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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Lugares de encontro
com Jesus
“Os Evangelhos mencionam numerosos encontros de Jesus com homens
e mulheres de sua época. Uma característica comum a todas as narrativas é a
força transformadora que os encontros
com Jesus encerram e manifestam, visto que desencadeiam um autêntico processo de conversão, comunhão e solidariedade. Um dos encontros mais signiﬁcativos é o da samaritana (Jo 4,5-42).
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Jesus a chama para saciar sua sede, que
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
não era só material. Na verdade, ‘Aquele que lhe pedia de beber tinha sede da fé da própria mulher’.”
Assim como o encontro com a samaritana, temos a narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu (Lc 19,1-10), o publicano,
que o leva a mudar de vida e a praticar a justiça; o encontro de
Jesus com Maria Madalena (Jo 20,11-18), que a leva a superar o
desânimo e a tristeza e a transforma em anunciadora do ressuscitado; o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que os
leva a compreender as Escrituras e a reconhecê-lo ao partir o pão
(Lc 24,13-35); o encontro de Jesus com os Apóstolos (Mc 3,13-19),
transformando-os em colunas da Igreja e anunciadores da Boa-Nova; o encontro de Jesus ressuscitado com Paulo, a caminho de
Damasco (At 9,3-30), convertendo-o de perseguidor dos cristãos
em missionário enviado até os conﬁns da terra.
Além desses encontros pessoais e comunitários, Jesus também constituiu a Igreja para que nela o encontremos. “A Igreja
constitui o lugar onde os homens, encontrando a Jesus, podem
descobrir o amor do Pai: com efeito, quem viu a Jesus, viu o Pai
(Jo 14,9). Jesus, no tempo após sua ascensão ao céu, atua por
meio da poderosa intervenção do Espírito Paráclito (Jo 16,7), que
transforma os ﬁéis, dando-lhes a vida nova.”
A Bíblia e a Eucaristia também são, na Igreja, lugares de encontro com Cristo. Além disso, encontramos Jesus nos sacramentos, na oração pessoal e comunitária, na comunidade que vive a
fé e o amor fraterno, nos pobres, aﬂitos e enfermos (Mt 25,37-40),
na piedade popular.
A devoção autêntica à Mãe de Jesus também é um caminho
seguro que nos leva a Jesus. Os magos do Oriente, em Belém,
“acharam o menino Jesus com Maria, a sua mãe” (Mt 2,11). Onde
Jesus estiver, Maria está junto. E, estando junto, ela sempre nos
remete a Jesus: “Fazei tudo o que ele [Jesus] vos disser” (Jo 2,5).
Seguir Jesus como discípulo missionário.
De um primeiro encontro autêntico e amoroso sucedem-se
muitos outros encontros, cada vez mais profundos e marcantes.
Firma-se, enﬁm, o desejo deﬁnitivo de estar juntos, de conviver,
de seguir e acompanhar o outro por onde quer que ele esteja. De
nosso encontro com Jesus – eu, você e toda Igreja –, tornamo-nos
seguidores de Jesus, seus discípulos missionários.

Trecho da Carta Pastoral
“Creio em Jesus Cristo”, de Dom Washington Cruz.
A carta pode ser lida, na íntegra, em nosso site:
www.arquidiocesedegoiania.org.br
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Editorial
Nesta edição, trazemos na matéria de
capa um panorama sobre a vocação sacerdotal em nossa Arquidiocese. Inspirados pelo
tema da última Reunião Mensal de Pastoral,
que destacou o cuidado com as vocações,
buscamos resgatar essa realidade em nossa
Igreja Particular. A Palavra do Arcebispo traz
um trecho da Carta Pastoral “Creio em Jesus Cristo”. Dom Washington nos fala que
alguns encontros podem mudar nossa vida,
especialmente o encontro com Jesus. Na série Oração do Cristão, voltados à Santa Cruz
de Cristo, aprofundamo-nos na espiritualidade desse sinal de vida e salvação.
Em Entrevista, vamos conhecer um pouco sobre a devoção ao Beato Carlo Acutis.
Pe. Fábio Vieira, que acompanhou o processo de perto e viveu a experiência de morar
um período na casa dos pais de Carlo, antes
da beatiﬁcação, compartilha conosco o per-

ﬁl do jovem que dedicou sua vida à Eucaristia. Seguindo o mês vocacional, destacamos
o ministério da catequese e seu fundamental papel na evangelização. Pelo testemunho de catequistas, conhecemos o que os
anima na missão. Papa Francisco dá continuidade às catequeses a respeito da Carta
aos Gálatas, alertando-nos sobre os perigos
da Lei. A leitura, na íntegra, das catequeses
é sempre importante.
Todo o conteúdo do Jornal Encontro Semanal está disponível no site da Arquidiocese. Acompanhe também nossos diversos
conteúdos pelas redes sociais e pelo Programa Encontro Semanal TV, na PUC TV,
todos os sábados, às 8h30.
Boa leitura. Esteja conectado conosco!
#somos um

Série Oração do Cristão
Santa Cruz de Jesus Cristo:
lenho da salvação
“A cruz, sinal do mais terrível entre os suplícios, é, para
o cristão, a árvore da vida, o tálamo, o trono, o altar
da nova aliança. De Cristo, novo Adão adormecido na
cruz, jorrou o admirável sacramento de toda a Igreja.
A cruz é o sinal do senhorio de Cristo sobre os
que no Batismo são conﬁgurados a ele
na morte e na glória (cf. Rm 6,5)”
(Missal Romano Exaltação da Santa Cruz, p. 655).
PE. DIÊMERSOM BENTO

D

essa forma, a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo assume em nossa
vida cristã um significado totalmente novo, um sinal de vitória e redenção. Assim diz o prefácio da Festa da Exaltação da Santa Cruz: “Pusestes no
lenho da Cruz a salvação da humanidade, para que a vida ressurgisse de
onde a morte viera. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da Cruz fosse
vencido” (MR, p. 656-657).
Deus Todo Poderoso, que sofrestes a morte sobre a madeira sagrada
por todos os nossos pecados, sede comigo.
Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de nós.
Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança.
Santa Cruz de Jesus Cristo, afastai de mim todas as armas cortantes.
Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem.
Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal.
Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação.
Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos incidentes corporais e temporais.
Santa Cruz de Jesus Cristo, eu vos adoro para sempre.
Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis
se afastem de mim, conduzindo-me Jesus à vida eterna. Amém.
Por todos os séculos dos séculos.

Compreendido brevemente o mistério da Santa Cruz, apresento uma oração a
Santa Cruz de Jesus Cristo. Essa oração, segundo conta a tradição, foi encontrada
sobre o túmulo de Jesus Cristo em 1535, enviada pelo papa Paulo III ao Imperador
Carlo V, quando partiu para combater os turcos.
Aquele que a ler ou a trouxer consigo não morrerá subitamente, não se afogará,
nem se queimará. Ninguém poderá matá-lo, não será vencido em batalhas e não
cairá em mãos de seus inimigos.
Quando uma pessoa estiver para dar à luz, se ouvir, ler ou a trouxer consigo,
ficará livre de perigos ou ficará terna. Quando a criança estiver crescida, com essa
oração a seu lado, ficará livre de perigos e se livrará de acidentes. Quem a trouxer
consigo, ficará livre de epilepsia e, se na rua vir uma pessoa atacada desse mal, coloque essa oração a seu lado e contente se livrará desse mal.
Aquele que a escrever será abençoado. Aquele que zombar dela fará penitência.
Se guardar em casa, ficará livre de raios. Quem a ler diariamente será prevenido três
dias antes da hora de sua passagem por um sinal divino.
Portanto, essa oração deve ser rezada com fé católica e não com superstição,
pensando que ela possui algum efeito mágico. Ela consiste em crer verdadeiramente no poder redentor de Cristo na cruz e confiar na ação do Espírito Santo que nos
guia e nos defende das forças do mal. Por isso, “a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo
deve ser a nossa glória: nele está nossa vida e ressurreição; foi ele que nos salvou e
libertou” (MR, antífona de entrada – Festa da Exaltação da Santa Cruz, p. 656).
Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação!
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Carlo Acutis,

o jovem beato que
encontrou, na Eucaristia,
o caminho para o céu
TALITA SALGADO

N

esta semana, padre Fábio Vieira, responsável pela divulgação da
devoção a Carlo Acutis no Brasil, atualmente sacerdote da Diocese de Corumbá, Mato Grosso do Sul, esteve na Arquidiocese
de Goiânia para a Semana de Devoção ao beato, realizada pela
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Primavera, e pela Quase-Paróquia Imaculado Coração de Maria. A Santa Missa de abertura foi
presidida por ele, no dia 24 de agosto. Concelebraram os padres Vilmar
Barreto e Jonisoncley Santos Carvalho. A programação vai até o dia 28 e
envolve diversos momentos celebrativos e culturais.

O padre, que viveu um período na Itália, esteve envolvido diretamente no processo e na própria cerimônia da beatiﬁcação de Carlo Acutis,
tendo vivido, inclusive, um período de tempo com os pais do jovem, antes da beatiﬁcação. Pe. Fábio, logo no início da entrevista, ressalta que é
importante, antes de mais nada, entender que a santidade não é privilégio de um ou de outro, mas sim um chamado que Deus faz a todos e que
Carlo acolheu em sua essência.

Padre Fábio Vieira

Responsável pela divulgação da devoção
a Carlo Acutis no Brasil

Padre, quem foi Carlo Acutis?
Carlo é de uma família italiana, nasceu em Londres, por conta do trabalho do pai, que estava lá naquele ano. Os pais eram recém-casados. Carlo
nasce em Londres, mas volta à Itália com dois anos e vai viver na cidade de
Milão. Cresce numa família que é católica logicamente; no Brasil, diríamos
“católicos praticantes”. É Carlo que vai despertar na família o reencontro
com a própria Igreja a partir da sua Primeira Comunhão, que se torna o
marco referencial de sua vida. É a partir do momento que ele descobre na
Eucaristia o centro da sua vida. As pessoas sempre perguntam: Carlo era
um jovem normal? Sim, lógico, para ser santo tem que ser normal! Mas ele
acolhe esse extraordinário na sua vida sem deixar de ser o que ele era, jovem, criança, sem deixar de fazer aquilo que é próprio do ser humano, mas
potencializando tudo aquilo que o ser humano pode colocar à disposição
do Reino. Assim é a criança, o adolescente Carlo, que centra na sua vida
esse desejo grande pelo céu.
Carlo faleceu muito jovem, com apenas 15 anos? Qual é o grande
ensinamento que ele deixou, especialmente para os jovens?
Das poucas vezes que o pai dele falou em público, ele nos disse assim:
Carlo não era nem uma criança, nem era um jovem ambíguo. Carlo sabia o
que queria; tudo o que fazia, fazia bem feito. Então, o que falta para a nossa juventude? Falta aquilo que justamente Carlo, aos 7 anos, disse: o meu
projeto de vida é estar sempre com Jesus. Assim, o que falta para a nossa
juventude é projeto de vida, saber o que quer da própria vida, ter foco para
onde se caminha. Vemos aí uma criança e um adolescente que sabe o que
quer, quer o céu, sem deixar de viver a beleza da própria vida que o cerca.
Dessa forma, o que eu diria para nossa juventude: busque ter seu projeto de vida e inclua Deus nele. Isso não quer dizer que você tem que anular quem você é. Pelo contrário, tudo aquilo que você for fazer, se o foco,
a referência estiver em Deus, com certeza as outras coisas ganharão mais
sentido. E Carlo fez isso com muita simplicidade. Então, eu diria isso para a
juventude também.
Uma característica forte da vida de Carlo é a devoção à Eucaristia.
O que podemos contemplar nisso?
A Eucaristia é o centro da nossa vida. Se você me perguntar o que Carlo
fez de tão extraordinário para ser santo, eu diria: foi um católico de verdade. Dentro da catolicidade, o que é mais importante para nós? É o que
celebramos, o que vivemos e isso encontramos essencialmente no mistério
eucarístico. Ele entendeu isso aos 7 anos, porque queria ir para o céu e Carlo
encontrou a forma mais rápida de ir para o céu: pela eucaristia. E isso não

é novidade nenhuma, mas Carlo tornou isso público de uma forma forte,
com a própria vida. Precisamos nos encantar novamente com esse mistério, pois temos esse milagre todos os dias e, muitas vezes, não valorizamos
como deveríamos.
Temos o costume de invocar os santos para interceder por nós.
Quando podemos pedir a intercessão de Carlo?
Carlo está sendo polivalente. Já recebo relatos da intercessão de Carlo para tudo, mas, sobretudo, de pessoas com câncer, que foi a sua doença – ele morreu de uma leucemia fulminante – porém os relatos que mais
recebo são de mulheres que não podiam engravidar e engravidaram pela
intercessão, além das pequenas graças do dia a dia, embora Carlo seja candidato a patrono da internet.
O que mudou no seu ministério depois da convivência com
a família de Carlo?
Foi Carlo, mudou tudo. Fui até provocado a escrever um livro, chamado
“Foi Carlo!”, lançado semana passada, em que eu relato um pouco do que
aconteceu na minha vida depois de 2020. Eu jamais imaginava estar com a
família dele, estar lá. Hoje, vejo que posso contribuir. Mesmo sendo pároco,
tendo as responsabilidades da minha diocese, minha paróquia, posso sair
pelo Brasil, indo ao encontro daqueles que se encantaram e que, de alguma
forma, tiveram a vida de Carlo ecoada em seus corações. Teve essa mudança radical. Eu jamais imaginei que pudesse estar viajando o Brasil inteiro,
falando do Carlo, levando essa mensagem de quem conviveu de perto com
a família, mas, sobretudo, trazendo mais próximo das pessoas aquilo que
foi o Carlo, lá da Itália, com essa ligação profunda com Brasil, porque a devoção do Carlo é do Brasil para o mundo e não da Itália para o mundo. Carlo
morreu no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. O milagre
aconteceu na Capela Nossa Senhora Aparecida e seu dia litúrgico é 12 de
outubro. Então, mudou tudo e eu tento corresponder da melhor forma possível! Que nosso Beato Carlo interceda por todos.

Mais informações sobre a
Semana de Devoção ao
Beato Carlo Acutis em nosso site:
www.arquidiocesedegoiania.org.br
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FERNANDA FREITAS

A

proveitando ainda o mês vocacional e a última Reunião Mensal
de Pastoral, que aconteceu dia 14 de agosto, com o tema “O
cuidado pelas vocações”, vamos aprofundar sobre o chamado
ao sacerdócio. Na ocasião, padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia, realizou uma
apresentação sobre a realidade da pastoral em nossa Igreja Particular.

A VOCAÇÃO SACERDOTAL
No Evangelho segundo São João, Jesus nos ensina que devemos “trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna” (Jo 6,27). Com essas palavras, podemos ver a importância e o propósito do sacerdócio para o mundo de hoje. O sacerdócio é uma vocação
insubstituível e indispensável no mundo porque existe para anunciar a
verdade que está em Cristo e no seu Evangelho para chegarmos à vida
eterna. O sacerdote trabalha pela comida que permanece para a vida
eterna, não pela comida que perece com o ﬁm da vida terrena.
São Paulo, na Carta aos Romanos, escreve: “Pois todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele
em quem não têm fé? E como crerão naquele de quem não ouviram
falar? E como ouvirão falar, se não houver quem pregue?” (Rm 10,13).
Essas questões são relevantes para nós hoje, em nosso mundo e em
nossa Arquidiocese de Goiânia. O Evangelho transforma e dá vida a
quem crê e segue, mas se não houver quem o anuncie, o mundo não
poderá recebê-lo. O sacerdote existe para anunciar o Evangelho que
transforma e dá vida. Mas São Paulo também pergunta: “E como as
pessoas podem pregar se não forem enviadas?” Da mesma forma, podemos nos fazer essa pergunta. A resposta é que os homens chamados
por Deus para serem sacerdotes são enviados por Deus, por meio de
sua Igreja, para proclamar ao mundo que invocar o nome do Senhor
trará a salvação.
VIDA DIÁRIA CONFIGURADA A CRISTO
A vida cotidiana de um sacerdote na paróquia é permeada pela
sua conﬁguração a Jesus Cristo, Cabeça e Pastor da Igreja, e deve necessariamente manifestar e testemunhar o apelo extraordinário e radical do Evangelho. Isso signiﬁca que os sacerdotes são chamados a
um estilo de vida que dá um testemunho evidente e claro da força do
Evangelho em ação, em sua vida pessoal e ministerial, que não deve
ser vista como algo completamente separado um do outro. As coisas
deste modo de vida incluem:
Um modo de vida determinado e vivido pelo tríplice múnus dado aos
sacerdotes na ordenação para ensinar, santificar e governar.
Uma vida de oração séria centrada nos sacramentos, especialmente na
Eucaristia, na Liturgia das Horas.
Uma vida de oração devocional, especialmente expressa na devoção à
Santíssima Mãe Maria e aos Santos.
Uma profunda devoção pessoal a Jesus Cristo, como Senhor, Amigo e
Irmão.
Uma dependência diária da orientação do Espírito Santo e da manifestação dos dons e frutos do Espírito no ministério sacerdotal.
Uma vida de obediência e amor pela Igreja e seus ensinamentos.
Uma vida vivida em comunhão com o bispo e o presbiterato, vivida com
laços sacramentais, apostólicos e fraternos.
Uma vida de castidade celibatária, livremente aceita, que serve como
sinal e estímulo do amor, como fonte de força espiritual, que manifesta
sua consagração a Cristo como um novo homem.
Uma vida de gratidão pelas bênçãos materiais da criação de Deus, um
estilo de vida simples e generoso, em solidariedade com os pobres.
Uma vida de zelo missionário pela salvação das almas.
Uma vida que inspira e promove todas as vocações na Igreja.

Percebe-se que a vida cotidiana de um padre é extremamente variada porque aqueles a quem ele serve têm necessidades diversas. Em
geral, cada dia inclui a celebração diária da missa, oração, encontro
e aconselhamento das pessoas, estar disponível para visitar os enfermos, atender aos moribundos, reunir-se com o pessoal, administrar a
paróquia, visitar as crianças da escola ou grupos de jovens, celebrar
uma missa fúnebre ou assistir a um velório, entre muitas outras coisas. Às vezes, pode parecer que um dia não tem muitos eventos programados, mas inclui simplesmente estar presente para a comunidade de maneira simples. Outras vezes, desde o momento de levantar de
manhã até ir para a cama, ﬁca ocupado com uma coisa atrás da outra.
Muitas vezes, um padre pode dizer no ﬁnal do dia: “Estou cansado,
mas muito feliz!”, porque ele passou o dia dando de si mesmo. Parte
da vida diária de um padre também inclui tempo livre para si mesmo, exercícios, entretenimento e estar com amigos. Essas coisas, como
acontece com todas as pessoas, estão intercaladas na vida cotidiana de
um sacerdote e nos ajudam a lembrar que um sacerdote é “tirado do
meio dos homens e feito seu representante perante Deus”.
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CAPA

Em cada
comunidade
ao menos
uma vocação
sacerdotal!

Quantidade de Paróquias: 121
7 quase-paróquias
1 Santuário-Basílica que não é paróquia
596 comunidades
Cerca de 720 missas dominicais.
Total de padres diocesanos e religiosos: 228

C

ada comunidade precisa interessar-se pelas vocações e criar
um clima favorável ao surgimento de novas vocações. Os sacerdotes surgem de comunidades fervorosas e que apoiam as
vocações. O papa São João Paulo II ensinou que “a vocação sacerdotal é a resposta de Deus providente a uma comunidade orante”.
As vocações haverão de surgir, na medida em que nós todos criarmos um clima favorável ao surgimento delas em nossas comunidades.
Que a Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, interceda pelos sacerdotes
e as vocações!

49 diáconos permanentes
3 diáconos transitórios
228 padres morando na Arquidiocese de Goiânia
5 padres incardinados não residentes.
Desses 228 padres, 17 estão afastados por
doença ou idade.

Conheça nossos Seminários
A caminhada vocacional para o sacerdócio, na Arquidiocese de
Goiânia, começa com o discernimento do jovem, ainda em sua comunidade de origem e no seio familiar. Há dez anos foi criada a Escola
Apostólica. Segundo padre Luiz Henrique, trata-se de um encontro
que acontece no quarto domingo de cada mês, no qual os vocacionados passam o dia no seminário, conhecendo a vida ali.
SEMINÁRIO MENOR SÃO JOÃO PAULO II
A partir desse encontro, os jovens acabam decidindo ingressar no
Seminário Menor São João Paulo II. Nesta etapa, são acolhidos jovens
que estudam no Ensino Médio. Essa, no entanto, não é a única porta
de entrada para o caminho formativo ao sacerdócio.
SEMINÁRIO SANTA CRUZ
O Seminário Santa Cruz é a etapa seguinte para o jovem que concluiu o Ensino Médio. Chamada de Ano Propedêutico, isto é, introdutória, os jovens são preparados para, no ano posterior, ingressarem no
Seminário Maior.
SEMINÁRIO MAIOR INTERDIOCESANO SÃO JOÃO MARIA VIANNEY
No Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney, os jovens continuam sua caminhada vocacional e de discernimento, mas
agora com mais comprometimento. O seminarista começa a responder se quer, de fato, ser padre. É o período em que ele procura conﬁgurar sua vida a Cristo, intensiﬁcando a vida de oração e de responsabilidade pessoal.

Contatos da
Pastoral Vocacional da
Arquidiocese de Goiânia
WhatsApp: (62) 3203-1347
E-mail: contato@vocacionalgoiania.com.br
Site: www.vocacionalgoiania.com.br
Facebook: facebook.com/Vocacionalgyn
Instagram: @vocacionalgyn
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Os perigos
da Lei
Irmãos e irmãs!

A

Carta aos Gálatas relata um acontecimento bastante surpreendente.
Como ouvimos, Paulo diz que repreendeu Cefas, ou seja, Pedro, perante
a comunidade de Antioquia, porque o seu comportamento não era bom.
O que aconteceu de tão grave para que Paulo se dirigisse a Pedro em
termos tão severos? Será que Paulo exagerou dando demasiado espaço ao seu
caráter sem saber como se conter? Veremos que esse não é o caso, mas que mais
uma vez está em questão a relação entre a Lei e a liberdade. E devemos insistir
sobre isso muitas vezes.
Escrevendo aos Gálatas, Paulo menciona deliberadamente esse episódio que
tinha acontecido em Antioquia anos antes. Ele pretende recordar aos cristãos dessas comunidades que eles não devem absolutamente escutar aqueles que pregam a
necessidade de serem circuncidados para ﬁcar “sob a Lei” com todas as suas prescrições. Recordemos que foram estes pregadores fundamentalistas que chegaram
lá e criaram confusão, privando aquela comunidade da paz. Pedro foi criticado
pelo seu comportamento à mesa. A Lei proibia que um judeu partilhasse refeições
com não judeus. Mas o próprio Pedro, em outra ocasião, tinha ido a Cesareia, à
casa do centurião Cornélio, apesar de saber que estava transgredindo a Lei. Então
aﬁrmara: “Deus mostrou-me que nenhum homem deve ser chamado profano ou
impuro” (At 10,28). Quando regressou a Jerusalém, os cristãos circuncidados que
eram ﬁéis à Lei mosaica repreenderam Pedro pelo seu comportamento, mas ele
justiﬁcou-se dizendo: “Recordei-me então da palavra do Senhor, quando Ele dizia:
‘João batizou em água; vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo’. Se Deus,
portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós por terem acreditado no Senhor
Jesus Cristo, quem era eu para opor-me a Deus?” (At 11,16-17). Recordemos que o
Espírito Santo veio naquele momento à casa de Cornélio quando lá estava Pedro.
Um fato semelhante também tinha acontecido em Antioquia, na presença de
Paulo. Antes, Pedro estava à mesa sem qualquer diﬁculdade com os cristãos que
tinham vindo do paganismo, mas quando alguns cristãos de Jerusalém – aqueles
que provinham do judaísmo – circuncidados, chegaram à cidade, ele já não o fez,
para não incorrer nas críticas deles. É este o erro: era mais atento às críticas, a dar
uma boa impressão. Isso é grave aos olhos de Paulo, até porque Pedro estava sendo
imitado por outros discípulos, antes de todos Barnabé, que com Paulo tinha evangelizado os Gálatas (cf. Gl 2,13). Sem querer, o comportamento de Pedro – um pouco assim, aproximativo, nem claro, nem transparente – criava uma divisão injusta
na comunidade: “Eu sou puro… sigo por esta linha, faço assim, isto não se pode…”
Na sua repreensão – eis o núcleo do problema – Paulo usa um termo que permite entrar nos méritos da sua reação: hipocrisia (cf. Gl 2,13). Essa é uma palavra
que se repete muitas vezes: hipocrisia. Penso que todos nós compreendemos o que
signiﬁca. A observância da Lei por parte dos cristãos levou a esse comportamento
hipócrita, que o Apóstolo pretende combater com força e convicção. Paulo era reto,
tinha os seus defeitos – muitos, o seu caráter era terrível – mas era reto. O que é a
hipocrisia? Quando dizemos: estai atentos que aquele é um hipócrita: o que queremos dizer? O que é hipocrisia? Pode-se dizer que é o medo da verdade. A hipocrisia
tem medo da verdade. As pessoas preferem ﬁngir do que ser elas mesmas. É como
pintar a alma, como pintar as atitudes, o modo de proceder: não é a verdade. “Tenho medo de proceder como sou e disfarço-me com estas atitudes”. Fingir impede

a coragem de dizer a verdade abertamente, e assim facilmente se evita a obrigação
de a dizer sempre, em todo o lado e apesar de tudo. Fingir leva-te a isto: às meias-verdades. E as meias-verdades são uma ﬁcção: pois a verdade ou é verdade ou não
é verdade. Mas as meias-verdades são esse modo de agir não verdadeiro. Prefere-se, como disse, ﬁngir em vez de ser como se é, e a ﬁcção impede aquela coragem,
de dizer abertamente a verdade. E, assim, não cumprimos a obrigação – e isto é um
mandamento – de dizer sempre a verdade, em todos os lugares e apesar de tudo.
Num ambiente em que as relações interpessoais são vividas sob a bandeira do formalismo, o vírus da hipocrisia propaga-se facilmente. Aquele sorriso que não vem
do coração, aquele procurar estar bem com todos, mas com ninguém…
Há vários exemplos na Bíblia onde a hipocrisia é combatida. Um bom testemunho para combater a hipocrisia é o do velho Eleazar, a quem foi pedido que ﬁngisse
que comia carne sacriﬁcada a divindades pagãs para salvar a sua vida: ﬁngir que a
comia, mas não a comia. Fingir que comia a carne suína, mas os amigos tinham-lhe
preparado outra. Mas o homem temente a Deus respondeu: “Não é próprio da
minha idade, respondeu ele, usar de tal ﬁngimento, não suceda que muitos jovens,
julgando que Eleazar, aos noventa anos, se tenha passado à vida dos gentios, pelo
meu gesto de hipócrita e por amor a um pouco de vida, se deixem arrastar por
minha causa; isto seria a desonra e a vergonha da minha velhice” (2Mc 6,24-25).
Honesto: não entra no caminho da hipocrisia. Que bela página sobre a qual reﬂetir
para se afastar da hipocrisia! Os Evangelhos também registam várias situações em
que Jesus repreende fortemente aqueles que parecem justos no exterior, mas no
interior estão cheios de falsidade e iniquidade (cf. Mt 23,13-29). Se tiverdes um
pouco de tempo hoje, lede o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus e vede quantas vezes Jesus diz: “hipócritas, hipócritas, hipócritas”, e revela o que é a hipocrisia.
O hipócrita é uma pessoa que ﬁnge, lisonjeia e engana porque vive com uma
máscara no rosto e não tem a coragem de enfrentar a verdade. Por isso, não é capaz
de amar verdadeiramente – um hipócrita não sabe amar – limita-se a viver pelo
egoísmo e não tem a força para mostrar o seu coração com transparência. Há muitas situações em que a hipocrisia pode ocorrer. Muitas vezes esconde-se no local de
trabalho, onde se procura parecer amigos dos colegas enquanto a competição leva
a golpeá-los pelas costas. Em política, não é raro encontrar hipócritas que vivem
uma vida dupla entre a esfera pública e a privada. A hipocrisia na Igreja é particularmente detestável e, infelizmente, existe a hipocrisia na Igreja, há muitos cristãos
e ministros hipócritas. Nunca devemos esquecer as palavras do Senhor: “Seja este
o vosso modo de falar: sim, sim, não, não; tudo o que for além disto procede do
espírito do mal” (Mt 5,37). Irmãos e irmãs, pensemos hoje no que Paulo condena
e que Jesus condena: a hipocrisia. E não tenhamos medo de ser verdadeiros, de
dizer a verdade, de ouvir a verdade, de nos conformarmos com a verdade. Assim
poderemos amar. Um hipócrita não sabe amar. Agir de outra forma que não seja
a verdade signiﬁca pôr em perigo a unidade na Igreja, aquela pela qual o próprio
Senhor rezou.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 25 de agosto de 2021

Foto: Vatican News

6

Arquidiocese de Goiânia

Agosto de 2021

Arquidiocese de Goiânia

7

VOCAÇÕES

DEPOIMENTOS

Chamados a colaborar na
missão da evangelização

RAFAEL BORGES tem 24 anos de idade e é catequista no Santuário-Basílica
Sagrada Família há 6 anos. Ele se tornou
catequista por acaso, quando acompanhou a namorada em uma formação
para catequistas. “A coordenação chegou e perguntou para mim: Então, Rafael, você vai ser catequista? Eu, meio
que institivamente, disse: ‘eu acho que
eu vou’. Eu entendo que naquela hora
foi Deus que me chamou para ser catequista. Eu sou catequista porque nós
temos que compreender nossa fé, compreender a respeito da Trindade, a respeito de Deus, a respeito da Igreja, porque a Palavra de Deus, em Oséias
(4,6), diz: ‘Eis que meu povo se perde por falta de conhecimento’. Muitas
pessoas afastam-se de Deus, afastam-se da Igreja porque não a conhecem.
Santo Agostinho dizia que nós temos que compreender para crer e crer para
compreender. Não tem como nós darmos aquilo que não conhecemos. Então, o papel do catequista é ensinar e mostrar a paixão e todo esse amor que
a Igreja tem. Minha missão como catequista é fazer com que as pessoas se
apaixonem por Cristo, assim como eu me apaixonei”, explica Rafael.

LARISSA COSTA

Q

Fotos: Rudger Remígio / Internet

uando o mês de agosto possui cinco domingos, a Igreja celebra, no quinto domingo, o Dia do Catequista. O catequista, segundo o cardeal Orani João Tempesta, em um artigo escrito no
ano de 2019, “é aquele que se coloca a serviço da Palavra, que
se faz instrumento para que a Palavra ecoe”.
Em maio deste ano, o papa Francisco instituiu o ministério do catequista na Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio Antiquum Ministerium. Nela, o Pontífice fala sobre a necessidade de reconhecer a presença
dos leigos e leigas “que, em virtude do seu Batismo, se sentem chamados
a colaborar no serviço da catequese. No Motu Proprio Antiquum Ministerium (n. 3), o papa destaca que não se pode esquecer “a multidão incontável dos leigos e leigas que tomaram parte, diretamente, na difusão
do Evangelho através do ensino catequístico”. Ele conta ainda que essas
mesmas pessoas foram também, em alguns casos, “fundadores de Igrejas, chegando até a dar sua vida”.
Receber o ministério do catequista exige um maior empenho missionário dos batizados. Ele “deve ser desempenhado de forma plenamente
secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização”. O Santo Padre explica que, mesmo com a valorização do catequista em seu ministério, não se deve “diminuir em nada a missão própria do bispo – de ser
o primeiro Catequista na sua diocese [...] nem a responsabilidade peculiar dos pais relativamente à formação cristã dos seus filhos” (Antiquum
Ministerium, n. 5).

MÁRCIA CRISTINA tem 48 anos de
idade, 30 deles dedicado à catequese.
A sua caminhada na Igreja começou
aos 12 anos com a participação nos
grupos de jovens. Para não parar a catequese neste tempo de pandemia, ela
inovou usando os meios on-line para
continuar a evangelização. “Foi um
meio incrível que nós encontramos
para não parar a catequese. A evangelização não pode parar. Então, foi
aqui que eu manifestei o meu desejo
de estar em contato com os meus catequizandos, que já haviam caminhado
comigo por um ano. Eu sou hoje a catequista de crisma deles. É o terceiro
ano que eu estou com eles. Para mim, é um grande encontro estar aqui
todas as terças-feiras, às 16 horas em ponto, com todos os meus 20 crismandos se preparando para receber o sacramento.”
Márcia ressalta que “O dinamismo tem que ser ótimo durante o encontro. Eu pesquiso músicas, vídeos e tudo que está saindo na mídia. No ano
passado, eu trabalhei muito Carlo Acutis, que é um jovem santo da Igreja.
Eles puderam conhecer esse jovem através da catequese”.
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LEITURA ORANTE

“O que torna impuro o homem não é
o que entra nele vindo de fora, mas
o que sai do seu interior” (Mc 7,15)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

mados irmãos e irmãs em Cristo,
o Evangelho deste domingo nos
convida a nos atentarmos para
a necessidade de deixarmos que
a Palavra de Deus faça morada em nossa
consciência e dê sentido à nossa existência. Somos chamados a sermos cristãos
autênticos, de forma que os mandamentos do Senhor não sejam, para nós, algo
meramente exteriorizado como era para
os fariseus criticados por Jesus.
Eles observavam as regras que lhes
eram prescritas, mas não deixavam que
elas produzissem efeitos de conversão em
suas vidas. É preciso entender que, en-

Texto para a reﬂexão: Mc 7,1-8.14-15.21-23 (página 1400
– Bíblia das Edições CNBB)

Foto: Internet

LEANDRO SILVA (SEMINARISTA)

Siga os passos para a leitura orante:

quanto o “amor” de muitos é expressado
através de palavras e atitudes vazias, o
amor dos verdadeiros seguidores de Jesus
Cristo deve se manifestar através de gestos
que brotam de um coração convertido.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Ts 4,13-18; Sl 95(96); Lc 4,16-30. 3ª-f.: 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); Lc 4,31-37.
4ª-f.: 1Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 4,38-44. 5ª-f.: 1Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-11. 6ª-f.: 1Cl 1,15-20; Sl 99(100); Lc
8,33-39. Sábado: Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-5. Domingo: 23º Domingo do Tempo Comum – Is 35,4-7a;
Sl 145(146); Tg 2,1-5; Mc 7,31-37.

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.
22° Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra:
Dt 4,1-2.6-8; Sl 14 (15),2-3ab.3cd-4ab.5 (R. 1a); Tg 1,17-18.21b22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 (Observância e mandamentos).

