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T

odos os anos, no dia 1º de novembro, a Igreja celebra a Solenidade
de Todos os Santos. Segundo a
tradição, ela foi colocada neste
dia para contrapor um costume dos povos celtas ingleses que, quando pagãos,
celebravam, no 31 de outubro, as bruxas
e os espíritos que vinham se alimentar e
assustar as pessoas nessa noite. Na solenidade, a Igreja militante honra a Igreja
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
triunfante do Céu “celebrando, numa
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
única solenidade, todos os Santos” –
como diz o sacerdote na oração da Missa – para render homenagem
àquela multidão de Santos que povoam o Reino dos Céus, que São
João viu no Apocalipse (Ap 7,4-14).
O papa Francisco, na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate,
lembra-nos do chamado à santidade que é feita a todo cristão e
à necessidade de nós, cristãos de hoje, respondermos a esse chamado. No contexto da celebração de Todos os Santos, gostaria de
colocar em evidência algumas das ideias comunicadas pelo papa
no seu documento.
A primeira delas é o chamado universal à santidade, que consiste, como aﬁrmou o papa, na conﬁguração a Jesus na vivência das
Bem-aventuranças (GE, n. 65-109). As Sagradas Escrituras, desde o
Antigo Testamento, já indicavam o chamado à santidade feito por
Deus a todos: “Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou
santo” (Lv 19,2). Ao longo dos tempos, porém, essa verdade foi perdendo sua força. Providencialmente, desde o século XVIII, com Santo Afonso Maria de Ligório e outros santos, passando pelo Concílio
Vaticano II, com o documento Lumen Gentium (n. 39-42), a Igreja fez
ressoar novamente o convite a todos os cristãos para empreender
decididamente esse caminho de santiﬁcação pessoal.
O caminho de santiﬁcação tem, no mundo atual, segundo o
papa, algumas características marcantes. Aquele que busca a santidade deve aprender a suportar com paciência e mansidão as adversidades da vida (GE, n. 112-121), vivendo-as com alegria e sentido
de humor (GE, n. 112-128). Ao mesmo tempo, a santidade exige,
em nossos dias, grande coragem e ousadia para remarmos contra a
corrente (GE, n. 129-139). Tudo isso só se consegue a partir de uma
profunda vida comunitária (GE, n. 140-146) e em estado de oração
constante (GE, n. 147-157).
O caminho em busca da santidade, como conﬁguração a Cristo,
não é sem obstáculos. Nele, aparece sempre o demônio como tentador e inimigo do projeto de Deus, aquele que é homicida (Jo 8,44)
desde o princípio e que tenta nos desviar do caminho do Senhor. Ele
não é um mito ou ﬁgura de linguagem, mas um anjo mal, decaído,
um ser que está tentando sempre nos tirar, fazer errar o passo (GE,
n. 160-161). Por isso, a procura da santidade exige que vivamos num
estado constante de luta e vigilância (GE, n. 159), despertos e conﬁantes na providência de Deus (GE, n. 162-163), para não cairmos
na corrupção espiritual (GE, n. 164-165). É mister, portanto, que procuremos sempre discernir os sinais do espírito que nos move, para
seguirmos somente o Espírito Santo (GE, n. 166).
Procuremos tenazmente a santidade. Assim, gozaremos daquela alegria prometida a quem é perseguido por causa do Reino de
Deus (Mt 5,12), junto com todos os santos que celebramos nesta
bela data solene.
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“As portas da nova cidade se abrem
para ti.” Cantando assim iniciaremos as
celebrações do Dia dos Fiéis Defuntos,
tema da matéria de capa desta edição
do Jornal Encontro Semanal. Nós vamos
entender por que devemos rezar pelos
nossos irmãos que nos precederam no
Reino Celeste. Na Palavra do Arcebispo,
Dom Washington nos explica que, na
Solenidade de Todos os Santos, a “Igreja militante aqui na Terra, honra a Igreja triunfante do Céu ‘celebrando, numa
única solenidade, todos os Santos’”. Na
página 2, o padre Maximiliano Costa nos conta como foi feito o altar do
Congresso Eucarístico que aconteceu
em Goiânia, no ano de 1948, por oca-

sião do Jubileu de Prata de Ordenação
Episcopal de Dom Emanuel Gomes dos
Santos. Na seção Arquidiocese em Movimento, trazemos uma reportagem sobre
o Conselho Episcopal Regional (Conser), que reúne bispos das 12 dioceses
pertencentes ao Regional Centro-Oeste
da CNBB.
Leia sempre nosso jornal no site da
Arquidiocese e ﬁque de olho em nossos
conteúdos nas redes sociais e também
no Programa Encontro Semanal TV,
todos os sábados, às 8h30, na PUC TV
Goiás.
Esteja sempre conosco.
#somosum

História da Igreja em Goiás

O altar-mor do Congresso
Eucarístico de Goiânia de 1948
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História
Foto: Arquivo (IPEHBC)

ALEGRAI-VOS E
EXULTAI

Editorial

O

Congresso Eucarístico de Goiânia foi realizado
pela Arquidiocese de Sant’Ana de Goiás
para celebrar seu bicentenário e o 25º aniversário de sagração episcopal
de Dom Emanuel Gomes
de Oliveira, seu arcebispo. Esse grande evento
eclesial aconteceu entre
os dias 3 e 6 de junho de
1948, em Goiânia.
O altar monumento
Altar Monumento do Congresso Eucarístico de Goiânia
foi construído em 1948
para acolher as celebrações principais do congresso. Ele era uma réplica do
projeto do arquiteto Mário Penteado, que era para ser construído no pico da
Serra dos Pireneus, tornando-se, ali, um lugar de peregrinação. Esse projeto
foi idealizado por Dom Emanuel, mas não foi consolidado. O referido bispo
desejava fazer um grande cruzeiro Cruz de Anhanguera − na Serra dos Pireneus onde seria a ermida da Santíssima Trindade. Então, para o Congresso Eucarístico de Goiânia o projeto foi readequado pelo arquiteto José Neddemeyer,
tornando-se o altar-mor.
O altar monumento foi levantado em frente ao Palácio das Esmeraldas, na
Praça Cívica, com uma altura de aproximadamente 11 metros e com uma grande hóstia no topo acima da cruz, a cruz teria cinco metros, com oito colunas de
dois metros que ladeavam todo o altar. A localização e a suntuosidade do altar
nos revelam que o poder espiritual deveria estar à frente do poder temporal, a
fé da Igreja deveria estar acima do Estado laico. Se essa praça era utilizada para
manifestações públicas e festas civis, logo deveria ser ali o local ideal para que a
Igreja demonstrasse sua fé na eucaristia, mobilizando uma grande multidão em
torno dela. Nos dias do Congresso, a praça não foi chamada de cívica, mas praça
do congresso. Isso demonstrava um esforço por parte da Igreja do seu desejo de
uma nova sacralização do espaço social.
Os elementos que compunham o altar monumento são apresentados no início do discurso de abertura do Congresso. Dom Emanuel se valeu deles para
acentuar um patriotismo brasileiro católico que girava em torno da cruz de quatro faces e da hóstia: “Quatro cruzes abençoando os quatro pontos cardeais do
Brasil se erguem mesmo no coração deste Brasil imenso, harmonioso e cristão.
São bem o reﬂexo da superfície límpida e azul do zimbório do Céu que num
brinquedo de luz estelar, concretizou a cruz do ﬁrmamento brasileiro nestas
quatro faces de cruz, como grito de uma pátria, reivindicado seu nome de batismo: Terra de Vera Cruz. Mas o nome ﬁcou gravado na madeira com que foi
construída a primeira cruz da primeira Missa: Brasil, o cerne, o sangue rubro da
Cruz, cuja história é uma lição de harmonia e de esperança na encruzilhada da
tragédia humana em que vivemos. Daquelas quatro cruzes que se prolongam
numa síntese divina na hóstia pura, santa, imaculada, como numa transição do
Sacrifício cruento do Calvário para o incruento do altar, se projetará sobre o
Brasil e sobre o mundo, o ﬂuido misterioso da verdadeira paz que só a Eucaristia, Sacrifício e Sacramento pode irradiar” (Discurso de abertura do Congresso
Eucarístico de Goiânia, de Dom Emanuel Gomes de Oliveira. p. 1. Arquivo do Instituto
de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central).
O discurso do bispo requeria o direito de que a fé católica, simbolizada pela
cruz e hóstia, deveria ocupar o centro da vida do país e das pessoas, como ocupava o centro daquela praça. Ao saudar as autoridades ali presentes, Dom Emanuel enfatizou o desejo de resgate da primazia da fé católica como princípio de
unidade, estabilidade e solidez para o país.
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Arcebispo celebra missa
Fotos: Rudger Remígio

em ação de graças pelo aniversário da capital
MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 24 de outubro, Dom Washington Cruz presidiu Santa Missa na Catedral Metropolitana em ação de graças pelo aniversário
de Goiânia. A celebração contou ainda com a presença do bispo
auxiliar, Dom Levi Bonatto; do padre Carlos Gomes, cura da Catedral; do padre Pedro Fleury e Mons. Lino Dalla Pozza, formadores do
Seminário Santa Cruz. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, também participaram da missa
em comemoração aos 88 anos da capital.
Em sua homilia, neste 30º Domingo do Tempo Comum, Dom Washington falou sobre a atitude do cego e mendigo Bartimeu. “O Evangelho
de hoje nos mostra claramente o que é a fé e também que Bartimeu não
era cego. Ele era apenas alguém que não enxergava com os olhos deste
corpo, mas via claramente no seu coração. Sem ver Jesus ﬁsicamente,
acreditou e conﬁou. [...] E quando Jesus o chamou, ele jogou o manto
que tinha de mais importante para se abrigar à noite, deu um pulo e se
apresentou a Jesus, despojado de tudo e na total simplicidade de fé.” O
arcebispo explicou que, ao descrever esse episódio, o Evangelho “nos
convida a imitar Bartimeu, jogar fora o manto, que às vezes não só nos
cobre, mas também nos esconde, e colocarmo-nos com toda simplicidade
e conﬁança diante de Jesus”.
Ainda em sua homilia, nosso arcebispo falou do sentimento que tem
por Goiânia e disse ser grato a Deus por ter conﬁado a ele o pastoreio
dessa porção do povo de Deus por quase 20 anos. “Acredito que muitos
de vocês, como eu, não são goianienses, mas carregam no coração um
sentimento de amor por essa cidade ao ponto de dizer que Goiânia é a
melhor e mais bela cidade do mundo.”

De 25 a 28 de outubro aconteceu
o Conselho Episcopal Regional
Foto: Rudger Remígio

Foto: Rudger Remígio

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
realiza reunião sobre o Sínodo de 2023

LARISSA COSTA

Depois da reunião em preparação para o Sínodo de 2023, que aconteceu no dia 16 de outubro, na Cidade da Comunhão (CPDF), a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da Vila Jaraguá, em Goiânia, realizou a
primeira reunião para discutir o tema. “Depois desse momento nós nos
encontramos e partilhamos o sentimento que tivemos a partir das apresentações. Percebemos que o grupo ainda era muito pequeno para conduzir esse processo na paróquia”, explica o pároco, padre Tiago Herbert.
A reunião na paróquia aconteceu na tarde do último domingo, dia 24,
e contou com a participação de responsáveis por grupos e pastorais. Durante a reunião, o padre Tiago Herbert fez um resumo sobre o processo
sinodal e convidou os paroquianos a responder o questionário que orienta o sínodo. Dessa reunião também foram escalados os monitores que
serão responsáveis por aplicar o questionário nas comunidades. “E este
grupo vai conduzir, no mês de novembro, o processo sinodal de escuta
nas comunidades da paróquia, nos grupos e pastorais”, explica o padre.
DINÂMICA
Os participantes foram divididos em grupos com três a cinco pessoas
para falar de suas experiências paroquiais. Ao ﬁnal, cada grupo produziu um texto, que deverá ser entregue por cada paróquia ao seu vicariato
no ﬁnal do mês de novembro.

A Arquidiocese de Goiânia sediou nesta semana o Conselho Episcopal Regional
(Conser), reunindo os bispos de 12 dioceses que formam o Regional Centro-Oeste
da CNBB (Goiás e Distrito Federal). O Conselho se reúne, presencialmente, três vezes
ao ano, mas com a pandemia os encontros estavam sendo realizados à distância.
O Conselho Episcopal Regional se encontra para estudar assuntos variados da
nossa Igreja. “Como nós sabemos, a CNBB emana muitas normas, mas para o Brasil
todo. Essas normas devem ser adaptadas de acordo com a situação de cada região.
É o que estamos fazendo aqui, procuramos adaptar as resoluções da CNBB para o
melhor efeito possível na nossa região”, explica Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar e
referencial para a comunicação da Arquidiocese de Goiânia.
Durante o encontro foram tratados vários temas. Foi discutida a perspectiva
de como ocorrem as novas possibilidades e desafios para as pastorais nas dioceses e no regional, diante da situação da pandemia. Um dos anseios dos bispos do
regional é acompanhar e motivar a volta das atividades pastorais nas paróquias e
comunidades seguindo os protocolos sanitários.
Dom Waldemar Passini Dalbello, bispo da Diocese de Luziânia (GO) e presidente do Regional Centro-Oeste, explica que para os bispos é muito importante voltar
ao encontro presencial, principalmente diante da necessidade de eleger um novo
secretário para o Regional Centro-Oeste, após a saída de Dom Moacir Silva Arantes,
atual bispo da Diocese de Barreiras (BA). “Para que seja feita a eleição, é necessária
a presença de todos os bispos do Regional Centro-Oeste.”
Além disso, Dom Waldemar esclarece também que “Sempre que os bispos estão juntos, nós reafirmamos a nossa comunhão, a nossa fraternidade. Nós também
temos a oportunidade de escutar os presbíteros que se reúnem conosco diante de
temas importantes. Neste encontro, por exemplo, nós conversamos sobre o cuidado em relação aos padres das nossas dioceses, mas também sobre a formação
inicial dos presbíteros numa dimensão muito importante para o nosso tempo, que
é a dimensão missionária”. (Gabriela Rodrigues)
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Fotos: Internet

Celebremos
o Dia dos
Fiéis Defuntos

SUZANY MARQUES

E

em estado total de graça, que ainda necessitam de nossas orações. Já no
Dia de Todos os Santos, são recordados todos os santos e mártires que
foram canonizados oﬁcialmente ou não.
Além do mais, no Diretório da Liturgia explica que aqueles que “visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos,
concede-se uma Indulgência Plenária, só aplicável aos defuntos: diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto
é, conﬁssão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções
do Sumo Pontíﬁce; nos restantes dos dias do ano, Indulgência Parcial”.
Este ano, devido ao pedido de vários bispos, por conta da pandemia, a
Penitenciaria Apostólica decretou a prorrogação das Indulgências Plenárias para todo o mês de novembro. A indulgência é a anulação das penas
devidas pelos pecados cometidos e que já foram perdoados na conﬁssão.
Foto: Suzany Marques

stamos vivendo um tempo conturbado. Quem não passou pela
dor de perder alguém ou não conhece alguém que passou por
essa dor? No Catecismo da Igreja Católica (CIC), parágrafo
1022, é aﬁrmado que “Ao morrer, cada homem recebe em sua
alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua
vida em referência a Cristo, quer através de uma puriﬁcação, quer
para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar
imediatamente para sempre”.
A tradição de rezar pelos ﬁéis defuntos já existe na Igreja há muitos
séculos. No dia 2 de novembro fazemos nossas orações por aqueles que
já se encontram perto do Pai. A data foi escolhida estrategicamente pois
sucede o Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro. No
Dia dos Fiéis Defuntos se celebra todos os que morreram e não estavam

É mesmo necessário rezar por
aqueles que já morreram?
No Catecismo é explicado que “Os que morrem na graça e na amizade
de Deus, mas não de todo puriﬁcados, embora seguros da sua salvação
eterna, sofrem depois da morte uma puriﬁcação, a ﬁm de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu” (CIC, 1030). Nós, católicos,
acreditamos que essa puriﬁcação ocorre no purgatório.
Ainda no Catecismo (n. 1032), pode se observar que “Esta doutrina
apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura: ‘Por isso, [Judas Macabeu] pediu um sacrifício expiatório para
que os mortos fossem livres das suas faltas’ (2Mc 12,46). Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios
em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico para que, puriﬁcados,
possam chegar à visão beatíﬁca de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos”.
Além disso, nós somos corpo e espírito. Dessa forma, experimentamos
a necessidade de externar os nossos sentimentos. Uma explicação que aparece no Catecismo é de que essa necessidade de associar nossos sentidos à
oração interior é uma exigência humana e, por isso, “Devemos rezar com
todo o nosso ser para dar à nossa súplica a maior força possível” (CIC,
2702). Assim, é possível perceber a necessidade e a obrigação que nós, vivos, temos de rezar por aqueles que já ﬁzeram sua páscoa deﬁnitiva.

Missão Finados
Esperança, luto e apoio
Apegados e conﬁantes na missão que é
passada pela tradição da Igreja, a Arquidiocese de Goiânia realiza, todos os anos, a Missão Finados. A ação preparada pela Pastoral
da Esperança divide grupos de servos pelos
cemitérios com o objetivo de levar esperança,
apoio e conforto para aqueles que vão visitar
os túmulos de seus entes queridos.
Segundo o coordenador da Pastoral da Esperança, diácono Dino Magalhães, a Missão
Finados 2021 também tem o objetivo de rezar por aqueles que não são lembrados. Além
Diácono Dino Magalhães
disso, a Arquidiocese de Goiânia celebrará
missas por todos os ﬁéis defuntos, de acordo
com a programação vinculada neste jornal, respeitando todas as normas
sanitárias, apresentadas nos decretos municipais, em combate à covid-19.
O diácono recorda que é um testemunho que se crê e vive, “Jesus disse
então: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha
morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais.
Crês nisto?’” (Jo 11,25-26).
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programação do Dia de Finados nos cemitérios
VICARIATO LESTE
Cidade
Goiânia

Cemitério
Santana

Horários
9h
15h

VICARIATO APARECIDA DE GOIÂNIA
Celebrantes

Dom Levi Bonatto
Pe. Antônio Alexandre, CSsR

VICARIATO DE SENADOR CANEDO
Cidade

Cemitério

Horários

Goiânia

Parque
Memorial

9h
15h

Pe. André Drumond
Pe. Antônio A. Oliveira

Goiânia

Vale da Paz

9h
15h

Pe. Jandir Haas
Pe. Diêmersom

Municipal

8h
10h
12h
16h

Pe. Maximiliano
Pe. Fábio Cardoso
Pe. Maximiliano
Pe. Adnilson

9h
16h

Pe. Luiz Fernando
Pe. Luiz Fernando

Senador Canedo

Bela Vista

Municipal

Celebrantes

VICARIATO DE CAMPINAS
Cidade

Cemitério

Horários

Goiânia

Parque

9h
15h

Celebrantes

Cidade

Cemitério

Horários

Central

7h30
17h30

Jardim da
Esperança

9h
15h

Pe. Luiz Augusto
Pe. Rodrigo Lacerda

Jardim da Paz

9h
16h

Pe. Jandir Hess
Pe. João Batista

Hidrolândia

Municipal

9h

Frei Jussié

Nova Fátima

Municipal

9h

Frei Sebastião

Oloana

Municipal

16h30

Pe. Amauri

Aragoiânia

Municipal

8h30

Pe. Amauri

Aparecida de
Goiânia

Celebrantes
Frei Ednilson
Frei Ednilson

VICARIATO DE INHUMAS
Cidade

Cemitério

Horários

Celebrantes

São Judas Tadeu

7h30
19h30

Santana

7h
9h

Pe. Márcio
Pe. Sidnei

São Benedito

7h

Mons. José Vicente

Campo da Paz

9h

Mons. José Vicente

Araçu

Municipal

8h

Pe. Aparecido

Santo Antônio

Municipal

9h

Pe. José Chiarini

Caturaí

Municipal

9h30

Goianira

Municipal

9h

Pe. Antônio Donizete
Pe. Antônio Donizete

Inhumas

Itauçu

Pe. Antônio Donizete
Pe. Renato

Pe. Fredy
Pe. Abdon, CSsR

VICARIATO DE SILVÂNIA
VICARIATO OESTE
Cidade

Cemitério

Horários

Goiânia

Jardim da
Saudade

9h
15h

Celebrantes
Pe. José de Oliveira
Pe. Arpuim

VICARIATO DE TRINDADE
Cidade

Trindade

Cemitério

Municipal

Horários

Celebrantes

8h

Pe. João Bosco, CSsR

10h

Pe. Wanderly Borges, CSsR

14h

Pe. Jeﬀerson Nunes, CSsR

16h

Pe. José Pereira, CSsR

Jardim da Paz

9h

Pe. Rogério

Campestre

Municipal

17h

Pe. Antônio Ranis, CSsR

Cemitério

Horários

Gameleira

Morada da
Saudade

Celebrantes

9h

Pe. Ricardo

Leopoldo de
Bulhões

Municipal

10h

Pe. Marcelino
(Diocese de Anápolis)

Cristianópolis

Municipal

8h

Pe. Wenefredo

Vianópolis

São Francisco
de Assis

9h

Pe. Sérgio Ricardo

São Miguel do
Passa Quatro

Municipal

10h

Pe. Wenefredo

Bonﬁnópolis

Municipal

8h

Pe. Warlen

Esses são os horários das celebrações nos cemitérios.
Procure a sua paróquia e verifique os
horários da Santa Missa.
Fotos: Rudger Remígio

Guapó

Cidade

Foto tirada antes da pandemia
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N. 13

O fruto do Espírito
Foto: Rudger Remígio

Estimados irmãos e irmãs!

A

pregação de São Paulo é totalmente centrada em Jesus e no seu mistério pascal. De fato, o Apóstolo apresenta-se como anunciador de Cristo e de Cristo cruciﬁcado (cf. 1Cor 2,2). Aos Gálatas, tentados a basear a
sua religiosidade na observância de preceitos e tradições, ele recorda o
centro da salvação e da fé: a morte e a ressurreição do Senhor. Fá-lo colocando
diante deles o realismo da cruz de Jesus. Escreve: “Quem vos fascinou para não
obedecerdes à verdade, vós, perante cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo
cruciﬁcado?” (Gl 3,1). Quem vos fascinou para vos afastar de Cristo Cruciﬁcado? Trata-se de um momento terrível para os Gálatas…
Ainda hoje, muitos procuram a certeza religiosa em vez do Deus vivo e
verdadeiro, concentrando-se em rituais e preceitos em vez de abraçar o Deus
do amor com todo o seu ser. E essa é a tentação dos novos fundamentalistas,
daqueles aos quais parece que a estrada a percorrer provoque temor e não
vão em frente, mas voltam para trás pois se sentem mais seguros: procuram a
segurança de Deus e não o Deus da segurança. É por isso que Paulo pede aos
Gálatas que voltem ao essencial, a Deus que nos dá a vida em Cristo cruciﬁcado. Ele testemunha isto em primeira pessoa: “Já não sou eu que vivo, é Cristo
que vive em mim” (Gl 2,20). E no ﬁnal da Carta, aﬁrma: “Quanto a mim, Deus
me livre de me gloriar a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo” (6,14).
Se nós perdermos o ﬁo da nossa vida espiritual, se mil problemas e pensamentos nos assolarem, façamos nossos os conselhos de Paulo: coloquemo-nos
diante de Cristo Cruciﬁcado, comecemos de novo a partir d’Ele. Peguemos
o Cruciﬁxo nas mãos, tenhamo-lo perto do nosso coração. Ou façamos uma
pausa em adoração antes da Eucaristia, onde Jesus é Pão partido para nós,
o Cruciﬁcado Ressuscitado, o poder de Deus que derrama o seu amor nos
nossos corações.
E agora, novamente guiados por São Paulo, demos um ulterior passo.
Perguntemo-nos: o que acontece quando encontramos Jesus Cruciﬁcado na
oração? Veriﬁca-se o que aconteceu sob a cruz: Jesus entrega o Espírito (cf. Jo
19,30), ou seja, doa a sua própria vida. E o Espírito, que ﬂui da Páscoa de Jesus, é o princípio da vida espiritual. É Ele que muda o coração: não as nossas
obras. É Ele que muda o coração, não as coisas que nós fazemos, mas a ação
do Espírito Santo em nós muda o coração! É ele quem guia a Igreja, e nós
somos chamados a obedecer à sua ação, que vai para onde e como ele quiser.
Além disso, foi precisamente a constatação de que o Espírito Santo descia
sobre todos e que a sua graça agia sem exclusão que convenceu também os
mais relutantes dos Apóstolos de que o Evangelho de Jesus era destinado a
todos e não a uns poucos privilegiados. E aqueles que procuram a segurança,
o pequeno grupo, as coisas claras como outrora, afastam-se do Espírito, não
deixam que a liberdade do Espírito entre neles. Assim, a vida da comunidade regenera-se no Espírito Santo; e é sempre graças a Ele que alimentamos a
nossa vida cristã e continuamos a nossa luta espiritual.
Precisamente o combate espiritual é outro grande ensinamento da Carta
aos Gálatas. O Apóstolo apresenta duas frentes opostas: por um lado as “obras
da carne”, por outro o “fruto do Espírito”. Quais são as obras da carne? São
comportamentos contrários ao Espírito de Deus. O Apóstolo chama-lhes obras
da carne não porque há algo de errado ou mau na nossa carne humana; pelo
contrário, vimos como ele insiste no realismo da carne humana suportada por
Cristo na cruz! Carne é uma palavra que indica o homem na sua dimensão
terrena, fechado em si mesmo, numa vida horizontal, onde os instintos mundanos são seguidos e a porta se fecha ao Espírito, que nos eleva e nos abre a
Deus e aos outros. Mas a carne também nos lembra que tudo isto envelhece,
que tudo isto passa, apodrece, enquanto o Espírito dá vida. Paulo enumera, assim, as obras da carne, que se referem ao uso egoísta da sexualidade, a práticas
mágicas que são idolatrias e ao que mina as relações interpessoais, como “contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, partidos…” (cf. Gl 5,19-21). Tudo isso é
o fruto – digamos assim – da carne, de um comportamento apenas humano,
“doentiamente” humano, pois o humano tem os seus valores, mas tudo isto é
“doentiamente” humano.
O fruto do Espírito, ao contrário, é “caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, ﬁdelidade, mansidão, temperança” (Gl 5,22): assim diz
Paulo. Os cristãos, que no batismo se revestiram “de Cristo” (cf. Gl 3,27), são

chamados a viver deste modo. Pode ser um bom exercício espiritual, por exemplo, ler a lista de São Paulo e observar a própria conduta, para veriﬁcar se corresponde, se a nossa vida está verdadeiramente de acordo com o Espírito Santo, se dá esses frutos. A minha vida produz estes frutos de caridade, alegria,
paz, paciência, benignidade, bondade, ﬁdelidade, mansidão, temperança? Por
exemplo, os três primeiros são caridade, paz e alegria: por isto se reconhece se
uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que está em paz, que
rejubila e que ama: com essas três caraterísticas vê-se a ação do Espírito.
Esse ensinamento do Apóstolo representa também um grande desaﬁo para
as nossas comunidades. Por vezes, aqueles que se aproximam da Igreja têm a
impressão de estarem perante uma grande quantidade de comandos e preceitos: mas não, esta não é a Igreja! Essa pode ser qualquer associação. Na realidade, porém, a beleza da fé em Jesus Cristo não pode ser apreendida com base
em demasiados mandamentos e numa visão moral que, desenvolvendo-se em
muitas correntes, pode fazer-nos esquecer a fecundidade original do amor, alimentado pela oração que doa a paz e pelo testemunho jubiloso. Da mesma
forma, a vida do Espírito expressa nos sacramentos não pode ser abafada por
uma burocracia que impede o acesso à graça do Espírito, autor da conversão
do coração. E quantas vezes nós mesmos, sacerdotes ou bispos, temos tanta
burocracia para dar um Sacramento, para acolher as pessoas, que consequentemente dizem: “Não, não gosto disto”, e vão embora, e não veem em nós, muitas vezes, a força do Espírito que regenera, que nos faz novos. Por conseguinte,
temos a grande responsabilidade de anunciar Cristo cruciﬁcado e ressuscitado,
animados pelo sopro do Espírito de amor. Pois só este Amor tem o poder de
atrair e mudar o coração do homem.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 27 de outubro de 2021
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VIDA CRISTÃ

Meditando com São José
José Obedientíssimo

DIÁCONO AMARILDO MARTINS

A

desobediência foi o primeiro crime cometido neste mundo, trazendo as mais desastrosas consequências para toda a humanidade.
Foi a origem de todo mal espiritual e temporal. O pecado de Adão
transmitiu-se a todos os seus descendentes e, com exceção de Maria Santíssima, todos nós trazemos na alma, desde o primeiro instante da
nossa existência, a mancha da culpa original, que nos torna inimigos de
Deus, sujeitos à morte e a todas as misérias.
Só Maria, que já pairava na mente do Eterno, quando na sua inﬁnita misericórdia prometeu a nossos primeiros pais um Salvador, apenas
Maria Santíssima, da qual devia nascer o Redentor do mundo, foi preservada da mácula original, proveniente do pecado de desobediência.
Puríssima, imaculada, tendo consagrado a Deus a sua virgindade, sem
poder prever o singular privilégio que lhe estava reservado, perturbou-se
quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela conceberia e daria à luz um
Filho; mas, logo tranquilizada pelo anjo que lhe falava em nome do Altíssimo, exclamou: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo
a tua Palavra”.
Se pelo crime de desobediência entrou o mal neste mundo, por esse
ato de submissão da Santíssima Virgem começou a reparação do mal,
iniciando-se o mistério da Encarnação.
O Santo Patriarca, que por disposição divina devia ser o virginal esposo
de uma esposa virgem, ignorando também o inefável mistério, turbou-se
quando a viu com os sinais da maternidade e quis deixá-la. Mas a ele tam-

bém tranquilizou o anjo, dizendo-lhe que não a deixasse, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo, e José obedeceu também ao anjo, recebendo
sua esposa.
Essas duas criaturas puríssimas, que viveram sempre unidas na mesma
comunhão de vida, de pensamento e de amor, Maria e José, ambos deviam
iniciar a sua missão por um ato de obediência que abrisse caminho à reparação completa da culpa original: a Virgem consentindo na Encarnação do
Verbo em suas puríssimas entranhas e José submetendo-se inteiramente à
vontade do Eterno Pai.
Obedientíssimo foi o Santo Patriarca, levando Maria e o Menino Jesus
ao Templo para o consagrarem a Deus, cumprindo a Lei de Moisés. Obedientíssimo foi também ao poder civil, fazendo com sua esposa a penosa
viagem a Belém para se inscreverem no recenseamento prescrito pelo édito
de César. Obedientíssimo à voz do anjo que o mandou fugir com sua família para o Egito, a ﬁm de salvar a vida de Jesus e voltar do exílio à terra de
Israel depois da morte de Herodes.
Humilde e submisso em tudo à vontade de Deus, na peregrinação, na
pobreza, no trabalho e em todas as tribulações da vida, São José nos dá o
exemplo da obediência, dessa virtude hoje tão rara, e que é, entretanto, o
fundamento da ordem e da paz em todas as relações da vida.
Fonte: Clube do livro Católico
Minha Biblioteca Católica
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LEITURA ORANTE

Estar perto do Reino
de Deus

DIÁCONO ERICK MENESES SILVA

Seminário Maior São João Maria Vianney (Diocese de Itumbiara)

J

esus não veio abolir a lei, mas fazer
com que ela alcance o seu ﬁm próprio,
isto é, aproximar o povo de Deus,
para que, conhecendo-o e amando-o,
possa tomar posse, um dia, da vida eterna. O povo de Israel não era ignorante em
matéria de lei, contudo, já há muito tempo, estava distante daquele amor que é a
condição para o Reino de Deus. Por isso,
Jesus não parava de anunciar o amor que é
a razão de ser de toda a lei.
Hoje, Jesus anuncia a cada um de nós
este grande mistério, mistério de amor
por Deus que transborda em amor pelos
irmãos. A pergunta do mestre da lei era,
obviamente, uma tentativa de provocar
Jesus, prová-lo em sua interpretação da
lei para encontrar um meio de o acusar.

Contudo, a resposta do Senhor abre os
seus olhos e o aproxima do Reino. Quando Jesus repete a fórmula da lei, como está
presente na primeira leitura, o mestre da
lei deve ter ﬁcado satisfeito, mas quando
elevou esse amor ao amor pelos irmãos,
o coração se abriu, porque reconheceu a
dimensão concreta daquele amor ao Deus
único. Não que essa dimensão não estivesse presente no Antigo Testamento, só
que, na vivência da lei pela lei, se perdeu.
Com efeito, é isso que Jesus realiza
em nós: Ele nos leva à plena vivência dos
mandamentos de Deus e nos aproxima da
realidade do Reino. Para que possamos
viver dignamente este grande mistério
aqui nesta vida e, depois, no Reino deﬁnitivo, peçamos a Deus que nos ajude.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14. 3ª-f.: Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos – Is 25,6a.7-9;
Sl 24(25); Rm 8,31b-35.37-39; Jo 11,17-27. 4ª-f.: Rm 13,8-10; Sl 111(112); Lc 14,25-33. 5ª-f.: Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc 15,1-10.
6ª-f.: Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-8. Sábado: Rm 16,3-9.16.22-27; Sl 144(145); Lc 16,9-15. Domingo: 32º Domingo do
Tempo Comum – Todos os Santos, solenidade - Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5, 1-12a.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mc 12,28b-34 (página 1410 – 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? 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.

31º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: Dt 6,2-6; Sl 17 (18),2-3a.3bc-4.47.51ab (R. 2); Hb 7,
23-28; Mc 12,28b-34 (O Mestre da lei e Jesus).

