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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Foto: Rudger Remígio
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Mês da Bíblia
"Pois todos
vós sois
UM só em
Cristo Jesus"
(Gl 3,28d)

pág.

5

HISTÓRIA DA IGREJA

ARQUIDIOCESE

VIDA CRISTÃ

A participação da Igreja
Católica na fundação
de Goiânia
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PALAVRA DO ARCEBISPO

N

ão é fácil escrever sobre o que
não vemos com os olhos, nem tocamos com as mãos, nem medimos com o metro, nem pesamos
na balança, nem encontramos na internet. Já pensaram que as coisas mais importantes escapam aos nossos olhos? “O
essencial é invisível aos olhos”. Entretanto, não é porque não vemos algo que, por
isso, esse algo não exista. Se isto acontece
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
com as coisas humanas − quais sejam a
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
dor e a alegria, o amor e o ódio, a tristeza
e o sorriso −, tudo o que se refere a Deus
é uma realidade misteriosa, mais alta e bem mais complexa para
ver, sentir e explicar. Ainda assim, é preciso o esforço de nossa inteligência e a abertura de nosso coração para compreender e nominar,
com palavras, conceitos, comparações e diversidade de linguagens,
aquilo que está além do alcance de nossos olhos. Coloquemo-nos,
então, a reﬂetir e a meditar sobre quem é o Espírito Santo.
A Doutrina da Igreja nos ensina que o Espírito Santo é a terceira Pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho,
isto é, “da mesma natureza” e igual na “dignidade”, e que recebe
“a mesma adoração e glória”. Assim aﬁrma o prefácio da Missa da
Santíssima Trindade: “Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito
Santo”. Todavia, nós, cristãos ocidentais, talvez precisemos desenvolver mais amplamente o estudo e a Teologia acerca do Espírito
Santo. Nem sempre mantivemos com o Espírito Santo uma relação
consciente e alegre, não obstante Ele habite em nós, reavive a nossa
fé e nos mova a chamar a Deus de Pai e a confessar Cristo como
o Senhor. O Espírito Santo não falará por si (Jo 16,13), mas dará a
perceber a sua presença suave e estimulante em todos os âmbitos
da nossa vida. O Espírito Santo não é um bem que se possui, nem
uma força a suscitar com alguma técnica psicológica. Ele é alguém,
uma pessoa. Ele é Senhor e o nosso espírito é livre e soberano à sua
imagem. A nossa personalidade, a soberania do nosso espírito é a
imagem do Espírito que é o Senhor.
O Espírito Santo dá a vida, professamos no Símbolo da Fé. Ele
não é um intermediário, uma força ou uma luz saída de Deus, mas o
próprio Deus. Contém e encerra, assim, o universo e toda a duração
do mundo; mora em si mesmo e renova o universo de época em
época; ele é o mais móvel do que qualquer movimento.
TOCADOS PELA PLENITUDE DA LUZ E DO AMOR
O Novo Testamento caracteriza o Espírito Santo particularmente
com a santidade, ou seja, com a plenitude da luz e do amor que é o
próprio Deus, que nos toca e transforma. Ele próprio é a santidade:
é o Espírito Santo. Se não fosse Deus, teríamos alguma participação
em coisas ou em forças surpreendentes, mas não seríamos transﬁgurados também no nosso ser para nos tornarmos ﬁlhos de Deus.
Somente o próprio Deus pode estar presente no interior de nossa
pessoa, no centro da nossa inteligência e da nossa liberdade, para
iluminar-nos e libertar-nos. Ele é Deus em todos nós.

Trecho da Carta Pastoral “Creio no Espírito Santo”
Meditação sobre a vida no Espírito 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

Nesta edição, trazemos como matéria de capa o Jubileu de 50 anos do Mês
da Bíblia no Brasil. O tema escolhido
para este ano foi a Carta de São Paulo
aos Gálatas e o lema “todos vós sois um
em Cristo Jesus” (Gl 3,28). Padre Maximiliano Costa fala sobre a participação
da Igreja Católica na fundação da nova
capital de Goiás. Em Arquidiocese em Movimento, temos o encontro de formação
para secretárias e secretários paroquiais.
Você conhece também a história de São
Lourenço, padroeiro dos diáconos.
Teve início, no dia 1º deste mês, o
Tempo da Criação, um tempo ecumênico
de cura e esperança. Este tempo percorre
todo o mês de setembro e termina no dia
4 de outubro, memória de São Francisco
de Assis, protetor dos animais e padroei-

ro da ecologia. Na página 4, você vai ler
sobre o pedido feito pelo papa para que
todos os ﬁéis dediquem um tempo de
oração pela paz no Afeganistão. Na matéria também trazemos algumas datas
em que, diante de tragédias, o papa nos
convocou a orar. O Santo Padre dá continuidade às catequeses sobre a segunda
parte da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Todo o conteúdo do Jornal Encontro
Semanal está disponível no site da Arquidiocese. Acompanhe também nossos
diversos conteúdos pelas redes sociais ou
pelo Programa Encontro Semanal TV, na
PUC TV, todos os sábados, às 8h30.
Boa leitura. Esteja conectado conosco!
#somos um

História da Igreja em Goiás
A participação da Igreja Católica na
fundação da nova capital de Goiás
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História
Foto: Internet

Quem é o
Espírito Santo?

Editorial

A

década de 1930 em Goiás foi
marcada por um marco desenvolvimentista, a saber, a
criação da nova capital, Goiânia, fomentada por Pedro Ludovico
Teixeira. Inicialmente, Dom Emanuel
Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás,
foi convidado para presidir a comissão
que deveria escolher o local da nova
capital. Essa foi uma estratégia de Pedro Ludovico para minimizar as reações contrárias ao projeto. O prestígio
do bispo seria elemento favorável para
Dom Emanuel e Pedro Ludovico no lançamento
a causa que Pedro Ludovico defendia:
da pedra fundamental da futura Catedral de
a mudança da capital. Ao convite feito
Nossa Senhora Auxiliadora, em Goiânia
pelo interventor, Dom Emanuel deu
seu parecer positivo, pois a Igreja interessava-se em ocupar esse cargo de tamanha importância, que, além de um valor
político, tinha, também, um valor simbólico.
Como Dom Emanuel já tinha transferido a sua residência para Bonfim (atual
Silvânia), desde 1926, e fazia grandes investimentos na cidade, com o cargo de
chefiar a comissão, quis interferir para que Bonfim fosse o local escolhido para
a instalação da nova capital. A comissão, chefiada por Dom Emanuel e Colemar
Natal e Silva, indicou quatro cidades: Bonfim, Pires do Rio, Ubatan e Campinas.
Dom Emanuel posicionou-se para que fosse escolhida Bonfim, mas Pedro Ludovico preferiu Campinas, por ser a região central na parte mais povoada do Estado.
Isso gerou um mal-estar entre o bispo e o interventor do Estado, situação evidenciada pela ausência do bispo nas duas primeiras missas celebradas em Goiânia. A
primeira, em 27 de maio de 1933, foi celebrada pelo padre redentorista de Campinas, Pe. Conrado Kolman, e a segunda celebrada por Pe. Agostinho Polster, no
lançamento da pedra fundamental da nova cidade, em 24 de outubro. Dessa vez,
a ausência do bispo foi justificada por estar no Rio de Janeiro. Dom Emanuel só
veio celebrar em Goiânia dois anos depois, no lançamento da pedra fundamental
da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em 24 de maio de 1935, pois lá seria a
futura catedral da nova cidade.
Pedro Ludovico não queria a nova capital à sombra da Igreja, pois seu desejo
era uma política de viés secularizado, que se preocupasse com o desenvolvimento econômico e social e que pudesse ser governada por princípios laicos,
advindos da razão e não da religião. Esse acontecimento causou um “congelamento” nas relações entre Dom Emanuel e Pedro Ludovico, fazendo com que o
bispo se exilasse de Goiânia, ficando em Bonfim. E isso é externalizado pela não
transferência do bispado para a nova capital, pois Dom Emanuel faleceu no ano
de 1955, em Bonfim.
A partir de 1935, esse mal-estar passou a ser amenizado, resultando numa discreta reaproximação entre o bispo e o interventor. Pois, em nível nacional, por
meio da Constituição de 1934, houve certa aproximação entre Igreja e Estado, período que ficou conhecido como restauração católica. A missa de lançamento da
pedra fundamental da nova Catedral Nossa Senhora Auxiliadora de Goiânia demonstrou isso. Durante a missa, Pedro Ludovico esteve ao lado de Dom Emanuel,
o que confirmou, de maneira simbólica, a reaproximação para uma colaboração
mútua entre os dois poderes. Para essa celebração, o interventor mandou que
buscasse Dom Emanuel num carro oficial do Estado e, logo após a missa, ofereceu um almoço no palácio para o bispo e sua comitiva. Cuidado que demonstrou
mais uma vez seu apreço e proximidade, com sinais visíveis de um projeto maior
de colaboração entre Igreja e Estado.
Fonte: Arquivo do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC)
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

SETEMBRO

Tem início o Tempo da Criação
no dia 1º de setembro

Foto: Daniela de Deus

Fotos: Internet

Mês de formação para secretários e secretárias paroquiais

3

N

o dia 30 de agosto, o Secretariado Arquidiocesano para a Ação
Evangelizadora iniciou uma série de formação para secretários e
secretárias paroquiais que acontecerá ao longo de setembro. Entre
outros assuntos, duas temáticas centrais conduzirão o conteúdo exposto: a Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a missão e a importância
do secretariado para a vida paroquial e pastoral.
Os encontros acontecerão por Vicariato e o primeiro reuniu os Vicariatos
Centro e Leste. Após a acolhida, na primeira parte da reunião, a advogada
Lorraine Nascimento, responsável pelo departamento jurídico da Cúria Metropolitana, orientou os participantes a respeito da LGPD e dos procedimentos, cuidados e posturas que devem fazer parte do cotidiano nas secretarias.
Ela também esclareceu dúvidas.
Em um segundo momento, Pe. Warlen Maxwell, chanceler da Arquidiocese de Goiânia, salientou que, além da responsabilidade, o secretariado também tem uma grande importância pastoral pela proximidade com os fiéis,
no auxílio às pastorais e principalmente ao padre. O cuidado, a escuta, a paciência e a organização são virtudes imprescindíveis para que o trabalho seja
realizado. O padre ainda fez breve explanação sobre os sacramentos e ressaltou alguns pontos importantes acerca do atendimento. (Talita Salgado)

T

odos os anos, desde a publicação da Carta Encíclica Laudato Si’, em
maio de 2015, no primeiro dia do mês de setembro, comemora-se
o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e tem início o
Tempo da Criação, que vai até 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. O tema escolhido para este ano foi: “Uma casa para todos?
Renovar o oikos de Deus”. Este é um tempo ecumênico de cura e esperança.
No ﬁm da Audiência Geral, o papa Francisco pediu que, juntamente
com os irmãos e irmãs das diversas conﬁssões cristãs, possamos orar e trabalhar pela nossa casa comum “nestes tempos de grave crise planetária”.
Na mensagem enviada pelo papa no ano passado, ele disse que “Durante
este período, os cristãos renovam em todo o mundo a fé em Deus criador
e unem-se de maneira especial na oração e na ação pela preservação da
casa comum”. (Larissa Costa)

CONFIRA AS PRÓXIMAS DATAS DE FORMAÇÃO
13 de setembro, às 13h
Vicariatos Senador Canedo, Silvânia e Trindade.
20 de setembro, às 13h
Vicariatos Campinas e Oeste.
27 de setembro, às 13h
Vicariatos Aparecida e Inhumas.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: 3223-0758

Você sabia que São Lourenço é
o padroeiro dos diáconos?

S

ão Lourenço nasceu na Espanha, na primeira metade do século III,
e foi diácono do papa Sisto II. Dedicou sua vida a serviço da Igreja e
seu cargo de diácono era de grande responsabilidade. Ele administrou os bens e ofertas da comunidade e, assim, distribuiu esmolas
aos pobres e necessitados. Padre Jackson Maioli, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Balneário Meia Ponte, explica que hoje este
santo “é inspiração para os diáconos no serviço da caridade. Não só para
os diáconos, mas para todo cristão, porque servir aos mais necessitados é
servir ao próprio filho de Deus”.
Segundo as tradições, em 257, houve uma grande perseguição aos
cristãos, decretada pelo imperador romano. No ano seguinte, o papa
Sisto II foi detido e decapitado. Três dias depois, São Lourenço foi assado
vivo em uma grelha de ferro. A história nos revela que ao ser queimado
vivo sobre um braseiro ardente, o santo conservou seu bom humor, falando aos que o queimavam: “podem me virar agora, pois este lado já
está bem assado”.
A noite de São Lourenço é tradicionalmente associada ao fenômeno
das estrelas cadentes. A tradição diz que no dia 10 de agosto as estrelas
cadentes são um lembrete das faíscas da grelha sobre a qual o santo foi
morto e que, depois, voou para o céu.
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ORAÇÃO PELO AFEGANISTÃO

Papa Francisco nos convida a rezar
pela paz no Afeganistão
LARISSA COSTA

D

esde o dia 15 de agosto, o povo afegão tem vivido dias de guerra,
com constantes ataques, violência e mortes. Diante da frequente
ameaça, na mensagem do Angelus do último domingo, 29 de agosto, o Santo Padre convocou os ﬁéis para dedicarem um tempo do
dia 1º de setembro à oração e ao jejum pela paz no Afeganistão, pedindo a
misericórdia do Senhor.
Francisco explica que não podemos ﬁcar indiferentes em momentos
históricos como este. “Acompanho com grande preocupação a situação no
Afeganistão e participo no sofrimento daqueles que choram pelas pessoas
que perderam a vida nos atentados suicidas de quinta-feira passada e de
quantos procuram ajuda e proteção [...] Por isso, dirijo um apelo a todos
para que intensiﬁquem a oração e pratiquem o jejum. Oração e jejum, oração e penitência.”
Depois de quase 7 anos no Afeganistão, o padre Giovanni Scalese, responsável pela missão católica no país, voltou à Itália. Em entrevista ao Vatican News, disse que “não imaginava ter que deixar o país desta forma”. Ele
espera que logo existam condições para que a Igreja volte ao trabalho que
estava realizando no Afeganistão. “Estamos acompanhando como evolui a
situação: se em algum momento vermos que será possível retomar nossas
atividades, por que não...”.

CNBB

se une ao pedido do papa

E

m conformidade com o apelo do papa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da Comissão
Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação
Interclesial, em conjunto com a Fundação Pontifícia Ajuda
à Igreja que Sofre, convocou um dia de Oração e Missão pela Paz
no Afeganistão.
A Jornada de Oração e Missão, convocada pela CNBB, faz
parte de uma série de ações que tem o objetivo de fazer com
que os cristãos dediquem um momento do dia para rezar pelo
país. O momento também foi lançado nas redes sociais com a
hashtag #rezepeloafeganistao

Apelo do papa Francisco diante de tragédias
Esta não é a primeira vez que o Santo Padre propõe, tanto aos católicos como aos não católicos, que
dediquem um tempo do seu dia para pedir a Deus sua misericórdia diante de momentos trágicos.

2013
No Angelus do dia 1º de setembro, ele convocou
toda a Igreja a rezar e fazer jejum pela paz na Síria, no
Oriente Médio, e no mundo inteiro. No dia 7, milhares de pessoas, católicas e não católicas, reuniram-se
na Praça de São Pedro em oração pela Síria.

2017
Em novembro, aconteceu uma vigília de oração
pela paz na República Democrática do Congo e no
Sudão do Sul, atingidos pela fome, exploração, emigração e violência. Em sua homilia, o Santo Padre
destacou que, com a oração, podemos lançar sementes de paz em todas as terras feridas pela guerra.

2020
No final da primeira Audiência Geral do mês de
setembro, o papa Francisco convidou todos a viver,
no dia 4, um dia universal de oração e jejum pelo Líbano. Na ocasião, os irmãos e irmãs de outras confissões e tradições religiosas também foram chamados
a fazer parte desta iniciativa.
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Jubileu de Ouro da dedicação
de setembro como o

Mês da Bíblia

nos relembra a nossa vocação batismal

MARCOS PAULO MOTA

A

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) abriu, na quarta-feira, 1º de setembro, o Mês da Bíblia, com celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da
CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo. A celebração aconteceu
no Santuário-Basílica Nossa Senhora da Piedade. Neste ano, celebramos
os 50 anos (1971-2021) da dedicação de setembro como o Mês da Bíblia na
Igreja do Brasil.
Para esse Jubileu do Mês da Bíblia, em
2021, o tema escolhido é a Carta de São
Paulo aos Gálatas e o lema é “todos vós
sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28), extraído do “hino batismal”, descrito em Gl
3,26-28, quando Paulo aﬁrma que todos são
ﬁlhos e ﬁlhas de Deus. O tema e o lema do
Mês da Bíblia 2021 estão em sintonia com
o Evangelho do Domingo da Palavra de
Deus, extraído de Mc 1,14-20, quando Jesus
inicia a sua missão, após a prisão de João
Batista.
Em sua reﬂexão, o presidente da CNBB
disse que “O tesouro da Eucaristia, que
Dom Walmor Oliveira
hoje celebramos ao iniciarmos este mês, enriquece-se como uma pérola preciosa, por
celebrarmos os 50 anos deste caminho, colocando a Palavra de Deus em
primeiro lugar, e assumirmos que Cristo é o centro da nossa vida. Por isso,
nesta data tão bonita, deixemos que a Palavra de Deus ilumine nossos caminhos”.

A partir do Batismo
e do revestimento
de Cristo, todos somos
ﬁlhos de Deus
em unidade

Como surgiu o Mês da Bíblia?
A Igreja no Brasil instituiu o Mês da Bíblia a partir da urgência de anunciar a Palavra de Deus e a beleza de fazer ecoar no coração dos ouvintes a
Palavra que renova e impulsiona à missão. Assim, o Mês da Bíblia foi criado
para mobilizar o aprofundamento e a vivência da Palavra, através de um
caminho e um tema para cada ano.
O Mês da Bíblia surgiu em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte,
por ocasião da celebração do seu cinquentenário. As Irmãs Paulinas, pelo
Serviço de Animação Bíblica (SAB), deram o primeiro impulso e, posteriormente, a CNBB assumiu-o como uma proposta nacional.
Entre seus objetivos, estão o de contribuir para o desenvolvimento das
diversas formas de presença da Bíblia, na ação evangelizadora da Igreja
no Brasil; criar subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação e
facilitar o diálogo criativo e transformador entre a Palavra, a pessoa e as
comunidades.

Ainda na homilia, Dom Walmor ressaltou a necessidade de reconciliação
na sociedade brasileira. “E nós, os cristãos, temos que contribuir de modo
cada vez mais decisivo. Não temos tempo a perder, não podemos jogar fora
energias, não podemos perder oportunidades. É por isso que suplicamos a
Deus a oportunidade de vivermos essa Semana da Pátria de uma maneira
diferente: no diálogo, no respeito, no respeito às instituições democráticas,
na contribuição bonita e importante da nossa cidadania qualiﬁcada à luz da
Palavra de Deus.”
O padre Jânison de Sá Santos, doutor
em Teologia, é o assessor da Comissão Animação Bíblico Catequética da CNBB, que é
presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom
Antônio Peruzzo. O assessor explica que a
escolha da Carta de São Paulo aos Gálatas é
uma decisão em conjunto com os diversos
grupos e instituições bíblicas. “A cada ano
nos reunimos para escolher um livro bíblico para estudar e, assim, fazer com que o
povo de Deus aprofunde e conheça ainda
mais as Sagradas Escrituras.”
Segundo o padre, o lema escolhido
para
este ano é muito importante para nós.
Padre Jânison de Sá
“Neste tempo em que vivemos de cansaço
e incertezas e desânimo, nós devemos sempre renovar a nossa vontade de seguir ao Senhor, cheios de esperança mesmo em meio às tribulações, às diﬁculdades”. Esse lema, ainda de acordo
com o padre, lembra-nos a nossa vocação batismal de seguir e continuar os
ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.” (Fonte: CNBB)

O texto-base para o Mês da Bíblia
O professor de Ciência da Religião da PUC Goiás, Joel Antônio
Ferreira, foi quem escreveu o texto-base e os encontros bíblicos. Os
dois materiais têm o objetivo de
auxiliar as comunidades e paróquias no aprofundamento bíblico,
na preparação e na vivência do Mês
da Bíblia 2021. Em entrevista ao portal da CNBB, ele fala que a Carta de
São Paulo aos Gálatas, além dos fortes traços teológicos e doutrinais, é
uma das melhores reﬂexões bíblicas
sobre a liberdade humana e a força
libertadora da fé em Jesus Cristo. A
partir do Batismo e do revestimento de Cristo, todos somos ﬁlhos de
Deus em unidade.
Ele explica também que a Carta
aos Gálatas aborda especialmente
dois temas. O primeiro é o conﬂito
no início do cristianismo, que envolvia judeu-cristãos e gentio-cristãos.
“Os judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios guardassem duas leis: a da circuncisão e a do puro/impuro.” O segundo tema refere-se a um “Hino Batismal” transcrito por Paulo, conhecido por outros grupos dos cristianismos originários. “Nesse hino se diz que todos os cristãos
são ﬁlhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos foram batizados e
se vestiram de Cristo”, explica o professor, que é especialista em Sagradas
Escrituras.

Fotos: Internet
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CATEQUESE DO PAPA

N. 07

Gálatas insensatos
C

ontinuaremos a explicação da Carta de São Paulo aos Gálatas. Isto não é
uma coisa nova, uma coisa minha: o que estamos estudando é o que diz São
Paulo, num conﬂito muito sério, aos Gálatas. E é também Palavra de Deus,
porque entrou na Bíblia. Não é algo que alguém inventou, não. Aconteceu
naquele tempo e pode repetir-se. E, de fato, vimos que na história isso repetiu-se.
Esta é simplesmente uma catequese sobre a Palavra de Deus, expressa na Carta de
Paulo aos Gálatas, nada mais. Devemos ter sempre isso em mente. Nas catequeses
anteriores vimos que o Apóstolo Paulo mostrou aos primeiros cristãos da Galácia
como era perigoso deixar o caminho que tinham iniciado a percorrer ao aceitar o
Evangelho. Com efeito, o risco é cair no formalismo, que é uma das tentações que
nos leva à hipocrisia, da qual falamos na semana passada. Cair no formalismo
e negar a nova dignidade que receberam: a dignidade de remidos por Cristo. O
trecho que acabamos de ouvir dá início à segunda parte da Carta. Até esse ponto,
Paulo falou da sua vida e da sua vocação: de como a graça de Deus transformou
a sua existência, colocando-a completamente ao serviço da evangelização. Neste
ponto, interpela diretamente os Gálatas: põe-nos diante das escolhas que
ﬁzeram e da sua condição atual, o que
poderia anular a experiência de graça
que viveram.
E os termos com os quais o Apóstolo se dirige aos Gálatas certamente
não são gentis: nós ouvimos isso. Nas
outras Cartas é fácil encontrar a expressão “irmãos” ou “caríssimos”, aqui não.
Pois está zangado. Diz genericamente
“Gálatas” e duas vezes lhes chama “insensatos”, que não é um termo gentil.
Estultos, insensatos e pode dizer muitas coisas... Não o faz porque não são
inteligentes, mas porque, quase sem se
aperceberem, correm o risco de perder
a fé em Cristo que aceitaram com tanto
entusiasmo. São insensatos porque não
se apercebem de que o perigo é o de perder o tesouro precioso, a beleza da novidade de Cristo. A desilusão e a tristeza
do Apóstolo são evidentes. Não sem
amargura, ele provoca esses cristãos a
lembrarem-se do primeiro anúncio feito por ele, através do qual lhes ofereceu
a possibilidade de obter uma liberdade
até então inesperada.
O Apóstolo faz perguntas aos Gálatas a ﬁm de despertar as suas consciências: por isso é tão forte. Trata-se de questões
retóricas, pois os Gálatas sabem muito bem que a sua chegada à fé em Cristo é fruto
da graça recebida através da pregação do Evangelho. Leva-os ao início da vocação
cristã. A palavra que ouviram de Paulo centrou-se no amor de Deus, plenamente
manifestado na morte e ressurreição de Jesus. Paulo não conseguiu encontrar uma
expressão mais convincente do que aquela que provavelmente lhes tinha repetido
várias vezes na sua pregação: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim;
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e
se entregou a si mesmo por mim” (Gl 2,20). Paulo não queria saber nada além de
Cristo cruciﬁcado (cf. 1Cor 2,2). Os Gálatas devem olhar para este evento, sem se
deixarem distrair por outros anúncios... Em suma, a intenção de Paulo é colocar os
cristãos em condições para que se apercebam do que está em jogo e não se deixem
encantar pela voz das sereias que os querem conduzir a uma religiosidade baseada unicamente na observância escrupulosa dos preceitos. Pois eles, os pregadores
novos que chegaram à Galácia, convenceram-nos de que deviam voltar atrás e observar também os preceitos que levam à perfeição antes da vinda de Cristo, que é
a gratuidade da salvação.
Por outro lado, os Gálatas compreendiam muito bem ao que o Apóstolo se referia. Tinham certamente experimentado a ação do Espírito Santo nas comunidades:
como nas outras Igrejas, também a caridade e vários outros carismas se tinham
manifestado entre eles. Ao serem postos à prova, tiveram de responder que quanto
tinham vivido era fruto da novidade do Espírito. Portanto, no início da sua chegada à fé, estava a iniciativa de Deus e não a dos homens. O Espírito Santo tinha sido
o protagonista da sua experiência; colocá-lo agora em segundo plano a ﬁm de dar

primazia às próprias obras – isto é ao cumprimento dos preceitos da Lei – seria
uma insensatez. A santidade vem do Espírito Santo e é a gratuidade da redenção
de Jesus: isso justiﬁca-nos.
Deste modo, São Paulo nos convida também a reﬂetir: como vivemos a fé? Será
que o amor de Cristo cruciﬁcado e ressuscitado permanece no centro da nossa vida
cotidiana como fonte de salvação, ou será que nos contentamos com algumas formalidades religiosas para estar em paz com a nossa consciência? Como vivemos
nós a fé? Estamos apegados ao tesouro precioso, à beleza da novidade de Cristo,
ou preferimos algo que neste momento nos atrai, mas que depois nos deixa vazios
por dentro? O efêmero bate muitas vezes à porta dos nossos dias, mas é uma triste
ilusão, que nos faz cair na superﬁcialidade e nos impede de discernir aquilo por
que realmente vale a pena viver. Irmãos e irmãs, no entanto, mantenhamos a certeza de que, mesmo quando somos tentados a afastar-nos, Deus continua a conceder
os seus dons.
Ao longo da história, e ainda hoje, veriﬁcam-se coisas que se assemelham ao
que aconteceu aos Gálatas. Também hoje algumas pessoas nos fazer arder as orelhas dizendo: “Não, a santidade está nestes preceitos, nestas coisas, é preciso faFoto: Vatican News

Irmãos e irmãs!

zer isto e aquilo”, e propõem-nos uma religiosidade rígida, a rigidez que nos tira
aquela liberdade no Espírito que a redenção de Cristo nos dá. Estai atentos perante
a rigidez que vos propõem: estai atentos. Pois, por detrás de cada rigidez há algo
negativo, não existe o Espírito de Deus. É por isso que esta Carta nos ajudará a não
ouvir essas propostas meio fundamentalistas que nos fazem retroceder na nossa
vida espiritual, e nos ajudará a avançar na vocação pascal de Jesus. É isto que o
Apóstolo reitera aos Gálatas quando lhes recorda que o Pai “doa o Espírito abundantemente, e realiza obras maravilhosas entre vós” (3,5). Ele fala no presente, não
diz “o Pai doou o Espírito em abundância”, capítulo 3, versículo 5, não: diz “doa”;
não diz “realizou”, diz, “realiza”. Pois, apesar de todas as diﬁculdades que possamos colocar à sua ação, inclusive não obstante os nossos pecados, Deus não nos
abandona, mas permanece conosco com o seu amor misericordioso.
Deus está sempre próximo de nós com a sua bondade. É como aquele pai que
todos os dias subia ao terraço para ver se o ﬁlho voltava: o amor do Pai não se
cansa de nós. Peçamos a sabedoria para estar sempre atentos a esta realidade e
mandar embora os fundamentalistas que nos oferecem uma vida de ascetismo
artiﬁcial, afastada da ressurreição de Cristo. A ascese é necessária, mas a ascese
sábia, não artiﬁcial.

Audiência Geral
Pátio de São Dâmaso, 1º de setembro de 2021
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Foto: Rudger Remígio

São José

Intercessor dos moribundos, agonizantes e suicidas
Oração pedindo saúde para um doente
(“Extraída da obra “Devoto Josefino”)
Onipotente e poderosíssimo Senhor, que sois a saúde eterna para todos os que
creem em Vós e de coração vos amam; escutai pelos méritos de São José, pai adotivo de vosso filho Jesus, as orações que vos dirigimos por este doente (nome).
Pelo cuidado e diligência com que o Santo Esposo de Maria tratou da saúde
e vida de Jesus, Vos pedimos que aparteis deste doente (nome) a doença que
o aflige e fazei que os remédios que se lhe aplicam produzam, com eficácia, o
efeito desejado. Bem conhecemos que todos os recursos da ciência e todos os
remédios humanos nada podem sem Vós, pois, pomos nossa confiança e não
seremos confundidos.
Consolai, ó bom Jesus, este pobre doente (nome) que tanto sofre assim
como outrora Vos consolou o glorioso São José, para que livre da doença que o
atormenta, louve vossa misericórdia, eternamente.

Prece pelos moribundos
Eterno Pai, pelo amor que tendes a São José, escolhido por vós para ser o Vosso
representante na terra, tende misericórdia de nós e dos pobres moribundos.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.
Eterno Filho, pelo amor que tendes a São José, vosso guarda fidelíssimo, tende
misericórdia de nós e dos pobres moribundos.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.
Eterno Espírito Santo, pelo amor que tendes a São José, zelosíssimo guarda da
Santíssima Virgem Maria, vossa amada Esposa, tende misericórdia de nós e dos
pobres moribundos.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.
Jesus, José e Maria, o meu coração vos dou e minha alma.
Jesus, José e Maria, assisti-me na última agonia.
Jesus, José e Maria, expire em paz entre vós a minha alma.

Oração pelos agonizantes e suicidas
São José, Pai adotivo de Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Virgem Maria,
rogai por nós, pelas nossas famílias e por todos agonizantes e suicidas deste dia
(desta noite).
V: São José, padroeiro dos agonizantes e suicidas.
R: Rogai por nós.

Saiba Mais…
− Toda quarta-feira é Dia de São José, conforme uma antiga tradição da Igreja
que atribui a cada dia da semana uma devoção especial.
− O domingo, para começar, é desde os primórdios do cristianismo o “dies Domínicus”, ou seja, “o Dia do Senhor”.
− O sábado é tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora.
− A sexta-feira recorda, é claro, a Paixão de Cristo.
− A quinta-feira é dedicada à Santíssima Eucaristia, por ser o dia em que Jesus
a instituiu durante a Última Ceia.
− Segundo a Enciclopédia Católica, a segunda-feira também era inicialmente
devotada ao Filho de Deus, sendo mais tarde dedicada ao Espírito Santo.
− Segundo a tradição popular, a terça-feira é dedicada aos Anjos da Guarda.

Não custa lembrar que ainda estamos vivendo o Ano de São José,
convocado especialmente pelo papa Francisco.
Fonte: site Glorioso São José /Aleteia.
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LEITURA ORANTE

“Aos surdos faz ouvir e aos
mudos falar” (Mc 7,27)
BRENO SILVA MARTINS
(Seminarista da Diocese de Ipameri-GO)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos
convida a olhar nossa maneira surda-muda de nos relacionarmos com Deus e com
os irmãos. Somos surdos-mudos na medida em que fechamos nossos ouvidos, de propósito,
às necessidades do próximo, quando não falamos
o que deveríamos falar para o bem dos outros,
para uma correção fraterna, para pedir perdão ou
perdoar, para dar consolo, para dar ânimo, para
indicar o caminho da salvação e de paz. Somos
surdos-mudos quando fazemos acepção de pessoas, como relata São Tiago, agindo, não segundo
aquilo que ouvimos de Deus, mas conforme nossos próprios interesses pessoais e egoístas.
Ser mudo-surdo, no sentido espiritual, é não
estar aberto para a comunhão, isto é, “eu não escuto o outro”, “eu não falo com o outro”. É estar
no seu “mundinho”, é não ouvir a Palavra de Deus
que sempre quer nos alcançar e nos fazer homens
e mulheres melhores. O ser surdo-mudo aqui é ser
autossuﬁciente ou ser “ensimesmado”.

O desfecho deste evento salvíﬁco do surdo-mudo é a fé da comunidade (Igreja). A comunidade leva o surdo-mudo ao Senhor e pede sua cura,
como bem relata o Evangelho (Mc 7,32): “Trouxeram então um homem surdo [...] pediram que Jesus lhe impusesse a mão”. Vejam que a iniciativa
de cura não é do surdo-mudo, mas de outros por
ele. É importante entender o papel da comunidade (Igreja) como mediadora das graças de Deus na
vida dos homens e de como Jesus tira as escamas
dos nossos olhos e a cera dos nossos ouvidos para
ouvir a sua Palavra e enxergar os irmãos e irmãs
ao nosso redor. Jesus com sua mensagem e com
sua vida tira os homens do egoísmo e os coloca em
comunhão, em escuta aos outros e às suas necessidades. Jesus, com sua vida, abre, na terra árida
do nosso coração, um grande lago de desejo de
fraternidade.
Enﬁm, nesta liturgia é importante nos perguntarmos em quais aspectos da vida eu sou surdo-mudo. Realmente deixamos a comunidade nos
levar até o Senhor para sermos curados nas nossas
“deﬁciências” espirituais? Que Deus nos ajude a
fazermos este caminho de conversão.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11. 3ª-f.: Cl 2,6-15; Sl 144(145); Lc 6,12-19. 4ª-f.: Natividade
de Nossa Senhora, festa – Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,1-16.18-23. 5ª-f.: Cl 3, 12-17; Sl 150; Lc 6,27-38.
6ª-f.: 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16); Lc 6,39-42. Sábado: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-49. Domingo: 24º Domingo
do Tempo Comum – Is 50,5-9a; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-35.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para reﬂexão: Mc 7,31-37 (página 1401 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda e
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia. A Palavra de Deus é viva
e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe que
Deus fale com suas palavras, apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra se cumpriu em sua vida. Contemple a Trindade que se revela.
5. Oração: a Palavra está com você agora, favoreça um momento para compreender o Evangelho. Reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo
falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo lhe mostrará as ações
concretas que você deve realizar depois de um intenso
momento de oração.
23º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Is 35,4-7a; Sl 145 (146),7.8-9a.9bc-10 (R. 12a); Tg 2,1-5;
Mc 7,31-37 (Cura do surdo-mudo).

