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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique
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“A vocação própria da Igreja é evangelizar
e isso não é fazer proselitismo.
A vocação é evangelizar e, mais,

a identidade da Igreja é evangelizar”
(Papa Francisco)
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O Congresso
Eucarístico de Goiânia
em 1948

Reunião Mensal
destaca o cuidado
com as vocações

Papa diz que vacinar-se
contra o coronavírus é
um ato de amor
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PALAVRA DO ARCEBISPO

E

diﬁcar a Igreja como comunidade viva, alimentada pela Palavra e capaz de testemunhar
o amor, evangelizando, é, há
muitos anos, uma das prioridades
da nossa ação pastoral. Mas a Igreja,
como comunidade, tem a sua origem
na comunhão com Deus. O contrário
é construir sobre a areia, é ﬁcar prisioneiro de critérios culturais e organizaDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
tivos, é querer construir um mistério
só com as nossas forças humanas.
Muitas vezes as nossas comunidades têm aparência e estruturas comunitárias, mas não têm a densidade da comunhão, que
só pode ser a da caridade.
O Servo de Deus João Paulo II convidou-nos a fazer da Igreja a “casa e escola de comunhão”. E “uma espiritualidade de
comunhão signiﬁca, em primeiro lugar, ter o olhar do coração
voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja
luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos”. Só a
experiência de Deus nos ajuda a construir a Igreja como experiência de comunhão. João Paulo II acrescentava: “Não haja
ilusões! Sem esta caminhada espiritual, de pouco servirão os
instrumentos exteriores de comunhão. Revelar-se-iam mais
como estruturas sem alma, máscaras de comunhão, do que
como vias para a sua expressão e crescimento”.
(...) Construir comunhão exige que se recorra aos meios da
graça, que se saiba perdoar e reconhecer a necessidade do perdão, que se seja aberto à diferença e à variedade dos dons, que
se aprenda a reconhecer e a agradecer todos os dons com que o
Espírito de Cristo enriquece a sua Igreja “até chegarmos todos
juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus” (Ef
4,11-12) Que o espírito de serviço seja mais forte que a ânsia de
dominar e se descubra que não dominamos a Igreja, ao contrário, é ela que nos envolve na ternura de Deus (cf. NMI,42-51).
Comunidades dinamizadas pelo amor de Deus transformam-se em verdadeiros sujeitos de evangelização, pois esta
deve testemunhar com a vida aquilo que anuncia. A Arquidiocese com seus Vicariatos e as Paróquias são as comunidades de
referência para todas as outras experiências e dinamismos comunitários. Elas são frequentemente apresentadas como “comunidade de comunidades”. De fato, a comunidade eclesial
ganha em densidade de comunhão se os cristãos se habituarem
a crescer na fé, congregados em “pequenas comunidades”. Na
aﬁrmação da vitalidade dessas comunidades, tem grande importância a celebração do Domingo, dia do Senhor e dia da
Comunidade, quando a Eucaristia se revela como momento de
reunião e de convergência da vida diária e ponto de partida
para o anúncio evangelizador.

Trechos da Carta Pastoral
“A evangelização da Arquidiocese de Goiânia”, 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: Fernanda Freitas, Gabriela Rodrigues,
Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
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

O jornal Encontro traz como matéria
de capa a intenção do papa para este mês.
Temos, na Palavra do Arcebispo, trechos da
Carta Pastoral “A evangelização da Arquidiocese de Goiânia”. Dom Washington
Cruz explica que “A Arquidiocese com
seus Vicariatos e as Paróquias são as comunidades de referência para todas as
outras experiências e dinamismos comunitários”. Também na página 2, na História da Igreja em Goiás, padre Maximiliano
Costa fala sobre o Congresso Eucarístico
de Goiânia em 1948. O Congresso foi uma
iniciativa da Arquidiocese de Sant’Ana de
Goiás para celebrar seu bicentenário e o
25º aniversário de sagração episcopal de
Dom Emanuel Gomes de Oliveira.
Na seção Arquidiocese em Movimento,

você vai ler sobre a Semana de Devoção
ao Beato Carlo Acutis, o casamento comunitário na Paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus e a Reunião Mensal
de Pastoral deste mês. Na página 4, você
acompanha uma matéria sobre a vocação
leiga e ainda conhece um pouco da história de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Nesta edição também trazemos uma matéria sobre a importância da vacinação
contra a covid-19. O Santo Padre diz que
“Graças a Deus e ao trabalho de muitos,
hoje temos vacinas para nos proteger da
covid-19. Elas dão a esperança de acabar
com a pandemia, mas somente se elas estiverem disponíveis para todos e se colaborarmos uns com os outros”.
Boa leitura!

História da Igreja em Goiás
O Congresso Eucarístico de
Goiânia em 1948
Foto: Internet

A COMUNHÃO NA
IGREJA PARTICULAR

Editorial

PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

O

Congresso Eucarístico de Goiânia foi uma iniciativa da Arquidiocese de Sant’Ana de Goiás para celebrar seu bicentenário e o 25º
aniversário de sagração episcopal de Dom Emanuel Gomes de
Oliveira, seu arcebispo. Esse grande evento eclesial aconteceu entre os dias 3 e 6 de junho de 1948, em Goiânia. Cada paróquia goiana deveria colaborar com doações financeiras para a realização do evento e dispor
de três leigos para compor as comissões de preparações para o congresso.
O altar-monumento foi levantado em frente ao Palácio das Esmeraldas,
na Praça Cívica, com uma altura de aproximadamente 11 metros e com
uma grande hóstia no topo, acima da cruz. A localização e a suntuosidade
do altar nos revelam que – na óptica da Igreja Católica goiana – o poder
espiritual deveria estar à frente do poder temporal. No projeto restaurador
da Igreja, a fé católica deveria estar acima do Estado laico. Se a praça mais
importante era aquela que abrigava a sede do governo, então deveria ser
ali o lugar da maior manifestação da fé católica. Se essa praça era utilizada
para manifestações públicas e festas civis, logo deveria ser ali o local ideal
para que a Igreja demonstrasse sua fé na eucaristia, mobilizando uma
grande multidão em torno dela. Nos dias do CEG, a praça não foi chamada
de “cívica”, mas, “do congresso”.
O Congresso Eucarístico de Goiânia começou no dia 3 de junho de 1948,
com a chegada da imagem do Divino Pai Eterno, vinda de Trindade, ao Jóquei Clube, às 7h, de onde saiu a procissão até a Praça Cívica. Uma análise
revela que o congresso constituiu uma manifestação pública importante
da Igreja Católica em Goiás para reafirmar sua presença na sociedade. Os
eventos realizados evidenciaram a força dessa instituição, principalmente
através do contingente que era formado pelo grande número de fiéis.
Dois eram os motivos para a realização do CEG: o bicentenário da Prelazia de Sant’Ana de Goiás e o Jubileu de Prata de Sagração Episcopal de
Dom Emanuel. Porém, o que prevaleceu, de fato, foi este último. A figura de Dom Emanuel foi enaltecida em todo o congresso, tanto pelas autoridades eclesiásticas, quanto pelas civis. Esse momento representou o
ápice de sua glória e prestígio, sendo, assim, o apogeu do movimento
restaurador e da neocristandade em Goiás. Na época, foi organizada uma
polianteia (caderno) comemorativa, com uma bênção especial do papa
Pio XII a Dom Emanuel.
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Devoção ao Beato Carlo Acutis
GABRIELA RODRIGUES

Live Devocional Carlo Acutis

A

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Conjunto Primavera, em Goiânia, e a Quase-Paróquia
Imaculado Coração de Maria, em Goianira, irão
promover a Semana de Devoção ao Beato Carlo
Acutis. O evento será realizado em âmbito arquidiocesano de forma virtual e também presencial, de 24 a 28 de
agosto, seguindo todos os protocolos sanitários devido
à pandemia da covid-19.
No encerramento da Semana de Devoção ao Beato
Carlo Acutis será lançado o livro: “Foi Carlo! Relatos
desconhecidos de um millennial que se tornou santo”. O
livro foi escrito pelo padre Fábio Vieira da Diocese de
Corumbá-MS. O lançamento vai acontecer no sábado, 28
de agosto, às 19h, na Chácara Estrela de Davi, no Conjunto Primavera. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (62) 99545-1904 (WhatsApp).
No box a seguir, você confere alguns destaques de
como será a Semana de Devoção ao Beato Carlo Acutis.
A programação completa já está disponível no site da
Arquidiocese de Goiânia.

Exposição histórica do Beato Carlo Acutis
Dias: 24/08 das 9h às 21h; 25 e 26/08 das 9h às 19h; 27/08 das 9h às 18h30
e no dia 28/08 das 9h às 17h
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Conjunto Primavera

Santa Missa da Juventude e Exposição da
Relíquia do Beato Carlo Acutis
Dia: 27/08 às 19h30 Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Conjunto Primavera
Participação on-line pelas redes da paróquia (@matrizmaeaparecida).
Participação presencial: é necessário fazer reserva pelo WhatsApp (62) 99545-1904

Carlo Acutis nasceu em Londres, no ano de 1991. Viveu em
Milão e faleceu, em Monza, de uma leucemia fulminante, no ano
de 2006. Em 2018, foi declarado venerável. Em 6 de abril de 2019,
seus restos mortais foram trasladados para o Santuário do Despojamento, em Assis. Foi beatificado no dia 10 de outubro de
2020, na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 12 de outubro. Carlo Acutis é padroeiro da juventude e da internet.

Reunião Mensal de
Pastoral trata sobre vocações

Foto: Arilson Cardoso

Casamento comunitário é celebrado na
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Carlo Acutis, padroeiro da internet

Foto: Vicom

Foto: Intyernet

A conversão nada mais é
do que mover o olhar de baixo
para cima, um simples movimento
dos olhos é suficiente

Dias: 24, 25, 26 e 27 de agosto, às 9h
Participação on-line pelas redes da paróquia (@matrizmaeaparecida)
Participação presencial: é necessário fazer reserva pelo WhatsApp (62) 99545-1904

Na manhã do último sábado, 14 de agosto, foi celebrado o casamento
comunitário na Paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus, no Setor Vila
Nova, em Goiânia. Dois casais receberam o Sacramento do Matrimônio, que
foi assistido pelo padre Géster de Sousa Cabral.
Kênia Maria Neto, organizadora do evento, destaca que há dois anos já
acompanhava um dos casais de noivos pela Pastoral Familiar. “Fizemos toda
a preparação e a catequese para eles receberem o Sacramento do Matrimônio, direcionando também a filha do casal para a catequese”, afirma.
A organização do casamento comunitário começa meses antes da data
de realização, pois a paróquia tenta proporcionar um momento especial
aos noivos que vão receber o sacramento. A paróquia conta com a ajuda
de parceiros que doam vestidos, ternos, decoração, maquiagem, cabelo
e fotos.
O casamento comunitário é realizado na Paróquia Salesiana Sagrado
Coração de Jesus uma vez ao ano, no terceiro sábado do mês de agosto,
devido ao encerramento da Semana da Família, celebrado anualmente na
Igreja. Para mais informações, entre em contato com a paróquia pelos telefones: (62) 3261-3552 ou 99603-3552 (WhatsApp).

“O Cuidado pelas Vocações” foi o tema da Reunião Mensal de Pastoral do
mês de agosto, que aconteceu no segundo sábado do mês, dia 14. A reunião
foi promovida pelo Secretariado para a Ação Evangelizadora, coordenado
pelo Monsenhor Luiz Lôbo, e contou com a presença virtual de 170 pessoas.
Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí-PR e referencial para a Pastoral da
Comunicação da diocese, foi o assessor desse encontro.
Em sua fala, Dom Mário Spaki saudou todos os presentes, principalmente aqueles que cuidam diretamente das vocações na Arquidiocese de Goiânia. Ele começou sua explanação aﬁrmando que as vocações estão ligadas
à totalidade da vida cristã e destacou que cada vez mais as vocações estão
sendo alimentadas dentro da Igreja e não tanto nas famílias.
Questionado pelos participantes sobre como restaurar nas famílias o cuidado pelas vocações, ele respondeu que é uma responsabilidade de toda a
Igreja suscitar nas famílias esse cuidado pelas vocações e que temos de fazer
aquilo que está ao nosso alcance. Citando a realidade de seu estado, Paraná,
ele disse que eles se esforçaram para ir ao encontro das famílias pelos meios
de comunicação devido à realidade da pandemia, além de terem desenvolvido ações em conjunto com a Pastoral Familiar.
Na ocasião, padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional
da Arquidiocese de Goiânia, realizou uma apresentação aprofundada sobre
a realidade da pastoral em nossa Igreja Particular.
Acompanhe, na íntegra, a Reunião Mensal de Pastoral deste mês de agosto no Youtube da Arquidiocese de Goiânia.
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VOCAÇÕES

Leigos

Cristãos chamados
à plenitude da
vida cristã
LARISSA COSTA

O

quarto domingo do mês é dedicado à vocação leiga. Desta vocação é que derivam todas as outras. De acordo com o
papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium,
“a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos”.
Ele ainda diz que mesmo a quantidade de leigos não sendo suﬁciente,
“pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arreigado
sentido de comunidade e uma grande ﬁdelidade ao compromisso da
caridade, da catequese, da celebração da fé”.
Para falar sobre a vocação à vida laical, entrevistamos Mário Filho,
que serve no Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora Rosa
Mística. Ele, que vem de uma família muito participativa na igreja, começou a tocar piano aos 3 anos de idade e, desde os seus 9 anos, colabora na paróquia com a doação do seu dom. “Eu vi as pessoas tocando,
na época que essa igreja era uma capelinha, bem diferente do ambiente
que nós estamos hoje. Eu lembro que aqui tinha uma senhora tocando e
aí me veio a vontade de tocar na igreja também”, conta.
Dom Washington Cruz aﬁrma, no Documento Pós-Sinodal do ano
de 2014, que “a vocação dos ﬁéis leigos pode se desenvolver em etapas
distintas da vida, como solteiros, casados, ou ainda na experiência da
viuvez”. A vocação de Mario Filho se iniciou bem cedo, no ano de 1995.
Ele oferta o seu trabalho há 26 anos e, atualmente, coordena o canto
litúrgico da paróquia. Ao ser perguntado sobre sua participação na igreja, ele diz: “a minha vida e a Paróquia Rosa Mística eu acho que é tudo
junto. Eu participo durante a semana e aos domingos, às 18 horas. Isso
aqui faz parte da minha vida. Posso dizer que eu cresci aqui dentro, aqui
eu ﬁz grandes amizades. Enﬁm, a minha vida se confunde com a rotina
e com a história dessa paróquia”.

A música evangeliza
“Santo Agostinho dizia que quem reza e canta, reza duas vezes. Então, a música tem essa capacidade de aproximar as pessoas de Deus, do
Mistério que a gente celebra na Eucaristia. Tanto os cantos, que são ritos,
quanto os cantos, que compõem o rito, ajudam as pessoas a encontrar
com Deus, ajudam as pessoas a rezar e promovem essa evangelização.
A música tem esse poder, especificamente o canto litúrgico. É muito gratificante quando as pessoas chegam em nós e falam: 'a música estava
bonita, ajudou-me a rezar'. É indescritível a sensação de poder colaborar
nesse sentido” (Mario Filho).

Você sabia que Santa Teresinha
é a padroeira das missões?

S

anta Teresa de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha do Menino
Jesus, nasceu em Alençon (França), no ano de 1873, e morreu em
1897. Entrou muito jovem no Mosteiro das Carmelitas e exercitou,
de modo singular, a sua humildade. Para entrar no Carmelo precisou
da autorização do papa e, assim que ingressou, viveu sua vida totalmente
entregue, até ser tomada por enfermidades terríveis. Nos últimos anos de
sua vida, foi completamente dominada por sofrimentos. Apesar de nunca
ter saído do Carmelo, Santa Teresinha é a padroeira das missões porque
tudo o que fez, tudo que sofreu, ela ofereceu como oração pelos missionários. Dentro do Carmelo, suas enfermidades foram oferecidas a Deus, intercedendo por aqueles que estavam salvando almas.
Ela dizia que, se pudesse, percorreria o mundo inteiro falando da misericórdia de Deus e do amor de Jesus para salvar almas, mas, como não podia,
consagrou sua vida ao Carmelo. Ela queria rezar e oferecer suas dores por
aqueles que estavam pregando e anunciando a salvação. Padre Antônio
Donizeth do Nascimento, administrador da Paróquia São José, fala que podemos contemplar a extraordinária forma de ser missionário, assim como
Santa Teresinha, por meio da oração e pela nossa entrega cotidiana dos
sofrimentos e tribulações. “Onde quer que você atue, ofereça a sua dor por
aqueles que estão pregando o Evangelho para salvar tantas pessoas e dar a
elas mais alegria ao conhecer Jesus e a sua salvação”, completa.
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Pregar o
Evangelho

MARCOS PAULO MOTA

T

odos os meses, o Santo Padre, o papa Francisco, propõe uma
intenção para que os ﬁéis de todo o mundo possam rezar. Em
agosto, o Pontíﬁce nos convida a rezar pela Igreja, pela sua
transformação à luz do Evangelho.
Depois de ressuscitar, Jesus deixou uma missão aos apóstolos, que
deve ser exercida também por nós, católicos participantes da Igreja
de Jesus Cristo. São Mateus, no capítulo 28, versículo 19, relata essa
missão: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os
em nome do Pai do Filho e do Espirito Santo”. Assim, a Igreja tem essa
missão de evangelizar e de cuidar para que o Evangelho de Jesus Cristo seja sempre divulgado, conhecido e pregado a todos os povos. Desde que foi eleito, papa Francisco pede que a nossa Igreja esteja sempre
em saída, de portas abertas, em busca dos mais necessitados, sempre
disposta a avançar às aguas mais profundas e às terras mais distantes.
Padre Antônio Donizeth do Nascimento, pároco da Paróquia São
José, em Goiânia, lembra que a Igreja no Brasil deve sua existência
aos missionários vindos de outros países. “Sair da sua terra natal para
pregar o Evangelho, na verdade, não precisa de muitos esforços. Basta
lembrarmos das histórias dos nossos avós que receberam as sementes
da fé e o alimento espiritual pela boca de missionários e missionárias que vieram de terras estrangeiras”. Ele conta que compartilhou
sua experiência de missão juntamente com um grupo da Comunidade
Nova Aliança, na Diocese de Bafatá, em Guiné-Bissau. “É fundamental aquela realidade dos países pobres e também a realidade de muitas
regiões no Brasil que não sobrevivem sem a presença de missionários
e missionárias. Eu tive a minha vida profundamente marcada pelo
contato com aquele mundo lá na Diocese de Bafatá. Acho que nunca
mais poderei ser a mesma pessoa.”
No vídeo de divulgação da intenção de oração para o mês de agosto, Francisco aprofunda o tema da própria vocação da Igreja: a de
evangelizar e da necessidade de uma reforma que deve começar por
“nós mesmos”, através da oração, da caridade e do serviço.
O papa nos convida a ajudar nesse processo de transformação, partindo de uma reforma de “nós mesmos” com experiências de oração,
caridade e serviço. As próprias imagens do vídeo descrevem, na prática, esse caminho a ser percorrido, ao mostrar, por exemplo, a ﬁgura do
padre Renato Chiera, missionário italiano que salvou mais de 100 mil
vidas durante quase 35 anos junto à Casa do Menor, no Rio de Janeiro,
que acolhe “as crianças não amadas do Brasil”.
Segundo o Santo Padre, a reforma da Igreja deve começar em nós.
“A nossa própria reforma como pessoas, essa é a transformação. Deixar que o Espírito Santo, que é o dom de Deus nos nossos corações, nos
lembre do que Jesus ensinou e nos ajude a colocá-lo em prática. Vamos
começar a reformar a Igreja com a reforma de nós mesmos. Sem ideias
pré-fabricadas, sem preconceitos ideológicos, sem rigidez, mas avançando a partir de uma experiência espiritual, uma experiência de oração, uma experiência de caridade, uma experiência de serviço. Sonho
com uma opção ainda mais missionária, que vá ao encontro do outro
sem fazer proselitismo e que transforme todas as suas estruturas para
a evangelização do mundo de hoje.”

Fotos: Arquivo

Grupos de missionários de Goiás
na diocese de Bafatá 2017

com oração,
serviço e práticas
de caridade
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CATEQUESE DO PAPA

Foto: Vatican News

N. 05

O Valor
introdutório
da Lei
Irmãos e irmãs!

S

ão Paulo, apaixonado por Jesus Cristo, pois tinha entendido bem o que era
a salvação, ensinou-nos que os “ﬁlhos da promessa” (Gl 4,28) – isto é, todos
nós, justiﬁcados por Jesus Cristo – não estão sob o vínculo da Lei, mas são
chamados ao estilo de vida exigente na liberdade do Evangelho. No entanto,
a Lei existe. Mas existe de outro modo: a mesma Lei, os Dez Mandamentos, mas
de outro modo, pois uma vez que o Senhor Jesus veio ela não pode justiﬁcar-se
por si mesma. E, portanto, na catequese de hoje, gostaria de explicar isto. E perguntemo-nos: qual é, segundo a Carta aos Gálatas, o papel da Lei? No trecho que
ouvimos, Paulo diz que a Lei foi como um pedagogo. É uma bonita imagem, a do
pedagogo sobre o qual falamos na audiência passada, uma imagem que merece ser
compreendida no seu justo signiﬁcado.
Parece que o Apóstolo sugere que os cristãos dividem a história da salvação em
duas e também a própria história pessoal. São dois os momentos: antes de se tornar
crentes em Jesus Cristo e depois de ter recebido a fé. No centro está o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, que Paulo pregou a ﬁm de suscitar a fé no Filho
de Deus, fonte da salvação, e somos justiﬁcados em Cristo Jesus. Somos justiﬁcados
pela gratuidade da fé em Cristo Jesus. Por conseguinte, partindo da fé em Cristo,
há um “antes” e um “depois” em relação à própria Lei, pois a lei existe, os Mandamentos existem, mas há uma atitude antes da vinda de Jesus e outra depois. A
história anterior é determinada pelo fato de estar “sob a Lei”. E quem percorria o
caminho da Lei se salvava, era justiﬁcado; a história sucessiva – depois da vinda
de Jesus – deve ser vivida seguindo o Espírito Santo (cf. Gl 5,25). É a primeira vez
que Paulo usa esta expressão: estar “sob a Lei”. O signiﬁcado subjacente implica a
ideia de uma servidão negativa, típica dos escravos: “estar submetido”. O Apóstolo
torna-o explícito, dizendo que quando se está “sob a Lei” é como ser “vigiado” e
“preso”, uma espécie de prisão preventiva. Este tempo, diz São Paulo, durou muito
– desde Moisés até à vinda de Jesus – e perpetua-se enquanto se vive no pecado.
A relação entre a Lei e o pecado será explicada de uma forma mais sistemática
pelo Apóstolo na sua Carta aos Romanos, escrita alguns anos após a Carta aos
Gálatas. Em síntese, a Lei leva a deﬁnir a transgressão e a tornar as pessoas conscientes do próprio pecado: “Fizeste isto, portanto a Lei – os Dez Mandamentos
– diz assim: tu estás no pecado”. Aliás, como ensina a experiência comum, o preceito acaba por estimular a transgressão. Na Carta aos Romanos, escreve: “Quando
estávamos na carne, as paixões pecaminosas, fortalecidas pela lei, operavam nos
nossos membros e produziam frutos para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para o que nos sujeitara, de modo que servimos num espírito novo
e não segundo uma lei antiquada” (7,5-6). Por quê? Porque veio a justiﬁcação de
Jesus Cristo. Paulo expõe a sua visão da Lei: “O aguilhão da morte é o pecado, e a
força do pecado é a Lei” (1Cor 15,56). Um diálogo: tu estás submetido à Lei, e estás
ali com a porta aberta ao pecado.
Neste contexto, a referência ao papel pedagógico desempenhado pela Lei assume o seu pleno sentido. Mas a Lei é o pedagogo, que te leva para onde? Para
Jesus. No sistema escolar da antiguidade, o pedagogo não tinha a função que lhe
atribuímos hoje, ou seja, dar educação a um jovem ou a uma jovem. Naquela época,
ele era um escravo cuja tarefa consistia em acompanhar o ﬁlho do dono ao mestre e

depois trazê-lo para casa. Desta forma devia protegê-lo do perigo, vigiar para que
não se comportasse mal. A sua função era bastante disciplinar. Quando o jovem se
tornava adulto, o pedagogo cessava as suas funções. O pedagogo ao qual Paulo se
referia não era o professor, mas aquele que o acompanhava à escola, vigiava sobre
o menino e depois levava-o para casa.
A referência à Lei, nestes termos, permite que São Paulo esclareça a sua função
na história de Israel. A Torá, isto é, a Lei, fora um ato de magnanimidade por parte
de Deus para com o seu povo. Depois da eleição de Abraão, outro ato importante
foi a Lei: deﬁnir o caminho para ir em frente. Certamente tinha funções restritivas,
mas ao mesmo tempo protegia o povo, educava-o, disciplinava-o e apoiava-o na
sua fraqueza, sobretudo com a proteção face ao paganismo; naqueles tempos, havia muitos comportamentos pagãos. A Torá diz: “Existe um único Deus que nos
pôs a caminho”. Um ato de bondade do Senhor. E certamente, como eu já disse,
tivera funções restritivas, mas ao mesmo tempo, protegera o povo, educara-o, disciplinara-o, apoiara-o na sua debilidade. É por esta razão que o Apóstolo reﬂete sucessivamente, descrevendo a fase da menoridade. Diz assim: “Enquanto o herdeiro
é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, pois está sob
o domínio de tutores e administradores, até ao dia determinado pelo pai. Assim
também nós, quando éramos meninos, estávamos subjugados pelos elementos do
mundo” (Gl 4,1-3). Em síntese, a convicção do Apóstolo é que a Lei tem certamente uma função positiva – portanto, como pedagogo, leva em frente – mas é uma
função limitada no tempo. A sua duração não pode ser prolongada além, pois está
ligada ao amadurecimento das pessoas e à sua escolha de liberdade. Quando se
chega à fé, a Lei esgota o seu valor propedêutico e deve dar lugar a outra autoridade. O que isso signiﬁca? Que quando acaba a Lei, podemos dizer: “Cremos em
Jesus Cristo e fazemos o que nos apetece?”. Não! Os Mandamentos existem, mas
não nos justiﬁcam. Quem nos justiﬁca é Jesus Cristo. Devemos observar os Mandamentos, mas eles não nos dão a justiça; há a gratuidade de Jesus Cristo, o encontro
com Jesus Cristo que nos justiﬁca gratuitamente. O mérito da fé é receber Jesus. O
único mérito: abrir o coração. E o que fazemos com os Mandamentos? Devemos
observá-los, mas como ajuda para o encontro com Jesus Cristo.
Esse ensinamento sobre o valor da lei é muito importante e merece ser considerado cuidadosamente para não cair em equívocos nem dar passos falsos. Fará
bem perguntar-nos se ainda vivemos no período em que precisamos da Lei, ou
se estamos bem conscientes de que recebemos a graça de nos tornarmos ﬁlhos de
Deus para viver no amor. De que maneira vivo? Temendo que se eu não ﬁzer isso,
irei para o inferno? Ou vivo também com aquela esperança, com a alegria da gratuidade da salvação em Jesus Cristo? É uma boa pergunta. E também a segunda:
desprezo os Mandamentos? Não! Observo-os, mas não como absolutos, pois sei
que quem me justiﬁca é Jesus Cristo.

Audiência Geral
Sala Paulo VI,18 de agosto de 2021
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Vacinar-se é um ato de amor

N

uma mensagem em vídeo
para os povos da América
Latina, o papa Francisco os
convida a vacinar-se contra
o coronavírus: um gesto simples,
mas profundo, para um futuro melhor. Mensagem à qual se somam
os apelos conjuntos de prelados do
continente americano: é necessário
ser responsável pelo bem comum,
porque somos uma família.
“Com espírito fraterno, uno-me
a esta mensagem de esperança por
um futuro mais luminoso. Graças a
Deus e ao trabalho de muitos, hoje
temos vacinas para nos proteger
da covid-19. Elas dão a esperança de acabar com a pandemia, mas
somente se elas estiverem disponíveis para todos e se colaborarmos
uns com os outros.” É o que aﬁrma
o Santo Padre numa mensagem em
vídeo aos povos latino-americanos,
lançando um apelo à consciência de cada um, fazendo votos de uma atitude
responsável para enfrentar juntos a pandemia.
“Vacinar-se, com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes,
é um ato de amor. E ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas
se vacinem é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares
e amigos, amor por todos os povos. O amor também é social e político,
há amor social e amor político, é universal, sempre transbordante de pequenos gestos de caridade pessoal capazes de transformar e melhorar as
sociedades”, prossegue o papa.
Francisco conclui aﬁrmando que vacinar-se é uma forma simples, mas
profunda de promover o bem comum e de cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. “Peço a Deus que cada um possa contribuir
com seu pequeno grão de areia, seu pequeno gesto de amor. Por menor que
seja, o amor é sempre grande. Contribua com esses pequenos gestos para
um futuro melhor.”
O apelo do papa é reforçado por vários cardeais do continente, que
foram unânimes em nos lembrar da necessidade de vacinar-se contra o
coronavírus. José Horacio Gómez, do México, presidente dos bispos dos
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EUA, espera que com a ajuda da fé as pessoas possam enfrentar os riscos
da pandemia e que todos nós possamos nos vacinar. Carlos Aguiar Retes,
arcebispo de Cidade do México, pediu a vacinação do norte ao sul do
continente porque − aﬁrma − estamos todos interligados e a esperança
deve ser sem exclusão. O cardeal Hummes se faz porta-voz das mesmas
palavras do papa: vacinar-se é um ato de amor por todos e aponta que os
esforços heroicos dos proﬁssionais da saúde produziram vacinas seguras e eﬁcazes para toda a família humana. O cardeal salvadorenho Rosa
Chávez falou de uma “responsabilidade moral para toda a comunidade”:
“Nossa escolha de vacinar afeta os outros”. O cardeal hondurenho Óscar
Andrés Rodríguez Maradiaga também expressou seu apoio à campanha
de conscientização: “Ainda temos mais a aprender sobre o vírus, mas
uma coisa é verdade: as vacinas autorizadas funcionam e salvam vidas,
são uma chave para a cura pessoal e universal”. Do Peru, Dom Miguel
Cabrejos Vidarte, presidente do Conselho Episcopal Latino-americano
(Celam), apelou à unidade e voltou ao aspecto de proteger nossa saúde
integral, convidando as pessoas a se vacinarem porque “a vacinação é
segura e eﬁcaz”.
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LEITURA ORANTE

“A quem iremos, Senhor? Tu tens
palavras de vida eterna!” (Jo 6,68)
FILIPE CRISTINO DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este Domingo do Tempo Comum celebramos
a passagem evangélica em que Jesus encerra
o seu discurso sobre a sua identidade e sobre
sua missão de oferecimento ao Pai e à humanidade, que se daria pelo anúncio e pela realização do
Mistério Pascal, pelo qual Cristo passaria da morte à
ressurreição.
Jesus aﬁrma que somente pela realização desse
mistério os homens encontram a vida eterna e a salvação, sendo Ele, portanto, o Filho de Deus e o Pão
do Céu, que sacia e sempre saciará toda a espécie de
fome que chegue aos homens. Essa mensagem era difícil para muitos que escutavam a Jesus, pois, sendo
judeus, a noção de Deus é de que o Senhor é totalmente superior à condição humana. O fato de uma pessoa
visível e encarnada se dizer Filho de Deus e Pão da
Vida era, no mínimo, escandaloso.
Porém, Cristo não recua em proclamar a Verdade
pela qual é responsável, ainda que isso signiﬁque perder muitos seguidores. Seu compromisso e ﬁdelidade

ao Pai são tamanhos que Cristo se mostra livre na sua
convicção a ponto de perguntar aos Doze: “Não quereis
também vós partir?” (Jo 6,67). Ao se manter ﬁel ao seu
ensinamento, Jesus manifesta, em sua condição encarnada, a superioridade da Verdade divina e dos desígnios divinos perante as opiniões humanas, não sendo
dominado por elas. Assim, Cristo manifesta exatamente aquilo que os discípulos extraviados receavam ferir,
mas que não foram capazes de ver por lhes faltar fé.
Por isso, é necessário sermos honestos o suﬁciente
para respeitar a mística e a autonomia presente na Palavra de Cristo, entendendo que não é nossa interpretação da Palavra que determina a sua Verdade, mas é
a Verdade da Palavra, no seu sentido mais dinâmico,
profundo e inesgotável, que se encontra a nossa salvação. A Palavra é sempre salvação, até mesmo nos
contextos de grandes absurdos em critérios humanos.
É preciso ter a humildade e a fé para aﬁrmar com a
vida o mesmo que Pedro: “A quem iremos, Senhor? Tu
tens palavras de vida eterna!” (Jo 6, 68).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46. 3ª-f.: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51.
4ª-f.: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32. 5ª-f.: 1Ts 3,7-13; Sl 89(90); Mt 24,42-51. 6ª-f.: 1Ts 4,1-8; Sl 96(97);
Mt 25,1-13. Sábado: 1Ts 4,9-11; Sl 97(98); Mt 25,14-30. Domingo: 22º Domingo do Tempo Comum – Dt 4,1-2.
6-8; Sl 14(15);Tg 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 6,60-69 (página 1476 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que
proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo aquilo que
distraia e diﬁculte a intensidade desse momento e peça o auxílio
do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra
de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é o caminho
da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for necessário, ouvindo pacientemente o que ele diz.
3. Meditação livre: reze, então, com o que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras, frases que mais
tiveram relevância a seus olhos e repita-as, rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo o que o Senhor já fez por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências do que foi vivido
na oração e recorde-se, durante a semana, do que foi rezado.
6. Ação: viva a sua leitura, comprometendo-se, de modo livre, a
colocar a Palavra em prática.
21º Domingo da Quaresma – Ano B. Liturgia da Palavra: Js 24,
1-2a.15-17.18b; Sl 33 (34),2-3.1617.18-19.20-21.22-23 (R. 9a); Ef 5,
21-32; Jo 6,60-69 (“Senhor, a quem iremos?”).

