semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Foto: CNBB Nacional
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PALAVRA DO ARCEBISPO

SERVIÇO DA
CARIDADE

N

arra o Evangelho que, terminado
o discurso da Última Ceia, Jesus
dirigiu a sua palavra diretamente ao Pai e lhe disse: “Que todos
sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e
eu em ti, que eles estejam em nós, para
que o mundo creia que tu me enviaste”
(Jo 17,21). Não se trata de uma recomendação feita aos homens, mas de uma
oração dirigida a Deus, em favor dos hoDOM WASHINGTON CRUZ, CP
mens. Aqui tocamos com a mão o vértice
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
do mistério e do amor. A fé, com efeito,
ensina-nos que há um só Deus, mas em
três pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade absoluta, perfeita, simplíssima. Pois bem, essa unidade, dadas
as devidas proporções, Jesus quer que seja alcançada pelos cristãos,
mediante a virtude da caridade. Unidade ilustrada pelas imagens
neotestamentárias do corpo e da videira.
O amor não conhece fronteiras. O importante é amar como Deus
ama. O mundo marcha indubitavelmente para a unidade ainda que
com uma conotação fortemente tecnológica e econômica. A cada
dia desabam barreiras que separaram, durante séculos, homens e
culturas, nacionalidades e civilizações diferentes. A rádio, a TV, a
internet e outros meios modernos tornam-nos próximos de pessoas
e de fatos que, outrora, jamais poderíamos conhecer. As ideias, os
sofrimentos e os desejos de muitos podem se tornar, no espaço de
um dia, ideias e desejos de todos os homens. Vai-se realizando, assim, o desígnio de Deus para os seus ﬁlhos, que é de paz, de amor e
de fraternidade. Nesse processo gerador de unidade, o Senhor exige
também a nossa participação. Devemos compreender e, sobretudo,
viver melhor o preceito do amor fraterno, tanto entre nós da família
arquidiocesana quanto com as demais pessoas do mundo inteiro.
Este é um dos mais bonitos testemunhos de Cristo Ressuscitado,
porque “nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns pelos outros” (Jo 13,35).
O Catecismo da Igreja Católica (n. 1889) ensina que “a caridade
representa o maior mandamento social. Respeita o outro e seus direitos. Exige a prática da justiça e só ela nos torna capazes de praticá-la. Inspira uma vida de autodoação: Quem procurar ganhar
sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la” (Lc 17,33).
A Igreja proclama diariamente o cântico do Magniﬁcat, louvando
o Deus da Aliança, que “exalta os humildes” e “enche de bens os
famintos” (Lc 4,18). Faz-nos bem recordar as palavras do Apóstolo
São João: “Se alguém, possuindo bens deste mundo, vê o seu irmão na necessidade e lhe fecha o coração, como permanecerá nele
o amor de Deus?” (1Jo 3,17). Ao comentar essa carta de São João,
o bispo Santo Agostinho diz-nos: “São João nos ensina a não amar
por palavras e linguagem, mas com atos e de verdade. A questão
é saber com quais atos e verdade reconheceremos quem ama a
Deus e quem ama o seu irmão”. E Santo Agostinho conclui: “É
necessário colocarmo-nos diante de Deus para julgar a intenção
com que agimos”.

Trecho da Carta Pastoral
“O Amor Vence Tudo”, 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 o V Dia Mundial dos Pobres. Em sua
mensagem para este dia, o papa Francisco
falou que Jesus não só está do lado dos pobres como também partilha da mesma sorte.
Em Arquidiocese em Movimento, você vai ler
sobre a investidura de 19 novos coroinhas
na Paróquia Cristo Redentor e a reunião
para secretários e secretárias paroquiais,
que tratou de dois temas: os sacramentos e
orientações sobre os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística.
Na seção História da Igreja, padre Maximiliano Costa fala sobre o Jornal Brasil Central, criado em outubro de 1931 com a intenção de instruir os ﬁéis na doutrina católica.
Na página 4, trazemos uma matéria especial
sobre o vídeo com a intenção do papa para

este mês. O Santo Padre pede por aqueles
que sofrem de depressão. Você ainda vai ler,
na seção Vida Cristã, sobre a sinodalidade,
escuta e comunicação. O articulista Marcus
Tullius explica a importância de que todos,
sem exceção, se sintam integrantes no processo sinodal e que a Pastoral da Comunicação é parte essencial, pois ela poderá gerar
conteúdos voltados à explicação de cada etapa deste processo.
Leia sempre o nosso jornal no site da Arquidiocese e ﬁque de olho em nossos conteúdos nas redes sociais e também no Programa Encontro Semanal TV, que vai ao ar
todos os sábados, às 8h30, na PUC TV Goiás.
Esteja sempre conosco!
#somosum

História da Igreja em Goiás
O Jornal Brasil Central, uma voz da
Igreja Católica em Goiás
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

D

om Emanuel Gomes de Oliveira,
no início da década de 1930,
utilizou-se da imprensa
católica como um meio
eficaz para transmitir e
perpetuar os valores católicos em meio à sociedade
goiana. Por isso, ele criou,
em 12 de outubro de 1931,
o Jornal Brasil Central, um
periódico quinzenal que
circulava por toda a diocese com a intenção de instruir os fiéis no conteúdo
da doutrina católica e, ao
mesmo tempo, mostrar o
que colocaria os católicos
“em risco”, ou seja, aquilo
que deveria ser combatiFoto: Jornal Brasil Central 30/09/1939
do pela Igreja. Para os caInstituto de Pesquisas e Estudos Históricos do
tólicos, o jornal transmitia
Brasil Central (IPEHBC)
uma orientação firme e
segura, principalmente,
valendo-se da voz do seu bispo para propagar a doutrina de Cristo e orientar seus
fiéis em questões polêmicas ou confusas.
O referido jornal foi o veículo de comunicação católico mais importante da Igreja
em Goiás. Espécie de órgão oficial da diocese, o jornal foi um dos maiores porta-vozes
do processo de restauração católica no Estado, tendo à frente dois grandes nomes do
meio esclesiástico: os cônegos Abel Ribeiro e José Trindade.
“‘Brasil Central‘ é o único orgão puramente católico que Goiaz tem a felicidade de
possuir, a sua leitura portanto, é indispensável a todos vós, porque ela auxiliará a bem
conhecer a virtudes cristãs, a trilhar o caminho do bem, a defender melhor ainda a
gradenza deste próspero Estado, que é uma joia encastoada no chuveiro belíssimo do
Brasil unido e forte, onde o espírito religioso domina na exaltação perfeita dos conhecimentos da onipotencia do Altíssimo” (Brasil Central, 15 de outubro de 1939, p. 3).
Os três pilares que sustentavam a constituição e a elaboração do jornal Brasil
Central eram: doutrinal/eclesial, moral e política.
O primeiro pilar consistia na divulgação das orientações doutrinais da Igreja Universal, aquelas vindas de Roma como os documentos papais e seus conteúdos. Também
eram divulgadas notícias das principais ações da Igreja no Brasil, bem como as cartas
pastorais e os acontecimentos de maior relevância. Além disso, havia sempre as informações da Igreja diocesana local, comunicando aos leitores os seus feitos e novidades,
além de trazerem conteúdos formativos no campo da fé e da doutrina. Não podendo
esquecer que em muitas edições havia a parte intitulada “Coluna Oficial do Arcebispado”, na qual Dom Emanuel tinha a oportunidade de divulgar seus escritos e orientações.
O segundo pilar que sustentava o jornal Brasil Central consistia em trazer matérias
que instruíssem sobre a moral e os bons costumes. O tema político era o terceiro pilar
que compunha a constituição do jornal. Na década de 1930 ocorreram muitas mudanças no que diz respeito à política, seja interna ou externa. Desta forma, a Igreja se
manifestava por meio de seus periódicos. Ao analisarmos o jornal, encontramos duas
linhas de ação da Igreja Católica no que tange a política. A primeira é de um discurso
patriótico, exortando aos seus a um compromisso responsável de atuação na sociedade moderna, alimentando neles um “amor” pela pátria. A segunda, que é a mais
evidente, consistia em combater as ideologias e ações políticas que se opunham ao
pensamento católico. O jornal circulou até 1942 quando foi extinto.
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Dom Washington Cruz celebra

A

Solenidade de Todos os Santos na Catedral

no Catecismo, que a intercessão dos santos, aqueles que estão mais intimamente unidos com Cristo “consolidam mais ﬁrmemente a Igreja na santidade”.

O CAMINHO DA SANTIDADE PASSA PELA CRUZ

Dom Washington Cruz explica que cada forma de santidade, mesmo que
siga diferentes percursos, passa sempre pelo caminho da cruz. Nosso arcebispo
destaca que “as biograﬁas dos santos descrevem homens e mulheres que, dóceis
aos desígnios divinos, enfrentaram, por vezes, provações e sofrimentos indescritíveis, perseguições e o martírio”. Ser santo exige um esforço constante. “Não
há santidade sem renúncia e combate espiritual” (CIC, 2015). (Larissa Costa)
Fotos: Fernanda Freitas

conteceu, na tarde do último domingo, 7 de novembro, na Catedral
Metropolitana de Goiânia, a Missa Arquidiocesana, celebrada por
Dom Washington Cruz, em comemoração a todos os santos. Em sua
homilia, o arcebispo lembrou que para ser santo não é necessário
realizar ações ou obras extraordinárias e nem possuir carismas excepcionais,
mas “é preciso, sobretudo, ouvir a Jesus e depois segui-lo sem desanimar
diante das diﬁculdades”.
Nós também somos chamados à santidade, como explica o Catecismo da
Igreja Católica (CIC), no parágrafo 2013: “Todos são chamados à santidade:
‘Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito’ (Mt 5,48)”. Vemos também,

Fotos: Fernanda Freitas

Paróquia Cristo Redentor admite 19 novos coroinhas

Arquidiocese realiza formação
para secretários(as) paroquiais

N

o dia 8 de novembro, o Secretariado Arquidiocesano para a Ação
Evangelizadora realizou o encontro de formação de secretários e
secretárias paroquiais. A reunião foi dividida por vicariatos, seguindo os protocolos sanitários. Pela manhã participaram os Vicariatos
Centro e Leste e no período da tarde foram contemplados os Vicariatos de
Senador Canedo, Silvânia e Trindade.
Os temas centrais que nortearam a reunião foram os Sacramentos e orientações sobre os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística
(MESCE). Após a acolhida, padre Warlen Maxwell Reis, chanceler da Arquidiocese de Goiânia, conduziu a reunião, salientando a importância da seriedade
do trabalho realizado pelos secretários e secretárias. Ele destacou também
que é muito importante manter atualizado, com a Cúria Metropolitana, as informações das paróquias e comunidades, entre outros assuntos tratados.
No período da tarde, padre João Batista, coordenador da Escola de Ministérios, orientou secretários e secretárias sobre a organização dos dados pessoais e sacramentais dos fiéis que compõem o ministério do MESCE. Este ano
já foi realizada a formação para novos ministros em toda a Arquidiocese.
No próximo dia 22 de novembro, o encontro de formação será para os Vicariatos Campinas, Oeste, Aparecida e Inhumas. (Gabriela Rodrigues)

altar, quando está servindo, não serve ao sacerdote, mas ao próprio Cristo, devendo sempre recordar o real sentido do seu chamado”.
Ser coroinha é uma grande ajuda que a criança e o jovem têm em sua vida. “Desse ministério podem surgir futuros padres, freiras, membros para outras pastorais
e movimentos, ou seja, é uma fonte e celeiro de vocações”, concluiu Henrique.
O grupo de coroinhas contará com formação contínua mensalmente, para que
eles possam aprofundar mais no conhecimento da fé e também para auxiliá-los em
seu crescimento espiritual.
Pedimos a intercessão de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e acólitos, para
esses novos membros admitidos neste serviço. (Fernanda Freitas)
Fotos: Rudger Remígio

A

Paróquia Cristo Redentor, do Vicariato Centro, teve a alegria de receber a
investidura de 19 novos coroinhas, no último domingo, 11 de novembro.
Após o tempo de formação necessário, que durou cerca de 2 meses, e demonstrarem maturidade e zelo pela eucaristia, 11 meninas e oito meninos,
na presença de seus pais, responsáveis e da comunidade paroquial, disseram seu
sim a este ministério e receberam as vestes abençoadas.
Durante a preparação, as crianças e adolescentes tiveram formação sobre a liturgia, ano litúrgico, gestos, posições e funções, nomes dos objetos, alfaias e paramentos litúrgicos. O coordenador do grupo de coroinhas e secretário paroquial,
Henrique Teles, aﬁrmou que o “coroinha desempenha uma função fundamental no
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Depressão
não é falta
de Deus
SUZANY MARQUES

O

papa Francisco dedicou a intenção de oração do mês de novembro para as pessoas que sofrem de depressão. No vídeo
de divulgação, o papa deixa claro que essas pessoas precisam, além de ajuda espiritual, de acompanhamento psicológico. Ele destaca ainda que “A sobrecarga do trabalho e o estresse
laboral fazem com que muitas pessoas experimentem uma exaustão
extrema, um esgotamento mental, emocional, afetivo e físico. A tristeza, a apatia, o cansaço espiritual acabam dominando a vida das pessoas que estão sobrecarregadas com o ritmo de vida atual”, explica.
A psiquiatra Dra. Ana Caroline
Vilela destaca que a depressão é
uma questão biológica em que há
perda de produção de serotonina,
neurotransmissor que atua no cérebro, estabelecendo comunicação entre as células nervosas. Com a queda
desse neurotransmissor, o indivíduo
perde o ânimo de fazer coisas do cotidiano. O papa, em seu vídeo, orienta que as pessoas busquem estar
perto daqueles que sofrem e estão
esgotados.
A escuta é como um gesto de amor. A psiquiatra explica ainda que
a depressão não é voluntária, não é porque a pessoa quer. A depressão
é biológica. “É igual você querer que um hipertenso não tenha pressão
alta, e você ficar assim: ‘vamos hipertenso, abaixe sua pressão, diminua
sua pressão, sua pressão está muito alta hoje’. Não adianta, se a pessoa
não fizer o tratamento certo, não vai melhorar.” A médica fala que a
depressão é como querer que um carro ande sem gasolina. Ela revela
ainda que “É quase que uma covardia, você pegar um depressivo que
está quase sem neurotransmissor nenhum e querer que ele melhore
só de conversar. A pessoa precisa de tratamento, precisa de ajuda”.
Estar perto daqueles que sofrem de depressão e dar apoio, de
acordo com a psiquiatra, é muito importante. Porém, as pessoas
próximas precisam saber como apoiar. “Algumas palavras, algumas
frases podem até ser ditas com o sentido de ajuda, mas não são. As
pessoas precisam ter a sensibilidade de saber acolher e não julgar.
Por exemplo, se uma pessoa está muito triste e você quer ajudar, não
menospreze ou minimize o que ela está sentindo, deixe-a expressar”,
esclarece. O papa reforça esse ponto de que as pessoas que sofrem de
depressão são ajudadas. “Muitas vezes só escutando, em silêncio, porque não podemos chegar e dizer: ‘Não, a vida não é assim. Escuta-me,
vou te dar a receita’. Não existe receita.”
A rede de apoio para um depressivo é de extrema necessidade.
Muitas vezes, por si só, a pessoa com depressão não irá procurar ajuda, inclusive pela falta de energia que a escassez de neurotransmissores traz. O papa Francisco fala que as palavras de Jesus também ajudam no tratamento. E diz ainda: “Rezemos para que as pessoas que
sofrem de depressão ou esgotamento ao extremo recebam o apoio
de todos e recebam uma luz que as abram à vida”. A psiquiatra enfatiza que a depressão não é falta de Deus e que a fé é uma ajuda no
tratamento da depressão, pois ela é uma âncora, para que a pessoa
não fique totalmente desesperançosa.
A depressão pode evoluir para situações piores, uma delas é o
suicídio. Para que isso não ocorra, é necessário que as pessoas próximas saibam ajudar e apoiar aqueles que sofrem. Buscar ajuda o mais
rápido possível é necessário e, logo de imediato, a primeira ajuda é
saber ouvir sem julgar, sem dar seus palpites ou prejulgamentos. O
apoio salva vidas.

PRINCIPAIS
NEUROTRANSMISSORES
ADRENALINA
– FUGA OU LUTA

ACETILCOLINA (Ach)
– APRENDIZAGEM

NOROADRENALINA (NA)
– CONCENRAÇÃO E ALERTA

ENDORFINA
– DOR E EUFORIA

SERETONINA (5HT)
– HUMOR E BEM-ESTAR

DOPAMINA
– PRAZER

GABA – Ácido gama-aminobutírico
– CALMA

GLUTAMATO
– MEMÓRIA E APRENDIZAGEM

OCITOCINA
– AMOR
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CAPA

IGREJA nos
convida a olhar
para os POBRES e
ver a presença de
DEUS nesses irmãos
MARCOS PAULO MOTA

N

o 33º Domingo do Tempo Comum, a Igreja nos convida a ter um
olhar especial para os pobres, pois celebramos o V Dia Mundial
dos Pobres. O papa Francisco escolheu como tema para ser reﬂetido especialmente neste dia um versículo retirado do Evangelho de
São Marcos “Sempre tereis pobres entre vós” (Mc 14,7).
O Santo Padre explicou sobre o tema em sua mensagem para este dia.
“Estas palavras foram pronunciadas por Jesus, alguns dias antes da Páscoa, por ocasião de uma refeição em Betânia na casa de Simão chamado ‘o
leproso’. Como narra o evangelista, entrou lá uma mulher com um vaso de
alabastro cheio de perfume muito precioso e derramou-o sobre a cabeça de
Jesus. Esse gesto suscitou grande estupefação e deu origem a duas interpretações diversas. A primeira delas é a indignação de alguns dos presentes,
incluindo os discípulos, que, ao considerar o valor do perfume, cerca de 300
denários, equivalente ao salário anual de um trabalhador, pensam que teria
sido melhor vendê-lo e dar o produto aos pobres. Segundo o Evangelho
de João, é Judas que se faz intérprete desta posição: Por que é que não se
vendeu este perfume por trezentos denários, para os dar aos pobres? E o
evangelista observa que Judas disse isso não porque se preocupasse com os
pobres, mas porque era ladrão e, como tomava conta da bolsa do dinheiro
comum, pegava o dinheiro como está escrito no Evangelho de João (Jo 12,56). Não é por acaso que esta crítica dura sai da boca do traidor: é a prova de
que, quantos não reconhecem os pobres, atraiçoam o ensinamento de Jesus
e não podem ser seus discípulos. [...] A segunda interpretação é dada pelo
próprio Jesus e permite individuar o sentido profundo do gesto realizado
pela mulher. Jesus sabe que está próxima a sua morte e vê, naquele gesto,
a antecipação da unção do seu corpo sem vida antes de ser colocado no
sepulcro. Essa visão ultrapassa todas as expectativas dos convivas. Jesus
recorda-lhes que Ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. E é também em nome dos pobres, das pessoas
abandonadas, marginalizadas e discriminadas que o Filho de Deus aceita o
gesto daquela mulher.”
Ainda em sua mensagem, o papa falou que Jesus não só está do lado dos
pobres, mas que também partilha da mesma sorte. “Isto constitui também
um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. As suas
palavras – ‘sempre tereis pobres entre vós’ – pretendem indicar também
isto: a sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir àquela habituação que se torna indiferença, mas empenhar numa partilha de
vida que não prevê delegações.”

Jesus não só está do lado dos
pobres, mas também partilha
da mesma sorte

Jornada Mundial dos
Pobres proposta
pela CNBB
A Igreja no Brasil propõe, para a Jornada Mundial dos
Pobres, a Semana do Gesto Concreto, com a intensificação, nesta semana, de ações concretas em torno do combate à pobreza e de solidariedade com os pobres no Brasil. A Jornada Mundial dos Pobres no Brasil é organizada
pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB, o Setor de Mobilidade Humana da
instituição, em parceria com pastorais sociais e organismos da Igreja no Brasil.
Mons. Luiz Gonzaga Lôbo, coordenador de pastoral
da Arquidiocese de Goiânia, explicou como será realizada a Semana do Gesto Concreto. “Cada paróquia e cada
comunidade da nossa Arquidiocese são convidadas a
arrecadar alimentos para que sejam doados para nossos
irmãos menos favorecidos. Aqui, na Paróquia São Pedro
Apóstolo, eu avisei nas celebrações que faríamos esse
gesto concreto e foi bem aceito na comunidade.”
O coordenador de pastoral nos exortou também sobre
a maneira que devemos vivenciar o Dia Mundial dos Pobres. “Este dia deve ser celebrado por nós de duas maneiras: a primeira é de maneira interior. É olharmos para
dentro do nosso coração e ver nas pessoas menos favorecidas a presença de Deus em nossa vida; a segunda
maneira é realizando ações concretas para ajudar esses
irmãos necessitados.”
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Não nos deixemos
vencer pelo cansaço
Queridos irmãos e irmãs!

C

hegamos ao ﬁm da catequese da Carta aos Gálatas. Sobre quantos outros
aspectos deste texto de São Paulo poderíamos ter reﬂetido! A Palavra de
Deus é uma fonte inesgotável. E o Apóstolo, nesta Carta, falou-nos como
evangelizador, como teólogo e como pastor.
O santo Bispo Inácio de Antioquia tem uma bela expressão quando escreve:
“Há, pois, apenas um professor, aquele que ‘falou e tudo foi feito’ e as coisas que
fez em silêncio são dignas de seu pai. Quem realmente possui a palavra de Jesus
também pode compreender o seu silêncio” (Ad Ephesios, 15.1-2). Podemos dizer
que o apóstolo Paulo conseguiu dar voz a este silêncio de Deus. Suas percepções
mais originais nos ajudam a descobrir a novidade chocante contida na revelação de
Jesus Cristo. Ele foi um verdadeiro teólogo, que contemplou o mistério de Cristo e
o transmitiu com sua inteligência criadora. E também pôde exercer sua missão pastoral junto a uma comunidade perdida e confusa. Ele o fez com métodos diferentes: às vezes com ironia, às vezes com rigor, ou com mansidão...Reivindicava sua
própria autoridade como apóstolo, mas ao mesmo tempo não escondia a fraqueza
de seu caráter. A força do Espírito penetrou realmente em seu coração: o encontro
com Cristo ressuscitado conquistou e transformou toda a sua vida, e ele a dedicou
inteiramente ao serviço do Evangelho.
Paulo nunca pensou em um cristianismo com feições irênicas, desprovido de
impulso e energia, pelo contrário. Ele defendeu a liberdade trazida por Cristo
com uma paixão que ainda hoje comove, principalmente se pensarmos nos sofrimentos e na solidão que teve de sofrer. Ele estava convencido de que havia
recebido uma ligação que só ele poderia atender; e queria explicar aos gálatas que
também eles eram chamados a essa liberdade, que os libertava de todas as formas de escravidão, porque os tornava herdeiros da antiga promessa e, em Cristo,
ﬁlhos de Deus. E ciente dos riscos que essa concepção de liberdade trazia, ele
nunca minimizou as consequências. Ele estava ciente dos riscos envolvidos na
liberdade cristã, mas não minimizou as consequências. Ele reiterou aos crentes
com parrhesia, isso é, com coragem, que a liberdade não equivale, em absoluto, à
devassidão, nem conduz a formas de presunçosa autossuﬁciência. Ao contrário,
Paulo colocou a liberdade na sombra do amor e estabeleceu seu exercício consistente no serviço da caridade. Toda esta visão foi posta no horizonte da vida segundo o Espírito Santo, que cumpre a Lei dada por Deus a Israel e evita que caia
na escravidão do pecado. A tentação é sempre voltar. Uma deﬁnição de cristão,
que está nas Escrituras, diz que nós, cristãos, não somos pessoas que voltam atrás,
que vão para trás. Uma boa deﬁnição. E a tentação é voltar para ter mais certeza;
volte apenas para a Lei, negligenciando a nova vida do Espírito. Isso é o que Paulo nos ensina: a verdadeira Lei tem sua plenitude nesta vida do Espírito que Jesus
nos deu. E esta vida do Espírito só pode ser vivida em liberdade, liberdade cristã.
E essa é uma das coisas mais bonitas.
No ﬁnal deste itinerário de catequese, parece-me que pode nascer em nós uma
dupla atitude. Por um lado, o ensinamento do Apóstolo nos entusiasma; sentimo-nos compelidos a seguir imediatamente o caminho da liberdade, a “caminhar segundo o Espírito”. Ande sempre segundo o Espírito: ele nos torna livres. Por outro

A oração ao
Espírito Santo é espontânea:
deve brotar do teu coração

lado, conhecemos os nossos limites, porque tocamos com as mãos todos os dias
como é difícil ser dócil ao Espírito, para apoiar a sua ação benéﬁca. Então pode surgir a fadiga que retarda o entusiasmo. Sentimo-nos desanimados, fracos, às vezes
marginalizados no modo de vida de acordo com a mentalidade mundana. Santo
Agostinho sugere como reagir a esta situação, referindo-se ao episódio evangélico
da tempestade no lago. É assim: “A fé em Cristo no seu coração é como o Cristo
presente no navio. Você ouve insultos, você se cansa, ﬁca chateado: Cristo está
dormindo. Acorde para Cristo, acorde sua fé! Algo que você pode fazer, pelo menos quando está perturbado: desperte sua fé! Acorde Cristo e diga-lhe ... Acorde,
então, para Cristo ... Acredite no que foi dito e uma grande mina se produzirá em
seu coração” (Sermões 163 / B 6). Nos momentos de diﬁculdade somos − como diz
Santo Agostinho − “como no barco na hora da tempestade”. E o que os apóstolos
ﬁzeram? Eles acordaram Cristo durante a tempestade; mas Ele estava presente.
A única coisa que podemos fazer em tempos difíceis é “acordar” Cristo que está
dentro de nós, mas “dorme” como no barco. É exatamente isso. Devemos despertar
Cristo em nossos corações e só então poderemos contemplar as coisas com o seu
olhar, porque ele vê além da tempestade. Através desse olhar sereno, podemos ver
um panorama que, sozinho, nem sequer é concebível vislumbrar.
Neste caminho desaﬁador, mas fascinante, o Apóstolo lembra-nos que não nos
podemos dar ao luxo de nos cansarmos de fazer o bem. Não vos canseis de praticar
o bem. Devemos conﬁar que o Espírito vem sempre em auxílio da nossa fraqueza
e concede-nos o apoio de que necessitamos. Aprendamos então a invocar o Espírito Santo com mais frequência! Alguém pode dizer: “E como se invoca o Espírito
Santo? Porque sei rezar ao Pai, com o Pai-Nosso; sei rezar a Nossa Senhora com
a Ave-Maria; sei rezar a Jesus com a Prece das Chagas, mas ao Espírito? Qual é a
oração do Espírito Santo?”. A oração ao Espírito Santo é espontânea: deve brotar
do teu coração. Nos momentos de diﬁculdade, deves dizer: “Vinde, Santo Espírito!”. A palavra-chave é: “Vinde”. Mas deves dizê-lo com a tua linguagem, com as
tuas palavras. Vinde, porque estou em diﬁculdade; vinde, pois estou na escuridão,
na obscuridade; vinde, pois não sei o que fazer; vinde, pois estou prestes a cair.
Vinde, vinde! É a palavra do Espírito para chamar o Espírito. Aprendamos a invocar com mais frequência o Espírito Santo! Podemos fazê-lo com palavras simples,
em vários momentos do dia. E podemos levar conosco, talvez dentro do nosso
Evangelho de bolso, a bela oração que a Igreja recita no Pentecostes: “Vinde, Santo
Espírito / E mandai do céu um raio da vossa luz / Vinde, Pai dos pobres / Vinde,
ó Distribuidor dos bens / Vinde, ó Luz dos corações! / Vinde, Consolador ótimo
/ doce Hóspede e suave alegria das almas / Vinde aliviar os trabalhos...”. Vinde!
E continua assim, é uma linda oração. O núcleo da prece é “vinde”, assim Nossa
Senhora e os Apóstolos rezavam depois que Jesus ascendeu ao Céu; estavam sozinhos no Cenáculo e invocavam o Espírito. Far-nos-á bem recitá-la frequentemente.
Vinde, Espírito Santo! E com a presença do Espírito nós salvaguardamos a liberdade.
Seremos livres, cristãos livres, não apegados ao passado no sentido negativo da
palavra, não acorrentados a práticas, mas livres com a liberdade cristã, aquela que
nos faz amadurecer. Esta prece ajudar-nos-á a caminhar no Espírito, na liberdade
e na alegria, pois quando o Espírito Santo vem, vem a alegria, a verdadeira alegria.
O Senhor vos abençoe!

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 10 de novembro de 2021
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SINODALIDADE, ESCUTA E COMUNICAÇÃO
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB.
Autor do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral
da Comunicação, pela Editora Paulus.

O

mês de outubro, marcado
pela oração e reﬂexão sobre
as missões, ganhou uma tônica especial neste ano de
2021, com a abertura do Sínodo dos
Bispos sobre a sinodalidade. Tanto a
celebração em nível universal, presidida pelo papa Francisco, no ﬁm de
semana de 10 de outubro, quanto as
celebrações em nível diocesano no
dia 17 de outubro, mostram a vitalidade da Igreja e a disposição para
atender ao apelo do papa Francisco:
por uma igreja sinodal − comunhão,
participação e missão.
Sinodalidade deverá ser a cantilena no discurso eclesial pelos próximos dois anos e que ela seja também
a práxis, por aquilo que se delineia a
partir do Sínodo dos Bispos. A Comissão Teológica Internacional aﬁrma que “sínodo é uma palavra antiga e venerada na Tradição da Igreja,
cujo signiﬁcado recorda os conteúdos
mais profundos da Revelação. […]
Indica o caminho que os membros do
Povo de Deus percorrem juntos”.
É de extrema importância que todos – todos, sem exceção – sintam-se
parte neste processo. Por isso, a Pastoral da Comunicação deve privilegiar a produção de conteúdo voltado

para explicar o que é sínodo, quem
pode participar, como participar e
dar ampla visibilidade a cada etapa.
Seja por meio de matérias nos sites,
podcasts, pequenos vídeos e cards
para redes sociais. Devemos usar da
criatividade para tornar este caminho
proveitoso.
Mas é válido recordar que a primeira fase sinodal é a da escuta. O fato
de nos escutarmos uns aos outros,
diz o Vade Mecum, é enriquecido pelo
conhecimento mútuo e pela partilha
de vida em conjunto. Pode ser muito
útil partilhar uma atividade comum

antes de começar a encontrar-se e a
dialogar uns com os outros. Será uma
bela oportunidade para redescobrirmos a escuta, esta dimensão perdida
da comunicação. Creio que mais do
que o “caminhar juntos”, a escuta é o
ponto de encontro entre sinodalidade
e comunicação.
Em tempos de falatório, a escuta
é o caminho fecundo para a abertura ao Espírito Santo, para a abertura
aos irmãos e para o próprio caminho
sinodal. Não é o mundo escutar as
autoridades religiosas. É um movimento, exigente, das autoridades es-

cutarem o povo de Deus. A Igreja que
abre seus ouvidos para escutar os anseios e clamores do povo.
A questão fundamental do Sínodo
é a seguinte: “Uma Igreja sinodal, ao
anunciar o Evangelho, caminha em
conjunto. Como é que este caminho
em conjunto está acontecendo nas
igrejas locais? Que passos o Espírito
nos convida a dar para crescermos no
nosso ‘caminhar juntos’?”
Para caminhar juntos é preciso escutar juntos e comunicar juntos. É a
experiência da comunhão. Um exercício que deve começar agora.
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LEITURA ORANTE

“O céu e a terra passarão, mas minhas
palavras não passarão” (Mc 13,31)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

T

udo passará, menos a Palavra de
Deus. Este é o grande ensinamento
da Liturgia da Palavra do penúltimo
Domingo do Tempo Comum. Jesus
proclama: “o céu e a terra passarão, mas
minhas palavras não passarão” (Mc 13,31).
Dessa forma, anuncia a manifestação do Filho do Homem com grande poder e glória.
A manifestação gloriosa de Cristo nos
ﬁns dos tempos é precedida de sinais que
conﬁrmam o quanto é perecível a realidade deste mundo e ﬁrme nossa esperança.
O sentido desse ensinamento não é trazer
medo ou curiosidade a respeito da chegada do Filho do Homem, mas apontar
como deve caminhar nossa esperança e no
que realmente ela consiste.

Texto para oração: Mc 13,24-32 (página 1411 – Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Rudger Remígio

EULRIERIS RAMOS DE SOUZA (SEMINARISTA)

Siga os passos para a leitura orante:

Para alcançarmos a esperança, devemos trilhar o caminho de Cristo, que nos
diz: “amai-vos uns aos outros como eu
vos tenho amado” (Jo 13,34). Por sua vez, a
nossa esperança consiste no próprio Cristo. Jesus é a nossa esperança (1Tm 1,1), é
Palavra de Deus que não passará e, no ﬁm
dos tempos, nos reunirá como eleitos para
participarmos do seu poder e glória plenamente no Reino dos Céus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118(119); Lc 18,35-43. 3ª-f.: 2Mc 6,18-31; Sl 3;
Lc 19,1-10. 4ª-f.:2Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28. 5ª-f.: 2Mc 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19,41-44. 6ª-f.: 1Mc 4,3637.52-59; 1Cr 29; Lc 19,45-48. Sábado: 1Mc 6,1-13; Sl 9A(9); Lc 20,27-40. Domingo: 34º DTC – Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo, solenidade – Dn 7,13-14; Sl 92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37.

1. Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus.
Por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a realidades que o façam perder o foco. Para isso, invoque o auxílio
do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: o texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido. Por isso, leia-o quantas vezes for necessário para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para você.
3. Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Destaque palavras, frases e repita-as para poder
alimentar-se delas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida.
5. Contemplação: agora, tente lembrar-se dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida.
Busque registrar para que possa, durante a semana, relembrar o que foi rezado;
6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e
você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um
modo de colocar em prática essa Palavra.
33º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Dn 12,1-3; Sl 15, (16),5.8.9-10.11 (R. 1a); Hb 10,11-14.18;
Mc 13,24-32 (Profecia escatológica).

