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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Foto: Rudger Remígio (tirada antes da pandemia)
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Educação Católica
Dia 15 de outubro é
comemorado, no Brasil,
o Dia do Professor.
Nesta data, vamos falar
sobre a atuação da Igreja
na educação católica
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Educados no
Amor da Trindade

C

om o olhar ﬁto em Jesus
Cristo, criados e conduzidos pelas mãos amorosas do
Pai, sob o incessante impulso
animador do Espírito, todos somos
educados na “escola da Trindade”.
Da Trindade, escola de comunhão,
modelo de comunidade, aprendemos nossas relações, orientamos
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
nossas vidas e nossa história enconArcebispo Metropolitano de Goiânia
tra sentido pleno.
Para balbuciar o mistério da Trindade, foi incansável o
esforço da inteligência ao longo das gerações, constituindo
o inestimável patrimônio e herança da Tradição. Com frequência, a linguagem teológica foi o recurso possível e viável para perscrutar o coração de Deus. A Trindade educa a
Arquidiocese de Goiânia. Educa a Igreja peregrina. Presente
está ao longo de toda a história da salvação: desde a criação
marcou todos os seres com possibilidade de abertura para
o transcendente, fazendo-nos sua imagem e semelhança; na
redenção, assumiu a condição humana e tornou-se solidariedade misericordiosa; em Pentecostes, impulsionou à missão
e à busca incessante do Reino.
Pela ação da Trindade Santa, ministérios são suscitados
em nossa Igreja, comunidades educativas são constituídas
ao redor de carismas. A educação escolar foi sendo organizada através de inúmeras famílias religiosas marcadas por
aspectos singulares da ação do Espírito. A família e a escola,
pelo que signiﬁcam na formação humana, sempre mereceram atenção e zelo pastoral.
A educação cristã deve agregar valores ao conhecimento, ao saber cientíﬁco e à produção tecnológica. Um exemplo muito visível hoje desses novos espaços que requerem
reﬂexão é o recente desenvolvimento das biotecnologias.
A competência para o que poderíamos chamar de responsabilidade social da ciência se constrói, segundo João Paulo
II, na educação, na escola. Em seu discurso por ocasião da
abertura do Congresso Internacional promovido em abril de
2001 pelo Comitê Europeu para a Educação Católica, o então Sumo Pontíﬁce comparava a educação cristã à descoberta
de um tesouro escondido, retomando a signiﬁcativa imagem
evangélica. A ação do cristão no mundo da educação deve ser
planejada como uma contribuição para a construção da “civilização do amor, da fraternidade, da solidariedade e da paz”. Aos
proﬁssionais cristãos da educação cabe o desaﬁo de juntar à
competência proﬁssional e cientíﬁca uma opção, um estilo de
vida baseado nos valores da “liberdade e da caridade”.

Trecho da Carta Pastoral “Ensinai a todos os povos
A Educação Católica na Arquidiocese de Goiânia”, de
Dom Washington Cruz. A carta pode ser lida, na íntegra,
em nosso site: www.arquidiocesedegoiania.org.br
Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Fernanda Freitas, Gabriela Rodrigues,
Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
Suzany Marques e Talita Salgado

Editorial
Em 15 de outubro comemoramos
o Dia do Professor. Pensando na data,
trouxemos como matéria de capa um
panorama da educação católica no Brasil e na Arquidiocese e a contribuição
da Igreja. Nesta edição do nosso Jornal
Encontro Semanal trazemos também uma
matéria especial sobre o Outubro Rosa.
Em entrevista com a mastologista, Dra.
Aline Regina Nunes, falamos sobre os tipos de câncer de mama e alguns fatores
de risco. Na página 7, a arquiteta, Fabiana Longhi, traz curiosidades sobre o edifício religioso. Ela fala sobre a arquitetura do templo localizado em Istambul,
dedicado à Sagrada Sabedoria, a Igreja
de Santa Soﬁa.
Na seção História da Igreja em Goiás,

padre Maximiliano Costa fala sobre o
lançamento da pedra fundamental da
Catedral, no ano de 1935. Você também
confere, na Palavra do Arcebispo, trechos
da Carta Pastoral de Dom Washington
Cruz, “Ensinai a todos os povos − A
Educação Católica na Arquidiocese de
Goiânia”.
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

O lançamento da pedra fundamental da
Catedral de Goiânia em 1935
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A

Igreja Católica esteve presente desde o início da fundação de Goiânia, a
nova capital do estado de Goiás. Em 24 de maio de 1935, foi lançada a pedra
fundamental da nova Catedral, para que assim iniciasse a sua construção.
A data escolhida tinha um valor simbólico, pois era o Dia de Nossa Senhora
Auxiliadora. Dom Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás, era salesiano, logo,
tinha uma fiel devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, devido a sua congregação religiosa. Assim, escolheu este título de Nossa Senhora para a nova Catedral que seria
construída.
A missa de lançamento da pedra fundamental aconteceu no terreno onde a igreja
seria construída, próximo à Praça Cívica. Para essa celebração, o interventor de Goiás,
Pedro Ludovico Teixeira mandou que buscasse Dom Emanuel no convento dos padres redentoristas em Campinas, onde ele estava hospedado, num carro oficial do estado e, logo após a missa, ofereceu um almoço no palácio para o bispo e sua comitiva.
De acordo com o relato do jornal Correio Official, a colocação da pedra da futura
Catedral da nova capital de Goiás revestiu-se de grande solenidade, com a presença
das autoridades religiosas e políticas da época. No final da Missa Campal, Dom Emanuel, com o báculo na mão, explicou aos presentes o alto significado da cerimônia e
o motivo para ser N. Senhora Auxiliadora a padroeira do templo que iria construir. Ao
término da missa, vários donativos já foram doados à futura igreja. O interventor do
estado, Pedro Ludovico, junto com várias outras autoridades, assinaram vários vales,
doando milheiros de tijolos para o início da construção.
O primeiro vigário da nova igreja foi o cônego Abel Ribeiro Camelo, nomeado pelo
arcebispo em 22 de dezembro de 1937, tendo como colaborador o padre Francisco
de Sales Peclat. A missa de posse aconteceu no dia 25 de dezembro, Solenidade do
Natal, às 9 horas, com a presença de Dom Emanuel, autoridades políticas e a comunidade local. Nessa ocasião instalou a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Goiânia.
Essa celebração foi precedida por uma novena que teve início no dia 16 de dezembro,
contando com a organização e participação da elite goianiense, sob a liderança de
dona Gercina Borges, primeira dama do estado, que era muito católica. No dia 24 de
dezembro, às 5 horas da manhã, a cidade foi despertada pela Banda Militar, liderada
pelo coronel Arnaldo de Morais Sarmento, que executou um vasto repertório e percorreu as ruas de Goiânia. Nesse mesmo dia, às 19h, Dom Emanuel, acolitado pelo
cônego Abel Ribeiro e padre Peclat, realizou a bênção solene da imagem de Nossa
Senhora Auxiliadora que seria colocada na nova igreja. Antes de meia-noite, o templo
já estava repleto de pessoas que, com grande fé e piedade, participaram da Missa Solene do Galo, que foi cantada pelo coral do Colégio Anchieta “Scola Cantorum”, regido
pelo maestro, padre José Valentim.

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

Dom Emanuel e Pedro
Ludovico no lançamento da
pedra fundamental da futura
Catedral de Nossa Senhora
Auxiliadora, em Goiânia

Fonte: Arquivo do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC)
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MARCOS PAULO MOTA

A

contecerá, neste ﬁnal de semana, a 7ª Romaria do Terço dos Homens da Arquidiocese de Goiânia ao Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno. A programação inicia nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, com a Santa Missa, que será transmitida pela TV Pai Eterno,

às 19h.
O tema da romaria deste ano é: Em unidade com as famílias que perderam seus entes queridos na pandemia. O assistente eclesiástico do Terço
dos Homens, Diácono José Ronaldo, explica que a missão do movimento é
fazer com que os homens se sintam à vontade na Igreja e vivam em harmonia com a Igreja de Jesus Cristo e também na família.
A romaria acontecerá de forma presencial, obedecendo às normas sanitárias e ao distanciamento social. O reitor do Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno, padre João Paulo Santos, fará uma reﬂexão sobre Maria, ﬁlha
amada do Pai Eterno.
Os membros do Terço dos Homens participarão da Santa Missa de encerramento da Romaria no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, no sábado, às 17h30. Essa celebração será transmitida pela TV Pai Eterno, pela
Rede Vida de Televisão e também pela Rádio Difusora Pai Eterno.

Foto: Internet

Celebração de Abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos
MARCOS PAULO MOTA

A Arquidiocese é composta por nove Vicariatos Territoriais: Centro, Campinas, Oeste,
Leste, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Inhumas e Silvânia. Na quinta-feira, 7 de outubro, aconteceu a Reunião dos Presbíteros nesses vicariatos, com o tema
“Sínodo dos Bispos”, que será realizado em 2023.
O Pontífice presidiu a Santa Missa na Basílica Vaticana, abrindo os caminhos do Sínodo
na Igreja Universal, e disse em sua homilia que “A Palavra de Deus guia o Sínodo, para que
não seja uma ‘convenção’ eclesial, um convênio de estudos ou um congresso político, mas
um evento de graça, um processo de cura conduzido pelo Espírito Santo”.
No próximo domingo, dia 17 de outubro, acontecerá em todas as dioceses do mundo
a abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos de 2023. O tema para o Sínodo, convocado pelo Santo Padre é, “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão”.
Em nossa Arquidiocese, a abertura acontecerá no dia 17, com a Santa Missa na Catedral Metropolitana, às 17h30. A celebração será transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese, da Catedral Metropolitana, pela PUC TV, TV Pai Eterno, pela Rede Vida de
Televisão e também pela Rádio Difusora Pai Eterno.

Você sabia que, em 1922, o papa Pio XI instituiu como
Obras Pontifícias a Obra da Propagação
da Fé, a Obra da Santa Infância e a
Obra de São Pedro Apóstolo?
MARCOS PAULO MOTA

E

m 1922, durante a homilia na Solenidade de Pentecostes, inspirado pelo Espírito Santo e impulsionado pelo seu ardor missionário, o papa Pio XI fez um profundo momento de silêncio e, como
gesto profético, tirou seu solidéu e o fez passar entre todos os
presentes na Basílica de São Pedro, pedindo dinheiro para custear as
missões pelo mundo.
Esse gesto do papa Pio XI é reafirmado na mensagem do papa Francisco para a Campanha Missionária. “Neste tempo de pandemia, perante
a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome
de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento
recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção.”

Foto: Internet

Romaria do Terço dos Homens acontecerá presencialmente
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Fotos: Internet

OUTUBRO ROSA

Mês de
conscientização
sobre o risco do
câncer de mama
SUZANY MARQUES

S

egundo um estudo realizado no ano de 2020 pela International
Agency for Research on Cancer (IARC), o câncer de mama é o mais
incidente em mulheres no mundo, com cerca de 2,3 milhões casos
estimados no ano. A pesquisa também apontou que, em 2020, o câncer de mama seria a causa mais frequente de morte entre as mulheres, com
cerca de 684.996 óbitos. No Brasil, um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) mostrou que o câncer
de mama feminino é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres, depois
do câncer de pele. As taxas são mais elevadas nas regiões Sul e Sudeste, e a
menor taxa ﬁca na região Norte.
Divina Aparecida foi acometida pelo
câncer de mama no ano de 1998. Na época,
ela tinha 40 anos, idade que é mais propensa ao desenvolvimento da doença segundo
o INCA. A enfermidade foi descoberta no
mês de agosto. “Acordei com dor e queimação na mama esquerda, toquei e senti um
nódulo. Fui trabalhar, mas estava incomodada com aquela situação. Então, marquei
com minha médica uma consulta no mesmo dia. Na hora do meu almoço, passei
no consultório. Quando a médica tocou a
mama, sentiu o nódulo e pediu uma ultrasDivina Aparecida
sonograﬁa. Eu ﬁz e foi mostrado um nódulo no meio da mama”, explica.
De acordo com a mastologista, Dra. Aline Regina Nunes, o ideal é que a
descoberta da doença seja logo no início, por meio da mamograﬁa. Quando
se descobre a partir do toque é sinal de que a moléstia está em uma proporção vultuosa. Após a descoberta do nódulo, Divina Aparecida iniciou seu
tratamento no Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de câncer
em Goiás. Ela lutou por algum tempo contra a doença e por conta de sua
malignidade, precisou retirar a mama.
Com cerca de seis meses de tratamento, Divina Aparecida precisou de
algumas sessões de quimioterapia e foi necessário fazer a reconstrução da
mama. Nesse momento difícil, ela sentiu medo de ser abandonada, porém
teve uma grande rede de apoio ao seu redor. “Meus amigos, minha família
e o padre Luiz Augusto rezaram muito por minha cura, tanto física quanto
emocional”, lembra.
ANÁLISE MÉDICA
Dra. Aline Regina Nunes explica que existem alguns fatores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento do câncer de mama. Segundo ela,
o primeiro fator é ser mulher. “Só de ser mulher aumenta o risco entre 10%
a 12%”. Além disso, o fator genético também inﬂuencia quando existe um
histórico de parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de mama. A
pessoa precisa fazer os exames com antecedência a partir dos 30 anos. Além
disso, menstruar muito cedo ou entrar na menopausa muito tarde também
é um fator de risco.
De acordo com a médica, existem vários tipos de câncer de mama, o
mais comum entre eles é o ductal. “Quase 80% são desse tipo, que acomete

Você pode assistir a entrevista completa com
Dra. Aline Regina Nunes, mastologista, no
YouTube da Arquidiocese de Goiânia.

Dra. Aline Regina Nunes

geralmente mulheres mais velhas. Nós conseguimos fazer um bom rastreamento através da mamograﬁa e um diagnóstico precoce nas mulheres que
fazem a mamograﬁa regularmente”. Os menos frequentes são o medular,
o lobular. O câncer de mama pode se desenvolver em qualquer idade. No
entanto, “o risco aumenta com a idade, a partir dos 40 anos”, esclarece.
A prevenção pode ser feita precocemente. A médica explicou que é necessário “Reduzir o consumo de embutidos e de alimentos industrializados. Consumir alimentos integrais, aumentar o consumo de frutas e legumes. Além disso, é preciso praticar atividade física”. A médica fala ainda
que amamentar também diminui o risco de se ter câncer de mama.

Veja abaixo como fazer o autoexame de mama
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CAPA

A contribuição da
Igreja no campo
da educação
A

Igreja Católica, ao longo de sua existência bimilenar, foi pioneira na criação e na manutenção de instituições de ensino, em todos os seus níveis.
Especiﬁcamente no estado de Goiás, as primeiras escolas e colégios foram
criados e mantidos por congregações religiosas ligadas à Igreja Católica.
As instituições educacionais católicas devem ter três objetivos para poder cumprir sua missão principal de permitir aos alunos “encontrar o Deus vivo, o qual em
Jesus Cristo revela a força transformadora do seu amor e da sua verdade” (papa
Bento XVI). Esses objetivos são: proporcionar um ambiente no qual os alunos sejam capazes de construir e aprofundar seu relacionamento com Deus, fomentar
uma cultura acadêmica voltada para a busca da verdade e promover ativamente o
crescimento na virtude.
É nesse ponto que se torna visível a importância primordial do que chamaríamos de formação “orientada para a virtude”. As escolas católicas devem deixar o
esforço educativo guiar-se pela promoção constante das virtudes, especialmente
das virtudes cardeais da prudência, justiça, fortaleza e temperança. Por mais forte
que seja a fé de uma pessoa, sem um certo grau de prática nas virtudes, será difícil
não se deixar levar exclusivamente pelas emoções e impressões que constantemente entram em nossas mentes.
Apropriadamente, papa Bento XVI aﬁrma que o dever do educador é ser conduzido pela “caridade intelectual”, inspirada pelo reconhecimento de que conduzir os jovens à verdade é um ato de amor. Ao longo da história, a Igreja sempre
se preocupou com a transmissão dos valores e a formação da consciência. Padre
Luiz Henrique Brandão, reitor do Seminário Menor São João Paulo II e diretor do
Colégio Família de Nazaré, explica que quando falamos em formação ou educação
moral e intelectual de crianças e adolescente, “nós estamos falando justamente no
desenvolvimento das capacidades que cada pessoa tem potencialmente [...] E a
Igreja, tradicionalmente, sempre empenhou para que cada pessoa desenvolvesse
suas capacidades em vista do conhecimento e do amor”.
O princípio da dignidade humana também tem implicações para a educação.
Em primeiro lugar, porque a educação não pode ser separada da formação da pessoa humana e do desenvolvimento da sua vocação − seja leiga ou religiosa − restringir a liberdade básica na educação é uma restrição à liberdade de consciência,
aos direitos dos pais e à liberdade de religião em geral.

Foto: Internet

Santa Teresa D’Ávila (15/10)
Padroeira dos professores viveu no século XVI
Muita gente não sabe, mas os
professores têm uma padroeira ilustre: Santa Teresa D’ Ávila era uma
espanhola que queria ter o pensamento livre numa época em que as
mulheres não tinham voz. Considerada pedagoga do caminho da espiritualidade e mestra da oração, Santa Teresa de Jesus, como também
é conhecida, foi uma das primeiras
mulheres a aprender a ler. Nascida
na Espanha, aos 20 anos entrou no
Carmelo, onde até os últimos dias
de vida contribuiu para a espiritualidade cristã, ensinando a viver pelo
caminho da alegria, oração, fraternidade e do próprio tempo. Em 1970,
Santa Teresa de Jesus tornou-se a
primeira doutora da Igreja, sob o
pontificado de Paulo VI.

Foto: Wagmar Alves

FERNANDA FREITAS

Veja a entrevista com o professor
Wolmir Therezio Amado,
secretário-geral da Sociedade
Goiana de Cultura, sobre a
educação católica no Brasil e
em nossa Arquidiocese.
COMO A IGREJA, AO LONGO DA HISTÓRIA, CONTRIBUIU
PARA A EDUCAÇÃO?
A atuação educacional da Igreja é ampla e complexa. Poderíamos considerá-la sob duas perspectivas: a primeira é que a Igreja é mãe e mestra
ou maternal e educadora. Ela acolhe, articula, organiza, forma e celebra
comunitariamente a fé cristã. Há também, no corpo interno da Igreja, um
esforço educativo permanente para capacitar aos serviços e ministérios
eclesiais, para a catequese inicial e permanente, para a preparação aos
sacramentos, para a formação integral.
No Brasil, a Igreja atua há mais de cinco séculos na educação e algumas das congregações religiosas – como jesuítas, salesianos, maristas,
agostinianos – se sobressaíram na sociedade brasileira, sobretudo, por
terem se consagrado ao trabalho educacional. Em Goiás, Dom Emanuel
foi reconhecido historicamente como o arcebispo da educação (instrução) e Dom Fernando liderou o processo de criação de uma grande
universidade no estado. Ambos expressam − e seus sucessores dão continuidade –, o grande esforço educacional que envolveu e abrangeu o
conjunto da Igreja em Goiás.
QUAL É O ÓRGÃO QUE REPRESENTA A EDUCAÇÃO CATÓLICA
EM NOSSO PAÍS E QUAL A SUA MISSÃO?
No Brasil, desde 2006, a Associação Nacional de Educação Católica
(ANEC) é a entidade que congrega e representa as instituições católicas
de Educação Básica e Educação Superior. Ela representa, no Brasil, 89 Instituições de Educação Superior (PUCs, universidades católicas, centros
universitários católicos, faculdades e institutos católicos), mais de mil escolas católicas de Ensino Fundamental e/ou Médio, 365 mantenedoras,
110 mil professores e aproximadamente 1,5 milhão de estudantes que
estudam nas instituições de educação católica.
O SENHOR PODE NOS APRESENTAR UM PANORAMA MUNDIAL E
ARQUIDIOCESANO DA EDUCAÇÃO CATÓLICA?
No mundo, há quase 210 mil escolas católicas onde estudam mais de
57 milhões de estudantes. Na Educação Superior, há mais de mil universidades católicas (sem contabilizar os institutos ou faculdades eclesiásticas), com aproximadamente 4 milhões de estudantes matriculados. Exceto dois países, de meu conhecimento, em todos os demais países do
mundo há escolas ou universidades católicas, inclusive, em países com
maioria budista ou muçulmana.
Na Arquidiocese de Goiânia, foi criado o Vicariato para a Cultura e Educação a fim de promover a evangelização inculturada em todas as instituições de educação e, sobretudo, nas 24 escolas, institutos e universidade
católica. E a ANEC GO potencializa, articula e qualifica a gestão e as práticas pedagógicas das instituições de educação católica em nosso estado.

Foto: Internet
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CATEQUESE DO PAPA

Foto: Internet

N. 11

A liberdade
cristã, fermento
universal de
libertação
Estimados irmãos e irmãs!

N

o nosso itinerário catequético sobre a Carta aos Gálatas, pudemos
concentrar-nos no que São Paulo considera o âmago da liberdade:
o fato de, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, termos sido
libertados da escravidão do pecado e da morte. Por outras palavras: somos livres porque fomos libertados, libertados por graça – não por
pagamento – libertados pelo amor, que se torna a lei suprema e nova da
vida cristã. O amor: somos livres porque fomos libertados gratuitamente.
Esse é precisamente o ponto-chave.
Hoje gostaria de salientar como essa novidade de vida nos abre para
acolher cada povo e cultura e, ao mesmo tempo, abre cada povo e cultura
a uma maior liberdade. Na verdade, São Paulo diz que para aqueles que
aderem a Cristo, já não importa se são judeus ou pagãos. Conta apenas
“a fé que atua pela caridade” (Gl 5,6). Crer que fomos libertados e crer em
Jesus Cristo que nos libertou: essa é a fé ativa pela caridade. Os detratores
de Paulo – aqueles fundamentalistas que lá tinham chegado – atacavam-no
por esta novidade, alegando que tinha tomado essa posição por oportunismo pastoral, ou seja, para “agradar a todos”, minimizando as exigências
recebidas da sua mais estreita tradição religiosa. É o mesmo discurso dos
fundamentalistas de hoje: a história repete-se sempre. Como podemos ver,
a crítica a cada novidade evangélica não é apenas da nossa época, mas tem
uma longa história. No entanto, Paulo não permanece em silêncio. Responde com parrésia – é uma palavra grega que indica coragem, força – e diz:
“Porventura procuro eu agora conciliar o favor dos homens, ou o de Deus?
Ou procuro agradar aos homens? Se procurasse agradar aos homens, não
seria servo de Cristo” (Gl 1,10). Já na sua primeira Carta aos Tessalonicenses expressou-se em termos semelhantes, dizendo que na pregação “nunca
usamos de adulação, [...] nem fomos levados por interesse algum [...]. Não
procuramos a glória entre os homens” (1Ts 2,5-6), que são as vias do “faz de
conta”; uma fé que não é fé, é mundanidade.
Mais uma vez, o pensamento de Paulo mostra-se de uma profundidade
inspirada. Para ele, aceitar a fé signiﬁca renunciar não ao coração das culturas e tradições, mas apenas ao que pode impedir a novidade e a pureza do
Evangelho. Porque a liberdade obtida pela morte e ressurreição do Senhor
não entra em conﬂito com as culturas e tradições que recebemos, mas introduz nelas uma nova liberdade, uma novidade libertadora, a do Evangelho.
Com efeito, a libertação obtida através do batismo permite-nos adquirir a
plena dignidade de ﬁlhos de Deus, de modo que, enquanto permanecemos
ﬁrmemente enxertados nas nossas raízes culturais, ao mesmo tempo abrimo-nos ao universalismo da fé, que entra em cada cultura, reconhece os
germes de verdade presentes nela e desenvolve-os, levando à plenitude o
bem nelas contido. Aceitar que fomos libertados por Cristo – a sua paixão,
a sua morte, a sua ressurreição – é aceitar e levar a plenitude também às
diversas tradições de cada povo. A verdadeira plenitude.
Na chamada à liberdade descobrimos o verdadeiro signiﬁcado da inculturação do Evangelho. Qual é esse verdadeiro signiﬁcado? Ser capaz
de proclamar a Boa-Nova de Cristo Salvador, respeitando o que é bom e
verdadeiro nas culturas. Isso não é fácil! Há muitas tentações de impor o
próprio modelo de vida como se fosse o mais evoluído e desejável. Quantos

erros foram cometidos na história da evangelização ao querer impor apenas um modelo cultural! A uniformidade como regra de vida não é cristã!
A unidade, sim; a uniformidade, não! Por vezes, nem sequer se renunciou
à violência a ﬁm de fazer prevalecer o próprio ponto de vista. Pensemos
nas guerras. Dessa forma, a Igreja privou-se da riqueza de tantas expressões locais que têm em si as tradições culturais de povos inteiros. Mas isso
é exatamente o oposto da liberdade cristã! Por exemplo, vem-me à mente
quando se aﬁrmou o modo de fazer apostolado na China com o padre Ricci
ou na Índia com o padre De Nobili… [Alguém dizia]: “Mas não, isto não é
cristão!”. Sim, é cristão, está na cultura do povo.
Em suma, a visão de liberdade própria de Paulo é iluminada e enriquecida pelo mistério de Cristo, que na sua encarnação – como recorda o Concílio
Vaticano II – se uniu de certo modo a cada homem (cf. Const. past. Gaudium
et Spes, 22). E isso signiﬁca que não há uniformidade, ao contrário, há a variedade, mas variedade unida. Disso deriva o dever de respeitar a origem
cultural de cada pessoa, colocando-a num espaço de liberdade que não seja
restringido por qualquer imposição ditada por uma única cultura predominante. Este é o signiﬁcado de nos chamarmos católicos, de falarmos da
Igreja Católica: não é uma denominação sociológica para nos distinguir dos
outros cristãos; católico é um adjetivo que signiﬁca universal: a catolicidade, a universalidade. Igreja universal, isto é, católica, signiﬁca que a Igreja
tem em si, na própria natureza, uma abertura a todos os povos e culturas
de todos os tempos, pois Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para todos.
Por outro lado, a cultura está, pela sua natureza, em contínua transformação. Pensemos em como somos chamados a proclamar o Evangelho neste momento histórico de grande mudança cultural, em que parece predominar a tecnologia cada vez mais avançada. Se pretendêssemos falar da fé
como se fazia nos séculos passados, correríamos o risco de já não sermos
compreendidos pelas novas gerações. A liberdade da fé cristã – a liberdade
cristã – não indica uma visão estática da vida e da cultura, mas uma visão dinâmica, uma visão dinâmica inclusive da tradição. A tradição cresce,
mas sempre com a mesma natureza. Por conseguinte, não pretendamos ter
a posse da liberdade. Recebemos um dom que deve ser preservado. E é
a liberdade que pede a cada um de nós para permanecer num caminho
constante, orientados para a sua plenitude. É a condição de peregrinos; é
o estado dos caminhantes, num êxodo contínuo: libertados da escravidão
para caminhar rumo à plenitude da liberdade. E esse é o grande dom que
Jesus Cristo nos doou. O Senhor libertou-nos da escravidão gratuitamente
e pôs-nos na via para caminhar na plena liberdade.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 13 de outubro de 2021
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FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

N

a capital da Turquia, Istambul, encontramos o maior
exemplar da arquitetura bizantina, o templo dedicado
à Sagrada Sabedoria ou Divina Sabedoria, a Igreja de Santa Soﬁa. Essa
obra prima arquitetônica foi construída no império de Justiniano, que
não poupou despesas para a execução da obra. “Uma equipe de 10 mil
operários trabalhou durante cinco
anos para construir a imensa igreja
quadrada, coroada por uma enorme
cúpula − a maior que o mundo jamais
havia visto” (HII, Jonathan, 2008).
Em seu interior temos acabamentos e colunas em mármore. Os
mosaicos folheados a ouro, prata,
vidro, terracota e pedra colorida

Quando entras neste
edifício para rezar,
sentes que não é obra
de poder humano...

com temas diversos: motivos ﬂorais, geométricos e cruzes nas abóbadas; ﬁguras humanas como a da
Virgem Maria com o Menino, o Arcanjo Gabriel e Miguel e os retratos
imperiais. “[Hagia Soﬁa] é notavelmente cheia de luz e de raios de Sol.
Poder-se-ia dizer que o lugar não é
iluminado pelo Sol que vem de fora,
mas que os raios são criados por si
mesmos, tanta luz derramada dentro deste templo... Quando entras
neste edifício para rezar, sentes que
não é obra de poder humano... A
alma, elevando-se do céu, imagina
que aqui Deus está próximo e que
Ele se rejubilou nisso: a casa que Ele
escolheu” (HII, Jonathan, 2008).
Com a tomada de Constantinopla (hoje Istambul) pelos turcos, a
Igreja de Santa Soﬁa foi preservada
e convertida em templo islâmico. No
lugar do altar foi erguido um local
de oração, orientado para leste, em
direção à Meca. Todos os ícones de
ﬁguras humanas foram tampados
com uma grossa camada de reboco,
por serem considerados uma blasfêmia e foram introduzidos símbolos
e textos islâmicos.
Em 1931, o templo foi secularizado e passou por uma restauração,
todo o reboco que cobria os mosaicos de ﬁguras humanas foi retirado.
Em 1934, foi declarado como museu, o que permitia a sua visitação
até o ano passado, quando esta declaração foi revertida pelo Tribunal
Turco. Hoje, a Igreja de Santa Soﬁa é
a Mesquita de Santa Soﬁa.

Fotos: Internet

A IGREJA DA SAGRADA SABEDORIA,
CONVERTIDA EM MESQUITA
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LEITURA ORANTE

“Quem quiser ser o primeiro,
seja escravo de todos” (Mc 10,44)
FABRÍCIO BESSA FERREIRA (SEMINARISTA)
Diocese de Itumbiara

C

aríssimos irmãos, neste 29º Domingo do Tempo Comum, a Igreja nos
convida a continuar trilhando um
caminho de escuta e de encontro
com Jesus Cristo, a partir do Evangelho segundo São Marcos.
Neste domingo, os dois apóstolos, Tiago
e João, querem um privilégio de Jesus: estar
um à direita e outro à esquerda, na Glória
triunfante do Mestre. Entretanto, o Reino do
Mestre não é de poder ou de superioridade
diante dos outros, mas de amor, que é traduzido em serviço, como Ele mesmo diz: “Vós
sabeis que os chefes das nações as oprimam,
e os grandes as tiranizam” (Mc 10,42).
Neste sentido, o Senhor adverte os apóstolos e também a nós, ao dizer: “Entre vós

não deve ser assim” (Mc 10,43), ou seja, não
devemos ser como aqueles poderosos egoístas, mas ter um espírito humilde, pois é sendo servo humilde que o amor se manifesta.
Isto é percebido no Evangelho, quando o
Mestre diz: “Quem quiser ser grande, seja
vosso servo; e quem quiser ser o primeiro,
seja o escravo de todos. Porque o Filho do
Homem não veio para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida como resgate para
muitos” (Mc 10,44-45).
Querido povo de Deus, aprendamos a
servir como o Mestre, pois o serviço é a exteriorização do amor. Que o Pai Eterno e Todo-Poderoso possa dar-nos a graça de dispor
o nosso coração para a disponibilidade dos
outros e da Igreja, por meio de Cristo Jesus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9. 3ª-f.: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21;
Sl 39(40); Lc 12,35-38. 4ª-f.: Rm 6, 12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-48. 5ª-f.: Rm 6,19-23; Sl1; Lc 12,49-53.
6ª-f.: Rm 7,18-25a; Sl 118(119); Lc 12,54-59. Sábado: Rm 8,1-11: Sl 23(24); Lc 13,1-9. Domingo: 30º
Domingo do Tempo Comum – Jr 31,7-9; Sl 125(126); Hb 5,1-6; Mc 10,46-52.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 10,35-45 (página 1406 – 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 dos fatos
ocorridos.
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.
29º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Is 53,10-11; Sl 32 (33),4-5.18-19.20.22 (R. 22); Hb 4,14-16;
Mc 10,35- 45 (Os ﬁlhos de Zebedeu).

