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Siga-nos

Foto: Suzany Marques
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Festa da Exaltação da

Santa Cruz
“Todos nós devemos gloriar-nos
na cruz de nosso Senhor Jesus
Cristo, que é nossa salvação,
nossa vida, nossa esperança
de ressurreição e pelo qual
fomos salvos e libertos”
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VIDA CRISTÃ

A verdadeira oração
precisa nos levar
ao perdão

Dom Washington
celebra o Dia
da Pátria

Precisamos
recuperar o falar
com os olhos
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PALAVRA DO ARCEBISPO

UM PAI QUE FALA

E

stamos de tal maneira habituados
à relação dialogal com Deus Pai
que quase nos esquecemos: temos
um Deus que falou, um Pai que
fala. Ora, isto não é frequente na história
das religiões. Feita exceção ao hebraísmo
e ao cristianismo, os deuses nas demais
religiões quase não falam. Com frequência não são outra coisa senão elementos
da criação: o Sol, a Lua, as estrelas, a naDOM WASHINGTON CRUZ, CP
tureza fértil, as montanhas, as ﬂorestas.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Também são confundidos ou identiﬁcados com as forças naturais impessoais, como a fecundidade, a força
da natureza, a energia cósmica. Enﬁm, o universo dos deuses, nas
cosmogonias em geral, não é senão uma réplica do universo dos
homens, enriquecido pela imaginação. Os deuses e as deusas dos
gregos sobre o Olímpio, por exemplo, viviam todo tipo de aventuras consteladas de pequenas alegrias e de pequenos desprazeres.
O Deus da Bíblia, Ele, sim, é um Deus que fala. Não apenas
pela linguagem silenciosa da criação, mas por meio de verdadeiras
palavras. E Deus fala sempre mais claramente: “Deus, que havia
já falado nos tempos antigos muitas vezes e de muitos modos aos
pais por meio dos profetas, ultimamente, nestes dias, falou a nós
por meio de seu Filho...” (Hb 1,1-2). Entre Deus e os homens nunca houve um deﬁnitivo silêncio. Por isso, a cada Natal, no início
da Missa da noite natalina, proclamamos: “Quando um silêncio
profundo envolvia todas as coisas, e a noite mediava o seu rápido percurso, tua palavra onipotente lançou-se do trono real dos
céus...” (Sb 18,14-15). As consequências do fato que Deus falou são
importantes. Em primeiro lugar, isso signiﬁca que somos seres aos
quais é possível falar, que Deus considera como adultos livres e
responsáveis. Nós podemos entendê-lo e ele pode responder-nos,
ou então ir embora. Pelo próprio fato de falar, Deus nos confere
uma dignidade inestimável: podemos conversar com Ele, somos
válidos interlocutores. “Que é um mortal para dele te lembrares...
E o ﬁzeste pouco menos que um Deus” (cf. Sl 8).
Se Deus nos fala, é também porque espera que nós entremos em
colóquio com Ele, que colaboremos, que nos tornemos seus aliados,
que escrevamos nossa história junto com Ele. Em outras palavras,
a nossa relação com Deus não é completa, não é de todo ﬁxada e
determinada desde o início. Quem fala a alguém não faz, desde o
início, um giro de horizonte exaustivo, colocando tudo por escrito
de um modo ﬁxo e deﬁnitivo. O que Ele quer não é só um interlocutor, mas um companheiro de estrada. Deus falou – também
por intermédio dos profetas e sábios –, mas se serviu de uma linguagem cujo vocabulário e sintaxe somos nós que estabelecemos e
desenvolvemos com ele: a linguagem da história. Aquela história
do povo hebreu e a nossa história. Deus permitiu que as “aventuras” e vicissitudes humanas falassem dele. Eram com frequência
tristes histórias de má vontade e de inﬁdelidade, de deserções e arrependimentos porque a história era aquela, de um povo de dura
cerviz (Ex 32,9). Escolhendo semelhante linguagem humana como
interlocução, Deus Pai não se poupou nenhum risco.

Trecho da Carta Pastoral “Creio em Deus Pai – Meditação
sobre o amor paterno de Deus”, 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

Editorial
Nesta edição, trazemos como matéria de
capa a Festa da Exaltação da Santa Cruz. A
cruz que, para nós, católicos, não representa
dor e sofrimento, mas é o sinal da nossa redenção, a árvore da vida, o trono, o altar da
nova aliança. Na página 2 temos uma reﬂexão de Dom Washington Cruz sobre o amor
paterno de Deus retirada de sua Carta Pastoral “Creio em Deus Pai”. Na seção Oração do
Cristão, padre Vilmar Rocha nos traz quatro
passos de como a fé nos leva ao perdão. Na
página 3, você lê sobre a missa pela pátria,
acompanha os próximos eventos em nossa
Arquidiocese e conhece também a história
de São Sebastião no espaço Você sabia.
A edição do vídeo do papa deste mês
traz como intenção o tema: “Um estilo de
vida ecossustentável”. Na página 4 temos
uma matéria especial sobre o assunto. Em

sua mensagem, o Santo Padre destaca a crise ambiental que estamos atravessando e a
importância da juventude neste momento,
pois ela está na “vanguarda das questões
ecológicas”. Na seção Vida Cristã, o articulista Marcus Tullius nos fala sobre o hábito de
falar com os olhos, uma prática “que deve
ser recuperada”. Ele explica que precisamos
redescobrir o sentido da visão para que não
caiamos na “epidemia da cegueira”.
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

Série Oração do Cristão
A verdadeira oração precisa
nos levar ao perdão
PE. VILMAR BARRETO

P

“E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também
vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está
nos céus vos perdoará os vossos pecados” (Mc 11,25-26).

rezados irmãos em Cristo Jesus, como é angustiante quando alguém nos faz
um mal, independentemente do tamanho que enxergo esse mal, principalmente quando é cometido por alguém que temos uma profunda amizade,
admiração e amor. Não é fácil perdoar, porque também não é fácil ser cristão.
Contudo, “tudo posso Naquele que me fortalece” (Fp 4,13).
Lembremo-nos das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo quando exortava sobre o cuidado que devemos ter com os “pequeninos”. Dizia Ele: “Se teu irmão pecar,
repreende-o; se se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar sete vezes no dia contra ti e
sete vezes no dia vier procurar-te, dizendo: Estou arrependido, perdoar-lhe-ás” (Lc
17,3-4). São Paulo faz a mesma exortação aos Colossenses: “Suportem-se uns aos
outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o
Senhor lhes perdoou” (Cl 3,13).
Perdoar não é fácil e, por isso, é tarefa para os fortes que buscam seu alimento e
sua força em Jesus. É preciso entender o perdão como um caminho em que a cada
dia damos um passo a mais. Podemos começar essa caminhada rezando pelo bem
da pessoa que nos ofendeu, porque assim permitimos que Deus vá quebrando
nosso coração de pedra e colocando um novo coração, de carne (cf. Ez 11,19), humano, que reconhece as limitações. Quando ouvimos a voz de Deus não podemos
endurecer o nosso coração (cf. Hb 4,7).
O primeiro passo, ainda que doloroso, é quebrar nosso coração de pedra e fazer
de nossa vida uma verdadeira oração ao ponto de conseguir rezar por todos que
nos tenham feito algum mal, na certeza de que não estamos sós, pois o Senhor, que
é o nosso pastor, não nos abandonará (cf. Sl 23,1) e nos dará as forças necessárias
para vivermos bem este caminho de perdão.
O segundo passo é não deixar que a mágoa nos desanime na fé, na esperança e no
amor. E, como uma sugestão, o terceiro passo para a oração do perdão é não cansar de
perdoar. No dia 17 de março de 2014, papa Francisco falou da misericórdia de Deus a
partir do Evangelho de João, capítulo 8, que apresenta o episódio do perdão concedido por Jesus à mulher adúltera. Ela foi salva da morte por apedrejamento, quando
Jesus disse as palavras “Quem não tem pecado, atire a primeira pedra!” (Jo 8,7). Segundo o Santo Padre, “Deus jamais se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de
pedir perdão”. Por esse motivo, “temos de aprender a ser misericordiosos com todos”.
O quarto passo é permitir nos esvaziar de situações e propostas de pecados. São
Pedro Canísio, doutor da Igreja, ajuda-nos a entender o quanto é necessário reconhecermos que somos pequenos para adentrar na misericórdia de Deus. Escreve ele em
suas confissões: “Dôo-me de minha cegueira, porque, depois de receber tantas feridas, ainda não sou capaz de olhar para o teu sol de justiça, nem para o abismo de
minha miséria. Verdadeiramente tu és um Deus escondido, altíssimo Criador de tudo,
onipotente. Rei poderoso, muito digno de temer, assentado num trono e Deus dominador[...] Maior ainda é esta cegueira de meu coração, porque, parecendo ser e conhecer muito não vejo a mim mesmo, não observo os meus pecados, não os pondero,
não os deploro, não os castigo. E não julgo a mim mesmo [...]” (Armando Cardoso,
Confissões de São Pedro Canísio, São Paulo, Loyola, 1998, p. 60-61).
Sem uma vida orante nunca compreenderemos a lógica do perdão, do amor, da
doação da vida, da entrega incondicional à vontade de Deus. Busquemos uma vida
de oração através das devoções, da orientação espiritual, de uma boa confissão,
de penitências, da Eucaristia, da Santa Missa e de adoração ao Santíssimo Sacramento. São as vias mais sinceras de um coração que busca incansavelmente fazer
a vontade de Deus.
Que Maria Santíssima nos ensine a guardar e meditar os
mistérios de Cristo em nossos corações.
São Pedro Canísio, rogai por nós.
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Dom Washington Cruz

ACONTECE

celebra missa pela pátria

Foto: Internet

Reunião Mensal de Pastoral
Acontece, neste sábado,
dia 11, a Reunião Mensal de
Pastoral deste mês. O encontro será na forma on-line
e contará com a assessoria
do padre Júlio César Resende, que irá refletir sobre o
tema “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação
e missão”.
A inscrição pode ser realizada pelo link:
https://linktr.ee/arquidiocesedegoiania

Missa de
abertura do ano
do centenário
do surgimento da
Paróquia Nossa
Senhora Aparecida

LARISSA COSTA

F

oi realizada, na Catedral Metropolitana de Goiânia, no dia
7 de setembro, Dia da Independência, a missa em ação de
graças pela nação brasileira. A celebração foi presidida por
Dom Washington Cruz, que diz que o amor à pátria não
deve ser confundido com nacionalismos exagerados, mas “um
espaço físico onde se cimentaram as nossas tradições, nossos hábitos e costumes, nossa língua e cultura comum” que é muito importante para todos nós porque faz parte da nossa identidade.
Em sua homilia, o arcebispo lembrou que para nós, cristãos, ainda existe uma outra realidade que nos une: a ﬁliação divina.
Na mensagem para o Dia da Pátria, Dom Washington ainda
disse que devemos ser como o Bom Samaritano, enxergando as
pessoas caídas pelo caminho, principalmente neste tempo de
pandemia. Ele ressalta que “aqueles que sofrem e choram são os
que estão à beira do caminho e que precisam da nossa atenção”.

Acontece, no dia 11, às 19h30, a missa em comemoração à abertura do ano do centenário na Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida de Goiânia. A celebração será na forma
presencial, com agendamento, e também transmitida pelo canal do
YouTube da matriz: Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Informações e agendamentos: (62) 3283-1104 ou (62) 99321-4686

Você sabia que São Sebastião não
morreu vítima de ﬂechadas?

S

ão Sebastião nasceu em Narbona, na França, no século III. Ainda
muito jovem se mudou com sua família para Milão, na Itália. Entrou para o serviço do império como militar da guarda pretoriana
do imperador Diocleciano. Logo, ele se tornou o primeiro capitão
da guarda do império.
Nesse tempo do império de Diocleciano, a Igreja e os cristãos eram
duramente perseguidos e São Sebastião ficou conhecido por muitos
deles, pois se converteu, tornou-se cristão, era um soldado, defensor da
Igreja. Dessa forma, o imperador se sentiu traído pelo santo e mandou
que o amarrassem em um tronco. Os soldados dispararam várias flechas
sobre seu corpo e ele foi dado como morto.
A esposa de um mártir, chamada Irene, socorreu São Sebastião, que
não estava morto. Ele se recuperou e foi até o imperador e continuou
a denunciar os seus crimes. Então, o imperador Diocleciano mandou
prendê-lo novamente e ele foi duramente martirizado. Padre Elenivaldo
Manoel dos Santos explica que as músicas desse santo falam de um duplo martírio. “Ele sofreu o martírio com o sofrimento das flechadas e depois o martírio definitivo, quando honrou o nome de Jesus, derramando
seu sangue por Ele”.

Setembro de 2021

Arquidiocese de Goiânia

4

Fotos: Internet

INTENÇÃO DO PAPA

PAPA
FRANCISCO
NOS CHAMA
A REFLETIR
SOBRE VIDA
ECOSSUSTENTÁVEL
SUZANY MARQUES

O

papa Francisco dedicou a intenção de oração do mês de
setembro ao estilo de vida ecossustentável. Em seu vídeo de divulgação, ele chama a atenção dos jovens que
se empenham para ter um mundo mais sustentável. “Fico
muito feliz em ver que os jovens têm a grandeza de empreender
em projetos de melhoria ambiental e social, já que as duas coisas
caminham juntas.”
No Brasil, de acordo com um estudo realizado por Camila Corrêa
no ano de 2010 para o Ministério da Saúde, o Setor de Transporte
é o que causa mais impactos na qualidade do ar. Para esses problemas que andam destruindo aos poucos nosso planeta, o papa chama a atenção. “Reﬂitamos especialmente nesse momento de crise,
crise sanitária, crise social, crise ambiental, reﬂitamos sobre nosso
estilo de vida.”
A reﬂexão que o papa traz neste mês é de grande importância, principalmente pelo momento que estamos vivendo. No mês de agosto
outro problema foi divulgado. A Agência Nacional de Energia Elétrica
anunciou que teremos um aumento na conta de aproximadamente 7%,
em razão da crise hídrica que o país está passando.
A mudança é de extrema necessidade, principalmente no ano
que a Floresta Amazônica teve a maior taxa de desmatamento em 10

anos. De acordo com o Instituto Imazon, a Amazônia perdeu cerca de
810 km² de ﬂoresta no mês de março deste ano. Para termos noção da dimensão da perda, a área devastada corresponde a uma cidade um pouco
maior que Goiânia.
No vídeo de divulgação, o papa Francisco fala ainda da grande
importância que os jovens têm para a mudança dessa realidade que
nos assola e da importância da mudança. “Vamos escolher mudar!
Vamos avançar com os jovens para estilos de vida mais simples e que
respeitem o meio ambiente”, pede ele.
Pensando também no futuro, a União Europeia e organizações
não governamentais do Brasil e Paraguai, como ISPN, WWF-Brasil
e WWF-Paraguai, com coordenação do WWF-Holanda, juntaram-se
no mês de maio em um projeto que durará 4 anos em prol do Cerrado. O objetivo é estudar soluções inteligentes para o clima, que
possam ser aplicadas também em outras paisagens de Savana ao
redor do mundo.
Para ajudar os ecossistemas, não apenas as ações grandiosas são
importantes. Pequenas mudanças no nosso cotidiano também ajudam e promovem o desenvolvimento de nosso ecossistema. A separação e o reaproveitamento do lixo, por exemplo, é uma atitude fácil
e rápida que podemos implantar em nosso cotidiano.

Aproveite o mês de setembro e o incentivo do papa Francisco, reflita sobre
o que você está fazendo para ajudar o meio ambiente.
REDUZA O
CONSUMO
DE ÁGUA

REUTILIZE,
REAPROVEITE
E RECICLE
TUDO QUE
FOR POSSÍVEL

EVITE ANDAR
APENAS DE
CARRO

EVITE O
USO DE
PLÁSTICO

Setembro de 2021

CAPA

Foi pela cruz
que fomos
salvos e nela
devemos
nos gloriar
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MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 14 de setembro, a Igreja celebra uma festa muito importante, a
Exaltação da Santa Cruz. A cruz, para os católicos, não representa dor e
sofrimento. Ela é o sinal da nossa redenção. É, para nós, a árvore da vida,
o trono, o altar da nova aliança.
A Santa Cruz foi festejada pela primeira vez no ano de 335. Esta comemoração
relembra a dedicação das Basílicas em Jerusalém. A Basílica do Martyrium ou Ad
Crucem, no Monte de Gólgota, construída sobre o calvário, e a Basílica de Anastasis, construída sobre o túmulo de Jesus, lugar da sua ressurreição.
Padre Rafael Gonçalves, pároco da Paróquia Santa Cruz, em Aparecida de Goiânia, explica que a cruz é a realidade mais próxima e íntima de Cristo. É o sinal do
amor de Deus por nós. “Não só na Sexta-Feira Santa podemos adorar a cruz, dia 14
de setembro também, quando celebramos a Exaltação da Santa Cruz.”
O canto de entrada da celebração da Exaltação da Santa Cruz também usado,
na maioria das vezes, na Quinta-Feira Santa é tirado do livro de São Paulo aos
Gálatas (cf. Gl 6,14): “Todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição e
pelo qual fomos salvos e libertos”. Além deste trecho da Carta de São Paulo aos
Gálatas, a Palavra de Deus nos remete à cruz em vários momentos. O próprio São
Paulo fala da cruz assim: “A cruz é o sinal do senhorio de Cristo sobre os que no
Batismo são configurados a ele na morte e na glória” (Rm 6,5). Já no Evangelho de
Mateus (Mt 24,30) diz que “a cruz é o sinal do Filho do Homem que comparecerá
no fim dos tempos”.

O sacrifício da cruz e o sacrifício
da missa são um só e mesmo
sacrifício (cf. CIC, 1367)
O Prefácio da Missa da Exaltação da Santa Cruz nos faz rezar: “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”.
Na homilia de 14 de setembro de 2019, durante a missa de ordenação presbiteral dos padres Adnilson Gomes, Pedro Fleury e Rodrigo Lacerda, Dom Washington disse que “o mundo precisa da cruz, sinal da doação derradeira, da redenção
compadecida e da salvação graciosa do Senhor”. Ele falou ainda sobre a dificuldade de entender a mensagem da cruz, sobretudo nos dias atuais. “Talvez nos
dias atuais seja ainda mais difícil entender a mensagem da cruz. Por um lado, a
oferta de facilidades cria um mundo de fantasias e as ideologias do ter, do poder
e do prazer recusam a linguagem da cruz. Por outro lado, a imposição injusta e
imoral do sofrimento e de cruzes sobre os mais pobres e vulneráveis pode nos
deixar confusos sobre a profunda mensagem da cruz. Precisamos saber discernir,
abraçar com amor e anunciar a cruz de Cristo, o lenho do qual pendeu a salvação
do mundo.”
Ainda nessa homilia, o arcebispo lembrou a missão dos sacerdotes de anunciar
Jesus Crucificado. “A mensagem da cruz é confiada aos sacerdotes que, a partir da
sua ordenação, são constituídos mensageiros de Cristo Crucificado. Seu ministério sacerdotal será fecundo na medida em que, proclamando a Cruz de Cristo, se
esforcem por viver sempre com generosidade o amor gratuito de quem se ofereceu a si mesmo por nós no altar da cruz; de quem é ao mesmo tempo sacerdote,
altar e vítima; daquele em cujo nome falarão e atuarão ao exercerem o ministério
sacerdotal que agora receberão para sempre.”
Neste domingo, dia 12, em toda a Arquidiocese de Goiânia, a coleta das
missas é destinada ao Seminário Propedêutico Santa Cruz, que hoje acolhe
12 seminaristas.

A cruz é o sinal do
senhorio de Cristo
sobre os que no Batismo
são configurados a ele
na morte e na glória
(Rm 6,5)
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N. 08

Somos filhos
de Deus
Irmãos e irmãs!

P

rossigamos o nosso itinerário de aprofundamento da fé – da nossa fé – à
luz da Carta de São Paulo aos Gálatas. O Apóstolo insiste com aqueles
cristãos para que não se esqueçam da novidade da revelação de Deus
que lhes foi anunciada. Em pleno acordo com o evangelista João (cf. 1Jo
3,1-2), Paulo evidencia que a fé em Jesus Cristo permitiu que nos tornássemos
verdadeiramente ﬁlhos de Deus e também seus herdeiros. Nós, cristãos, damos
frequentemente por certa essa realidade de ser ﬁlhos de Deus. Ao contrário, é
bom recordar sempre com gratidão o momento em que nos tornamos tais, o do
nosso batismo, para viver com maior consciência o grande dom recebido.
Se eu perguntasse hoje: quantos de vós sabem a data do próprio batismo?,
penso que não haveria muitas mãos levantadas. No entanto, trata-se da data na
qual fomos salvos, a data em que nos tornamos ﬁlhos de Deus. Agora, aqueles
que não a sabem, que perguntem ao padrinho, madrinha, pai, mãe, tio, tia:
“Quando fui batizado? Quando fui batizada?”; e lembrai-vos dessa data todos
os anos: é a data em que tornamos ﬁlhos de Deus. Concordais? Fareis isto?
[respondem: sim!] É um “sim” sincero? [riem] Vamos em frente...
Com efeito, quando “vem a fé” em Jesus Cristo (v. 25), cria-se uma condição
radicalmente nova que nos introduz na ﬁliação divina. A ﬁliação de que Paulo
fala já não é a geral, que envolve todos os homens e mulheres como ﬁlhos e
ﬁlhas do único Criador. No trecho que acabamos de ouvir, ele aﬁrma que a fé
permite ser ﬁlhos de Deus “em Cristo” (v. 26): essa é a novidade. É este “em
Cristo” que faz a diferença. Não só ﬁlhos de Deus, como todos: todos, homens
e mulheres, somos ﬁlhos de Deus, todos, qualquer que seja a religião que seguimos. Não. Mas “em Cristo” é o que distingue os cristãos, e isto acontece apenas
na participação da redenção de Cristo e em nós no Sacramento do Batismo,
começa assim. Jesus tornou-se nosso irmão e pela sua morte e ressurreição reconciliou-nos com o Pai. Quantos recebem Cristo na fé através do batismo são
“revestidos” d’Ele e da dignidade ﬁlial (cf. v. 27).
Nas suas Cartas, São Paulo refere-se várias vezes ao batismo. Para ele, ser
batizado equivale a participar de modo efetivo e real no mistério de Jesus. Por
exemplo, na Carta aos Romanos ele chega a ponto de dizer que, no batismo,
morremos com Cristo e somos sepultados com Ele para viver com Ele (cf. 6,314). Mortos com Cristo, sepultados com Ele para poder viver com Ele. E esta
é a graça do batismo: participar na morte e ressurreição de Jesus. Portanto, o
batismo não é apenas um rito externo. Aqueles que o recebem são transformados nas profundezas do seu ser, no seu íntimo, e possuem uma nova existência,
precisamente a vida que lhes permite dirigir-se a Deus e invocá-lo com o nome
de “Aba”, isto é “pai”. “Pai”? Não, “pai” (cf. Gl 4,6).
O Apóstolo aﬁrma com grande audácia que a identidade recebida através
do batismo é totalmente nova, tanto que prevalece sobre as diferenças que
existem em nível étnico-religioso: Isto é, explica-a assim: “Não há judeu nem
grego”; e também, em nível social: “Não há escravo nem livre; não há homem
nem mulher” (Gl 3,28). Essas expressões são lidas muitas vezes com demasiada pressa, sem compreender o valor revolucionário que possuem. Para Paulo,
escrever aos Gálatas que em Cristo “não há judeu nem grego” era equivalente

a uma autêntica subversão no âmbito étnico-religioso. O judeu, em virtude da
pertença ao povo escolhido, era privilegiado em relação ao pagão (cf. Rm 2,1720), e o próprio Paulo o aﬁrma (cf. Rm 9,4-5). Portanto, não surpreende que este
novo ensinamento do Apóstolo pudesse soar como herético. “Mas como, todos
iguais? Somos diferentes!”. Soa um pouco herético, não é? Também a segunda igualdade, entre “livres” e “escravos”, abre perspectivas chocantes. Para a
sociedade antiga, a distinção entre escravos e cidadãos livres era vital. Por lei,
estes últimos gozavam de todos os direitos, enquanto aos escravos não era reconhecida nem sequer a dignidade humana. Isto acontece também hoje: muita
gente no mundo, muita, milhões, não tem direito a comer, à educação, ao trabalho: são os novos escravos, são os que vivem nas periferias, explorados por
todos. Também hoje existe escravidão. Pensemos nisso. Negamos a essas pessoas a dignidade humana, são escravos. Por ﬁm, a igualdade em Cristo supera
a diferença social entre os sexos, estabelecendo uma igualdade entre homem e
mulher que era revolucionária naquela época e que hoje deve ser reaﬁrmada.
É preciso reaﬁrmá-la também hoje. Quantas vezes nós ouvimos expressões que
desprezam as mulheres! Quantas vezes ouvimos: “Mas não, não faças nada,
[são] coisas de mulher”. Contudo, homem e mulher têm a mesma dignidade
e, na história, inclusive hoje, existe uma escravidão das mulheres: as mulheres
não têm as mesmas oportunidades dos homens. Devemos ler o que Paulo diz:
somos iguais em Jesus Cristo.
Como podemos ver, Paulo aﬁrma a profunda unidade que existe entre todos os batizados, qualquer que seja a sua condição, quer homens quer mulheres, iguais, pois cada um deles, em Cristo, é uma criatura nova. Cada distinção
torna-se secundária no que diz respeito à dignidade de ser ﬁlho de Deus, que
pelo seu amor alcança uma igualdade verdadeira e substancial. Todos, através
da redenção de Cristo e do batismo que recebemos, somos iguais: ﬁlhos e ﬁlhas
de Deus. Iguais.
Irmãos e irmãs, por conseguinte, somos chamados de modo mais positivo a
viver uma nova vida que encontra a sua expressão fundadora na ﬁliação em relação a Deus. Iguais porque somos ﬁlhos de Deus, e ﬁlhos de Deus porque nos
remiu Jesus Cristo e entramos nessa dignidade através do batismo. É também
decisivo para todos nós, hoje, redescobrir a beleza de ser ﬁlhos de Deus, de ser
irmãos e irmãs entre nós, pois estamos inseridos em Cristo que nos redimiu.
As diferenças e os contrastes que criam separação não deveriam existir entre
os crentes em Cristo. E um dos apóstolos, na Carta a Tiago, diz assim: “Estai
atentos com as diferenças, pois não sois justos quando na assembleia (isto é,
na Missa) entra alguém que usa um anel de ouro, está bem vestido: ‘Ah, vem,
vem!’ e convidam-no a sentar no primeiro banco. Depois, se entra outra pessoa,
malvestida e que se vê que é pobre, muito pobre: ‘sim, sim, senta-te ali, no fundo’”. Estas diferenças são feitas por nós, muitas vezes, de modo inconsciente.
Não, somos iguais. Pelo contrário, a nossa vocação é tornar concreta e evidente
a chamada à unidade de toda a raça humana (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const.
Lumen Gentium, 1). Tudo o que exacerba as diferenças entre as pessoas, muitas
vezes causando discriminação, tudo isto, perante Deus, já não tem qualquer
substância, graças à salvação realizada em Cristo. O que conta é a fé que age
seguindo o caminho da unidade, indicado pelo Espírito Santo. E a nossa responsabilidade consiste em percorrer decisivamente este caminho da igualdade, mas a igualdade que é apoiada e realizada pela redenção de Jesus.
E não vos esqueçais, ao voltardes para casa: “Quando fui batizada? Quando
fui batizado?”. Perguntai, para ter em mente sempre aquela data. E também
para festejar quando chegar aquele dia.

Audiência Geral
Salão Paulo VI, 8 de setembro de 2021
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MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom
Brasil, membro do Grupo de Reflexão em Comunicação
da CNBB e gerente de conteúdos da Tv Pai Eterno. Autor
do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral da
Comunicação, pela Editora Paulus.

S

ou observador por natureza
e esta frase encontrei aﬁxada num poste nos arredores
do Parque Areião, enquanto fazia minha caminhada. Tenho
o hábito de olhar placas, cartazes e
outdoors em todo lugar e, algumas
vezes, sou surpreendido com algo
impactante no meio dos anúncios.
Acabamos nos acostumando com
os excessos, com a poluição visual e
não percebemos as sutilezas do tempo presente.
Falar com os olhos é um hábito
que precisa ser recuperado. Falar
com os olhos exige a simples, porém árdua tarefa de olhar. Um parêntese: muitas vezes vemos e não
olhamos. Ver parte da nossa visão,
é algo físico-biológico. Já o olhar
exige um esforço da alma, remete-nos a algo mais profundo, um
mergulho na vida interior. A superﬁcialidade, a pressa, a distração, o
desinteresse, a indiferença e tantos
outros fatores podem indicar o nosso desvio nessa prática tão salutar.
Precisamos reaprender a olhar, mas
também precisamos reaprender a
ver. Precisamos redescobrir o sen-

tido da visão para compreender a
grande ação do olhar.
O ﬁlósofo Aristóteles, no livro
Metafísica, aﬁrma que a visão nos
proporciona mais conhecimento. É
o esforço empreendido pelo pensador, neste tratado, estabelecer a relação entre sabedoria e conhecimento.
A Heráclito de Éfeso, outro ﬁlósofo
antigo, é atribuída a seguinte sentença: “os olhos são testemunhas
mais exatas que os ouvidos”. Os
antigos parecem ter razão e usavam
com eﬁciência esse sentido. Precisamos reaprender com eles a dar mais
atenção aos nossos sentidos.
Na mensagem para o 55º Dia
Mundial das Comunicações Sociais,
o papa Francisco utiliza, a partir do
Evangelho, os verbos ir e ver como o
método para a comunicação autêntica. Ele insiste que “na comunicação, nada pode jamais substituir, de
todo, o ver pessoalmente. Algumas
coisas só se podem aprender, experimentando-as. Na verdade, não se
comunica só com as palavras, mas
também com os olhos, o tom da voz,
os gestos”.
Precisamos recuperar o falar com
os olhos, estimulando a plena comunicação pelos sentidos para não corrermos o risco de cair numa outra
epidemia: a da cegueira. É sobre isso
que o escritor português José Saramago trata na emblemática obra Ensaio sobre a Cegueira (1995). “Por
que foi que cegamos, não sei, talvez
um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso,
Diz, Penso que não cegamos, penso
que estamos cegos, Cegos que veem,
Cegos que, vendo, não veem.”
O desaﬁo está posto.

Foto: Marcus Tullius

“Falar com os olhos nunca falha”
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LEITURA ORANTE

Assim como falara aos profetas, Deus
fala hoje aos nossos corações
RUBENS GALDINO DE SOUZA FILHO (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho deste domingo, o 24º do
Tempo Comum, encontramos dois momentos, quase como antagônicos, que
terminam no mesmo diálogo. Sabendo
que o tempo para a obra salvíﬁca na cruz estava
para se cumprir, Jesus pergunta aos seus discípulos: “quem dizem os homens que eu sou?” (Mc
8,27). Como esperado pelo Mestre, as respostas
indicavam a equiparação da pessoa de Cristo com
grandes enviados de Deus ao povo eleito. Por
isso, diziam ser Jesus um dos grandes profetas.
Aos olhos humanos, essa resposta agradaria a
qualquer um que quisesse ser reconhecido como
grande entre o povo. Porém, Jesus não é apenas
um grande profeta. Na verdade, Ele é o autor de
toda profecia. Jesus é o ungido que, junto do Pai
e do Espírito, é um só Deus. Por essa razão, disse
Pedro, de forma exata: “Tu és o Cristo” (Mc 8,29).
Ele, que veio trazer à humanidade, que estava
perdida no pecado, o refrigério da salvação, quis

escutar da boca de um homem aquilo que há muito estava no coração do Pai. Jesus não poderia ser
comparado aos grandes profetas, porque em tudo
supera inﬁnitamente a eles.
É bonito de se notar que Deus nunca deixa de falar pela boca daqueles que nele creem.
Diante do Filho de Deus, Pedro não titubeia em
ser dócil ao movimento do Espírito, fazendo-se
participante da revelação. A proﬁssão de fé desse Apóstolo brota da doce escuta de Deus. Dessa mesma atitude de fé de Pedro, concretiza-se
aquilo que Jesus disse ao anunciar a sua Paixão:
“Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá;
mas, o que perder sua vida por causa de mim e
do Evangelho, a salvará” (Mc 8,35). Assim como
Pedro, devemos nos atentar para aquilo que
Deus quer falar. Tantas são as vozes que surgem no mundo, que se não nos aproximarmos
de Cristo, nossa voz será apenas mais uma entre
aquelas que querem sufocar o Evangelho e o Reino de Deus. Perder a vida por causa do Evangelho não signiﬁca ﬁcar desprovido de tudo, mas,
pelo contrário, signiﬁca sermos participantes da
salvação encontrada em Jesus Cristo.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Tm 2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10. 3ª-f.: Exaltação da Santa Cruz, festa – Nm 21,4b9
ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17. 4ª-f.: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35. 5ª-f.: 1Tm 4,12-16;
Sl 110(111); Lc 7,36-50. 6ª-f.: 1Tm 6,2c-12; Sl 48(49); Lc 8,1-3. Sábado: 1Tm 6,12-16; Sl 99(100); Lc 8,4-15.
Domingo: 25º Domingo do Tempo Comum – Sb 2,12.17-20; Sl 53(54); Tg 3,16–4,3; Mc 9,30-37.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 8,27-35 (página 1403 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: procure um lugar silencioso. Livre-se
de distrações. Invoque o auxílio do Espírito Santo, para que
Ele suscite frutos na oração.
2. Leitura atenta da Palavra: o que a passagem bíblica está
dizendo? Para descobrir, leia o texto da Sagrada Escritura
quantas vezes for necessário para compreender a mensagem de Deus.
3. Meditação livre: medite a Palavra que foi lida. Destaque as
palavras e frases que mais chamam sua atenção e as repita
o quanto for necessário. Imagine-se participando da ação
ocorrida na Palavra.
4. Oração espontânea: apresente a Deus tudo o que foi suscitado na meditação. Suplique, agradeça, peça perdão, apresente sua vida com suas próprias palavras.
5. Contemplação: sem elevar palavras a Deus, deixe que os
frutos da oração sejam colhidos. Deixe que Deus o faça lembrar de todas as maravilhas que Ele lhe fez. Busque registrar
sua oração, para que durante a semana seja possível relembrar o que foi rezado.
6. Ação: tudo aquilo que foi vivido em oração deve ser transposto para a vida concreta. Essa é uma atitude de comprometimento em realizar a vontade de Deus na própria vida.
24º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra:
Is 50,5-9a; Sl 114 (115),1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9); Tg 2,14-18; Mc 8,2735 (Duas reações de Pedro).

