalmente à Lei mosaica, a Lei de Moisés, os Dez Mandamentos. Estava relacionado com a Aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo, um caminho para preparar aquela Aliança. Segundo
vários textos do Antigo Testamento, a Torá − que é o termo hebraico com que
se indica a Lei − é a coletânea de todas as prescrições e regras que os israelitas
devem observar, em virtude da Aliança com Deus. Uma síntese eﬁcaz do que é a
Torá pode ser encontrada neste texto do Deuteronômio, que diz: “O Senhor alegrar-se-á de novo em tornar-te feliz, como se comprazia no tempo dos teus pais,
contanto que obedeças à voz do Senhor, teu Deus, observando os teus mandamentos e os teus preceitos escritos neste livro da lei, e que voltes para o Senhor,
teu Deus, com todo o teu coração e toda a tua alma” (30,9-10). A observância da
Lei garantiu ao povo os benefícios da Aliança e assegurou a sua ligação especial
com Deus. Este povo, esta gente, estas pessoas, estão ligados a Deus e mostram
esta união com Deus no cumprimento, na observância da Lei. Estabelecendo a
Aliança com Israel, Deus ofereceu-lhe a Torá, a Lei, para que pudesse compreender a Sua vontade e viver em justiça. Pensamos que nessa altura havia necessidade de tal Lei, foi um grande dom que Deus ofereceu ao seu povo, por quê?
Porque nessa altura havia paganismo em toda a parte, idolatria em toda a parte e
o comportamento humano que deriva da idolatria, e por esta razão o grande dom
de Deus ao seu povo é a Lei para ir em frente. Várias vezes, especialmente nos
livros dos profetas, constata-se que a não observância dos preceitos da Lei constituía uma verdadeira traição da Aliança, provocando a reação da ira de Deus. A
ligação entre Aliança e Lei era tão estreita que as duas realidades eram inseparáveis. A Lei é a expressão de que uma pessoa, um povo, está em aliança com Deus.
À luz de tudo isto, é fácil compreender como os missionários que se tinham inﬁltrado entre os Gálatas tiveram uma boa oportunidade ao aﬁrmar que a adesão
à Aliança também implicava a observância da Lei mosaica, como era na altura.
No entanto, é precisamente sobre este ponto que podemos descobrir a inteligência espiritual de São Paulo e as grandes intuições que ele expressou, sustentado
pela graça que recebeu para a sua missão evangelizadora.
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O Apóstolo explica aos Gálatas que, na realidade, a Aliança com Deus e a Lei
mosaica não estão indissoluvelmente ligadas. O primeiro elemento em que se
baseia é que a Aliança estabelecida por Deus com Abraão se fundava na fé no
cumprimento da promessa e não na observância da Lei, que ainda não existia.
Abraão começou a caminhar muitos séculos antes da Lei. O Apóstolo escreve:
“Aﬁrmo, pois: a Lei, que chegou quatrocentos e trinta anos mais tarde [com Moisés], não pode anular o testamento feito por Deus [com Abraão], em boa e devida forma, e não pode anular a promessa. Pois, se a herança se obtivesse pela
Lei, já não proviria da promessa. Ora, foi pela promessa que Deus concedeu a
sua graça a Abraão” (Gl 3,17-18). A promessa existia antes da Lei e a promessa
a Abraão, a Lei, chegou 430 anos mais tarde. A palavra “promessa” é muito importante: o povo de Deus, nós cristãos, caminhamos pela vida olhando para uma
promessa; a promessa é precisamente o que nos atrai, atrai-nos para o encontro
com o Senhor.
Com esse raciocínio, Paulo alcançou um primeiro objetivo: a Lei não é a base
da Aliança porque veio mais tarde, foi necessária e justa, mas primeiro houve a
promessa, a Aliança. Um argumento como esse desarma aqueles que aﬁrmam
que a Lei mosaica é uma parte constitutiva da Aliança. Não, a Aliança vem antes,
é a chamada a Abraão. Com efeito, a Torá, a Lei, não está incluída na promessa
feita a Abraão. Dito isso, não se deve pensar que São Paulo era contrário à Lei
mosaica. Não, ele observava-a. Várias vezes nas suas Cartas, defende a sua origem divina e aﬁrma que desempenha um papel muito especíﬁco na história da
salvação. No entanto, a Lei não dá vida, não oferece o cumprimento da promessa, porque não está em condições de a poder cumprir. A Lei é um caminho que
o leva a avançar para o encontro. Paulo usa uma palavra muito importante, a
Lei é o “pedagogo” em relação a Cristo, o pedagogo em relação à fé em Cristo,
ou seja, o mestre que o leva pela mão ao encontro. Aqueles que procuram a vida
precisam de olhar para a promessa e para o seu cumprimento em Cristo.
Caríssimos, essa primeira exposição do Apóstolo aos Gálatas apresenta a novidade radical da vida cristã: todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo, que liberta da Lei, levando-a ao mesmo tempo
a cumprimento segundo o mandamento do amor. Isto é muito importante, a
Lei leva-nos a Jesus. Mas alguns de vós podem dizer-me: “Mas padre, uma coisa: quer dizer que se eu recitar o Credo não devo cumprir os Mandamentos?”.
Não, os Mandamentos são atuais no sentido de que são “pedagogos”, que te
conduzem ao encontro com Jesus. Mas se puseres de lado o encontro com Jesus
e quiseres voltar a dar mais importância aos Mandamentos, isso não é bom. E
foi precisamente este o problema daqueles missionários fundamentalistas, que
se introduziam entre os Gálatas para os desorientar. Que o Senhor nos ajude a
seguir pelo caminho dos Mandamentos, mas olhando para o amor a Cristo rumo
ao encontro com Cristo, conscientes de que o encontro com Jesus é mais importante do que todos os Mandamentos.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 11 de agosto de 2021

Foto: Vatican News
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O EDIFÍCIO RELIGIOSO E SUAS CURIOSIDADES

VITRAL

Foto: Internet

Mais do que um vidro colorido

FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

“Quando os raios do Sol
atravessarem o vidro colorido com toda a sua genialidade, a quem atribui o senhor
a matiz das cores na parede?
Sem hesitar, atribuiria as belas cores na parede aos raios
do Sol não ao vidro”
(Trecho do tratado Speculum Virginum)

O

vitral tem origem imprecisa, apesar dos registros de sua existência
na antiguidade, com
técnica muito rudimentar. Foi
na Idade Média, com a arquitetura gótica, que essa arte teve o
seu apogeu, superando a pintura
mural e o mosaico.
O estilo gótico buscou construir
templos mais altos que tivessem
muita luminosidade em seu inte-

Rosácea Norte da Catedral de Notre Dame

rior. E, para se conseguir executar
esse edifício, diminuiu-se a quantidade de paredes, criando mais
aberturas, as janelas. E o vitral foi
o elo entre a luz e a arte sacra.
“Por que existem vitrais nas
igrejas? Naturalmente para dar-lhes um acabamento e vesti-las,
ornamentando-as de maneiras
diferentes, segundo o carácter e
proposta de cada uma. Os vitrais,
nesse particular, devem estar in-

seridos como ato integrante de
culto” (R. Regamery, 1962).
Os vitrais das igrejas góticas
sempre têm função catequética,
relatando cenas do Antigo e do
Novo Testamento, histórias das
vidas dos santos. Nos nossos
dias, temos os vitrais iconográﬁcos e também abstratos que, se
bem projetados, são elementos
agregadores de simbologia e
mística ao espaço celebrativo.

Quem nunca se viu paralisado, com seu olhar sendo atraído e
conduzido pelo vitral? É algo instintivo, toca a emoção e a razão,
de forma a levar o observador ao
ato de admiração. A partir da incidência da luz, “o vitral cria um
ambiente de contemplação espiritual na harmonia do belo com
o mistério, do silêncio com a contemplação” (Galvão, 2000).
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LEITURA ORANTE

“Será cumprido o que o
Senhor prometeu” (Lc 1,45)

N

Texto para oração: Lc 1,39-56 (página 1421 − Bíblia
das Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:

DIÁCONO VALDEIR GOMES NEVES
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

este domingo, a Igreja celebra uma
grande verdade de fé: a Assunção
de Nossa Senhora ao céu em corpo
e alma. Sua subida ao céu é motivo
de grande alegria e esperança para todos nós,
ﬁlhos da Igreja, pois Nossa Senhora é a imagem perfeita da Igreja. Portanto, se a Mãe de
Deus foi elevada aos céus, também isso está
reservado aos batizados, por serem membros
do Corpo de Cristo. Mas, para ir ao céu como
a Virgem Maria, é preciso seguir seus passos.
O caminho está indicado no trecho do Evangelho que hoje escutamos.
Após o anúncio de que seria Mãe de Deus,
Maria, já levando o Senhor em seu ventre, vai
à casa de sua prima idosa, que estava grávida,
para servi-la. A saudação de Santa Isabel apon-

Siga os passos para a leitura orante:

ta outra característica importante de Nossa Senhora que cabe a nós imitar: acreditar. “Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será
cumprido o que o Senhor lhe prometeu” (Lc
1,45), disse Isabel. Além disso, é preciso, como
faz a Virgem Maria, engrandecer a Deus, isto é,
louvá-lo e reconhecer a própria pequenez.
Eis o que nos cabe: levar Jesus às pessoas
como Nossa Senhora o levou em seu ventre;
servir os que precisam de auxílio, como ela
serviu Santa Isabel; acreditar, ou seja, ter fé em
Deus; bendizer a Deus pelas grandes coisas
que Ele faz em nosso favor; e, por ﬁm, reconhecer a nossa própria pequenez que, na verdade, é ser humilde. Se vivermos assim, nós
também seremos elevados ao convívio com
Nossa Senhora e com Deus no céu.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Js 2,11-19; Sl 105(106); Mt 19,16-22. 3ª-f.: Jz 6,11-24a; Sl 84(85); Mt 19,23-30.
4ª-f.: Jz 9,6-15; Sl 20(21); Mt 20,1-16a. 5ª-f.: Jz 11,29-39a; Sl 39(40); Mt 22,1-14. 6ª-f.: Rt 1,1.3-6.14b-16.22;
Sl 145(146); Mt 22,34-40. Sábado: Rt 2, 1-3.8-11.4,13-17; Sl 127(128); Mt 23,1-12. Domingo: 21º Domingo
do Tempo Comum – Js 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Jo 6,60-69.

1. Preparação: recolha-se em um lugar silencioso.
Faça, com calma, o sinal da cruz e peça auxílio ao
Divino Espírito Santo.
2. Leitura: leia o texto bíblico em voz alta e sem
pressa. Repita os trechos que chamam a sua
atenção.
3. Meditação: louve ao Divino Pai Eterno, porque
olha para a sua pequenez e mesmo assim faz
grandes coisas em seu favor.
4. Oração: reze! Reze! Peça ao Divino Pai Eterno
que cresça sua fé em Jesus, em seu espírito missionário e dê serviço aos necessitados.
Assunção de Nossa Senhora, solenidade − Ano B.
Liturgia da Palavra: Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sl 44
(45),10bc.11.12ab.16 (R. 10b); 1Cor 15,20-26.28; Lc 1,
39-56 (Cântico de Maria).

