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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Foto: Internet
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PALAVRA DO ARCEBISPO

DEUS,

PAI PRESENTE

J

á foi falado que Deus nunca se ausenta de nossas vidas. É bom insistir. Há vozes de poetas que cantam
a sensibilidade do Deus Pai, pois o
espírito de Deus “sopra onde quer”. O
poeta indiano Rabindranath Tagore cantou: “Deus se cansa dos grandes reinos,
nunca das pequenas ﬂores”. São palavras
que fazem eco ao que Maria de Nazaré,
ciente das maravilhas que Deus ia proDOM WASHINGTON CRUZ, CP
porcionar à humanidade com a EncarnaArcebispo Metropolitano de Goiânia
ção do Filho, já tinha entoado há muitos
anos: “Minha alma proclama a grandeza
do Senhor... Ele dispersa os soberbos de coração, derruba do trono
os poderosos e eleva os humildes, aos famintos enche de bens, e
despede os ricos de mãos vazias” (Lc 1,46.51-52).
Mais uma vez podemos voltar ao Antigo Testamento para entendermos algo mais de como Deus quer ser visto por nós. Ao pedido
de Moisés para que Deus revelasse seu nome e assim valorizasse a
missão que lhe era conﬁada, a resposta foi: “Eu sou aquele que sou”
(Ex 3,14). Javé não é um nome, é uma relação, tanto assim que faz
questão de se apresentar como o “Deus dos antepassados de vocês,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó”. E conclui: “Esse
é o meu nome para sempre, e assim eu serei lembrado de geração
em geração” (Ex 3,15). Enﬁm, “Eu sou aquele que está presente”.
Em Isaias (52, 6), ouvimos: “O meu povo reconhecerá o meu
nome; nesse dia [do resgate da escravidão e do exílio] compreenderá o que eu dizia: ‘Aqui estou’”. E logo adiante, no mesmo livro de
Isaias, Deus conﬁrma: “Você clamará, e Javé responderá; você chamará por socorro, e Javé responderá: ‘Estou aqui’. Isso se você tirar
do seu meio o jugo, o gesto que ameaça e a linguagem injuriosa; se
você der o seu pão ao faminto e matar a fome do oprimido” (Is 58,910). Aprende-se na Bíblia que Javé se manifesta sempre como o Deus
de alguém. Não se declara Deus de uma terra, de uma instituição
nacional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó; é o Deus Pai de
Jesus Cristo, nosso irmão que nos representa; portanto, é nosso Pai.
O anúncio do Reino de Deus é algo tão inesperado e incompreensível pela “razão humana” que só pode ser compreendido
pela categoria do coração. Uma vez compreendido, entretanto, é
um tesouro, riqueza verdadeira e inesgotável de quem o descobre.
“O Reino do céu é um tesouro escondido no campo... é como uma
pérola de grande valor”. Uma vez encontrados, para comprá-los
vale a pena vender todos os bens, pois se tornaram supérﬂuos (Mt
13,44-46). Para acolhê-lo, o Reino requer disponibilidade. Ricos não
seguem a Jesus, a não ser despojando-se de sua arrogância cevada
pela riqueza. Também a religião, quando se torna monopólio de um
grupo que, por meio dela, exerce poder opressivo sobre pessoas e
consciências, torna-se alvo das palavras iradas de Jesus: “Ai de vocês, doutores da Lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o Reino do
Céu para os homens. Nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que o desejam” (Mt 23,13). Só Deus, o único Mestre verdadeiro e
único Pai, “pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu” (Mt
23,9), é quem merece a nossa conﬁança.

Trecho da Carta Pastoral “Creio em Deus Pai”, 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
Na edição 391 do nosso Encontro,
trazemos como matéria de capa a Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo, que vamos celebrar neste domingo.
Essa festa foi instituída pelo papa Pio
XI, em 1925. Nela proclamamos Jesus como único Senhor da nossa vida,
como Senhor e Salvador da nossa família. Na série Oração do Cristão, padre
Diêmerson Bento explica sobre a oração que pode libertar mil almas do Purgatório. Em Arquidiocese em Movimento,
trazemos uma matéria sobre a Reunião
Mensal de Pastoral, que, depois de 1
ano e 8 meses, voltou a ser realizada de
forma presencial.
Na página 4 você vai ler uma entrevista especial que ﬁzemos com o dire-

tor-presidente da Sociedade Brasileira
de Urologia − Seção Goiás, Dr. Paulo
Eduardo Nunes Goulart, sobre a Campanha Novembro Azul. Na página 6, o
Santo Padre inicia sua série de catequeses sobre São José. Ainda nesta edição,
Fabiana Longhi fala sobre “A Criação
de Adão” na Capela Sistina.
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

Série Oração do Cristão
Uma oração que pode
libertar mil almas
do Purgatório
PE. DIÊMERSOM BENTO

N

este mês de novembro, dedicado às almas do Purgatório,
somos chamados a oferecer a essas benditas almas orações
e sufrágios para que elas “possam chegar à visão beatífica
de Deus”, após serem purificadas (Catecismo da Igreja Católica, n. 1032). Dessa forma, para assistirmos as almas do Purgatório,
nós podemos oferecer a Deus não somente nossas orações, mas todas as nossas boas obras, na medida em que elas sejam impetratórias
ou satisfatórias.
Os sufrágios que oferecermos pelas almas do Purgatório, que tem
como sinônimo oração, são muito mais amplos e consistem em orações, esmolas, jejuns e penitências de qualquer tipo, indulgências e,
acima de tudo, o santo sacrifício da missa. Todas as obras que nós realizamos em estado de graça, Jesus Cristo permite que as ofereçamos à
Majestade Divina para o alívio de nossos irmãos no Purgatório.
Uma dessas orações que podemos oferecer como sufrágio pelas
almas do Purgatório é a conhecida oração de Santa Gertrudes pelas
almas do Purgatório. Santa Gertrudes (1256-1302) foi uma mística do
século XIII que, muito tempo antes das aparições de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, já recebeu a graça extraordinária de viver experiências místicas com o Seu Sagrado Coração.
Ela é mais conhecida pela sua oração às almas do Purgatório, que
rezamos neste mês, perto da sua festa, 16 de novembro. Em uma das
visões místicas que teve ao longo da vida, Santa Gertrudes foi instruída
por Jesus a fazer a seguinte oração sabendo que, a cada vez que ela a
rezasse, Ele poderia libertar mil almas do purgatório:
Eterno Pai, ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho
Jesus, em união com todas as Missas que hoje são celebradas em todo
o mundo; por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de
todos os lugares, pelos pecadores de toda a Igreja, pelos de minha casa
e de meus vizinhos. Amém.
Esta oração feita por Santa Gertrudes inspirada por Nosso Senhor
Jesus Cristo, quando rezada com grande, imensa e fervorosa devoção
tem o poder de libertar mil almas do Purgatório, como prometeu Jesus
a ela. Assim, neste mês de novembro dedicado às almas do Purgatório,
temos a oportunidade de oferecer até oito indulgências plenárias pelas
almas dos fiéis defuntos, como um ato de sufrágio. E a exemplo de Santa Gertrudes tenhamos uma grande devoção por essas almas benditas
do Purgatório.
V/. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz.
R/. Acolhei as suas almas, levando-as à presença do Altíssimo.
V/. Descansem em paz.
R/. Amém.
V/. As almas de todos os ﬁéis defuntos, pela misericórdia de Deus,
descansem em paz.
R/. Amém.
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Arquidiocese realiza primeira
Reunião Mensal de forma presencial em 2021

Fotos: Rudger Remígio

SUZANY MARQUES

D

epois de 1 ano e 8 meses sem encontros presenciais, foi realizada,
no dia 13 de novembro, no Centro Pastoral Dom Fernando – Cidade da Comunhão, a primeira Reunião Mensal de Pastoral de
forma presencial. O assunto tratado foi a Campanha da Fraternidade de 2022, que tem como tema “Fraternidade e Educação”. O padre
Luiz Henrique Brandão, reitor do Seminário Menor Arquidiocesano São
João Paulo II e diretor do Colégio Família de Nazaré, foi responsável por
assessorar o encontro.
A reunião se iniciou em clima de reencontro. O arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington Cruz, mostrou-se feliz por poder retornar
aos encontros presenciais no Auditório Mãe da Igreja. Apesar do encontro
ser presencial, foi respeitado o distanciamento social, entre outras regras
para o combate à covid-19.
Inicialmente, Dom Washington Cruz fez a oração das Laudes. Em seguida, o padre Luiz Henrique, que também faz parte da comissão organizadora do texto da CF 2022, teve a palavra e explicou um pouco sobre o que é
a Campanha da Fraternidade. “Todos os anos, a Igreja, durante a Quaresma, propõe-nos a reﬂexão sobre um tema. Há muitos anos, ela organiza, ao
longo desse tempo (quaresmal), a Campanha da Fraternidade, justamente
para exercitar a sua responsabilidade dentro da sociedade e a missão primeira da Igreja, que é anunciar o Evangelho”, disse ele.
O padre Luiz Henrique explanou um pouco sobre a educação no Brasil no tempo atual e pontuou sobre o objetivo especíﬁco da Campanha da
Fraternidade 2022, que é analisar o contexto da educação na cultura atual e
seus desaﬁos potencializadores, e disse ainda que isso não é um problema
somente do Brasil. Além disso, o padre falou da importância da Reunião
Mensal para debater esse tema. “É incentivar as pessoas às leituras, para
que elas se preparem melhor para a Campanha da Fraternidade de 2022.”
Os leigos presentes na reunião também estavam muito contentes pelo
tema e pela volta dos encontros de forma presencial. A catequista Isabel
Cristina, da Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, disse que é muito importante essa volta das reuniões presenciais, pois, segundo ela, a humanidade se concretiza com o encontro. Além disso, para ela, esse tema é de
extrema importância, pois ajuda na catequese. “Aﬁnal, somos educadores
da fé”, disse.

Fotos: PASCOM

Paróquias iniciam processo sinodal
No último sábado, 13 de novembro, as Paróquias Nossa Senhora de
Guadalupe, em Goiânia, e Santa Clara e São Francisco, em Aparecida de
Goiânia, iniciaram o processo sinodal com as lideranças paroquiais.

Tema para o Dia Mundial
da Paz 2022 é divulgado
Foto: Internet

Foto: PASCOM

Bispos celebram
Sacramento da Crisma

No dia 6 de novembro, o nosso bispo auxiliar Dom Levi Bonatto
presidiu Santa Missa e ministrou o Sacramento da Crisma na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Setor Vila Nova, em Goiânia. Concelebrou o administrador paroquial, padre Géster de Sousa Cabral.
No dia 11 de novembro, o nosso arcebispo Dom Washington Cruz
presidiu Santa Missa e ministrou o Sacramento da Crisma a 70 jovens,
na Paróquia Rainha dos Apóstolos, no Residencial Eldorado, em Goiânia. Concelebrou o Pe. Sidney Alves de Souza e o diácono Rosemar
Ribeiro de Resende auxiliou.

Foi divulgado o título proposto para a próxima Mensagem
para o Dia Mundial da Paz 2022. Com o tema “Educação, trabalho, diálogo entre as gerações: instrumentos para a construção
de uma paz duradoura”, o papa Francisco identifica esses três
contextos de extrema atualidade sobre os quais devemos refletir
e agir.
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Novembro Azul
Mês de prevenção ao câncer de próstata

GABRIELA RODRIGUES

N

ovembro é o mês mundial de combate ao câncer de
próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata, no Brasil, é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas
do câncer de pele não melanoma. Para falar sobre o assunto,
entrevistamos o diretor-presidente da Sociedade Brasileira de
Urologia − Seção Goiás, Dr. Paulo Eduardo Nunes Goulart.
QUAIS SINTOMAS PODEM SER UM ALERTA?
Nenhum sintoma serve de alerta para câncer de próstata. Por isso, temos
que lutar para que os homens façam, anualmente, seus exames no urologista, para que identiﬁque esse câncer em fase inicial. Apenas nessa fase inicial
é possível se falar em cura. Essa cura gira em torno de 90% de chance, quando descoberta no início. O grande problema é que as pessoas deixam de
fazer o diagnóstico no início, aí os sintomas surgem. Dores ósseas, às vezes
sangue na urina, outras vezes diﬁculdade de urinar, mas nunca devemos
esperar esses sintomas, porque diante dessa situação de fazer diagnóstico
não precoce, a mortalidade, que deveria ser de 10%, sobe para 25%. Então,
um em cada quatro homens no Brasil morre da doença.
QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO?
O histórico familiar é um grande fator de risco. Ser ﬁlho ou irmão de
quem teve câncer de próstata é um grande fator de risco, associado à raça
negra e aos obesos. Esses são os três grupos de risco. Nós pedimos para que
as pessoas que se encaixam em algum desses grupos comecem a avaliação
da próstata um pouco mais cedo, comecem aos 45 anos. Para a população
geral, pedimos que comecem aos 50 anos, essa é a diferença. Esse é um
dado importante, porque ainda é um fator de confusão. Antigamente, as
pessoas começavam a fazer a avaliação da próstata aos 40 anos, hoje é aos
50 para todo mundo, e aos 45 anos para esses três grupos de risco.
O QUE É O CÂNCER DE PRÓSTATA?
O câncer é uma doença originada das nossas próprias células. Elas têm
a capacidade de se desenvolverem e de se multiplicarem em sua velocidade normal. Elas também morrem em algum momento. Ao longo da vida,
algum agente cancerígeno, alguma mutação ou alguma coisa faz quebrar
essa sincronia, fazendo com que as células se multipliquem de forma descoordenada. Então, as células ﬁcam praticamente imortais, elas se multiplicam e têm a capacidade de se espalharem e invadirem outros órgãos, o que
a gente chama de metástase, que é quando o câncer sai do órgão de origem
e vai para outros. O câncer de próstata é mais um exemplo desse, só que a
origem é a próstata e ela tem uma preferência de se espalhar pelos ossos.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL?
A importância da Campanha Novembro Azul é que podemos fazer um
chamado a todos os homens para deixarem de preconceito. O pessoal tem
medo de fazer o exame do toque, medo de ferir a masculinidade do homem
por conta do exame que dura em torno de 5 a 10 segundos, um exame indolor e que salva vidas. Com o exame de toque e o exame de sangue (PSA),
conseguimos fazer o diagnóstico precoce. O problema é que, por preconceito ou por medo de descobrir uma doença, evitam ou deixam isso para
lá. Nós, homens, temos que aprender muito com as mulheres em relação
ao cuidado com a saúde. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Urologia está
com slogan este ano que diz: “Saúde também é papo de homem”.

ESSE É O CÂNCER QUE MAIS AFETA OS HOMENS?
Esse é o câncer mais comum nos homens, tratando-se de órgãos internos. O câncer de próstata só perde para o câncer de pele não melanoma. Ele
é um câncer extremamente comum, que acomete um em cada sete homens.
No Brasil, neste ano de 2021, é previsto surgirem 65 mil novos casos; aqui,
em Goiás, cerca de 2.200 novos casos. Então, é uma doença extremamente
comum e a gente tem que combater fortemente.

OS HOMENS PROCURAM MAIS ASSISTÊNCIA MÉDICA NESTE
MÊS DE NOVEMBRO?
Com certeza, sim. Há uma busca maior feita pelos homens aos consultórios urológicos no mês de novembro, mas não deveria ser assim. Todo mês
é mês de se cuidar e para cada indivíduo existe um mês mais fácil, um mês
que você tem um pouco mais de tempo ou mês de férias. Então, escolha um
mês e todo ano, naquele mês, cuide-se.
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A realeza de Jesus se revela na
obediência e na cruz, em que
se imolou para a salvação da
humanidade

Foto: Internet
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MARCOS PAULO MOTA

N

Jubilosamente
compartilhamos a beleza de ter
Jesus como nosso Rei:
o seu domínio de amor transforma
o pecado em graça, a morte em
ressurreição, o medo em
confiança (Papa Francisco)
Foto: Rudger Remígio

o dia 21 de novembro celebramos Nosso Senhor Jesus Cristo Rei
do Universo, uma solenidade relativamente nova da Igreja Católica. O diácono Waldemar Monteiro, um dos frutos da vocação da
Paróquia Cristo Rei, de Goiânia, explicou-nos que a solenidade foi
instituída pelo papa Pio XI, em 1925, pois o ateísmo estava crescendo muito
no Leste Europeu e o papa queria mostrar que Jesus é o verdadeiro rei.
Jesus Cristo é o Senhor do tempo, digno de toda honra, glória e louvor.
Essa solenidade “é a ocasião propícia para podermos reconhecer, mais uma
vez, que, na cruz de Jesus, o ‘poder dominador’, ‘o poder opressor’, criador
de desigualdades e exclusões, espalhador de sofrimento por todos os lados,
está deﬁnitivamente derrotado”, como aponta o padre Anderson Marçal,
em um artigo publicado no site da Canção Nova.
O padre André Drumond, administrador da Paróquia Cristo Rei, em
Goiânia, falou o que representa esta solenidade para nós. Segundo o padre,
celebrar essa solenidade signiﬁca proclamarmos Jesus como único Senhor
da nossa vida, como Senhor e Salvador da nossa família. Jesus vem para ser
rei de uma forma completamente diferente de como as pessoas pensavam
que ele seria. As pessoas imaginavam que Jesus chegaria de uma forma
militar, governante, autoritário.
“Mas a realeza de Jesus, que celebramos, é o serviço, é o exemplo que
ele nos dá de servir aos irmãos, o acolhimento aos irmãos que sofrem, aos
irmãos que estão pelo caminho. Cristo Rei para nós tem essa marca, a realeza a serviço das famílias, a serviço das pessoas, a serviço da comunidade, a
realeza que quer celebrar e proteger a vida”, disse padre André.
No prefácio dessa celebração, o sacerdote reza: “Com o óleo da exultação, consagrastes sacerdote eterno e rei do universo vosso Filho único,
Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacíﬁca, realizou a redenção da humanidade, submetendo ao seu poder toda
criatura, entregará à vossa inﬁnita majestade um reino eterno e universal,
reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça,
do amor e da paz”. Com essa oração acolhemos a realeza de Jesus como
Cristo Rei da nossa vida, aquele que reina do alto da cruz, aquele que deu
a vida por nós.
Com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, sempre
celebrada no terceiro domingo de novembro, encerramos o ano litúrgico.

Dia Nacional dos Cristãos
Leigos e Leigas
Sempre na Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo,
celebramos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas,
data em que o Conselho Nacional do Laicato do Brasil
anima os leigos para recordar que “foram incorporados
a Cristo pelo Batismo, constituídos povo de Deus e a seu
modo, feitos partícipes do múnus sacerdotal, profético
e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão
de todo o povo cristão na Igreja e no mundo”, como está
escrito no n. 109 do documento 105 da CNBB.
O tema deste ano, “Testemunhas de Jesus libertador
no compromisso com a vida”, já nos motiva a pensar a
nossa vocação e a missão como cristãos leigos e leigas:
testemunhar Jesus é ser operário de seu Reino de amor,
justiça, igualdade, solidariedade.

Foto tirada antes da pandemia
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São José
e o ambiente em que viveu
Estimados irmãos e irmãs!
m 8 de dezembro de 1870, o Beato Pio IX proclamou São José padroeiro
da Igreja universal. Depois de 150 anos daquele evento, vivemos um ano
especial dedicado a São José e, na Carta Apostólica Patris Corde, recolhi algumas reﬂexões sobre a sua ﬁgura. Nunca como hoje, neste tempo marcado
por uma crise global com diferentes componentes, ele pode ser apoio, conforto e
orientação para nós. Por isso, decidi dedicar-lhe um ciclo de catequeses, que espero poder ajudar ulteriormente a deixar-nos iluminar pelo seu exemplo e pelo seu
testemunho. Durante algumas semanas falaremos de São José.
Na Bíblia há mais de dez personagens com o nome de José. O mais importante
de todos é o ﬁlho de Jacob e Raquel, que, através de várias vicissitudes, de escravo,
tornou-se a segunda pessoa mais importante no Egito depois do Faraó (cf. Gn 3750). O nome José em hebraico signiﬁca “Deus aumente, Deus faça crescer”. É um
desejo, uma bênção baseada na conﬁança na providência e refere-se especialmente
à fecundidade e ao crescimento dos ﬁlhos. De fato, este mesmo nome revela-nos
um aspecto essencial da personalidade de José de Nazaré. Ele é um homem cheio
de fé na providência: acredita na providência de Deus, tem fé na providência de
Deus. Toda a sua ação, narrada no Evangelho, é ditada pela certeza de que Deus
“faz crescer”, que Deus “aumenta”, que Deus “acrescenta”, ou seja, que Deus providencia à continuação do seu desígnio de salvação. E nisto, José de Nazaré é muito
parecido com José do Egito.
As principais referências geográﬁcas relativas a José – Belém e Nazaré – também desempenham um papel importante na compreensão da sua ﬁgura.
No Antigo Testamento, a cidade de Belém é chamada Beth Lechem, “Casa do
pão”, ou também Efrata, devido à tribo que se estabeleceu naquele território. No
entanto, em árabe, o nome signiﬁca “Casa da carne”, provavelmente devido ao
grande número de rebanhos de ovinos e caprinos na área. Não foi por acaso, de
fato, que, quando Jesus nasceu, os pastores foram as primeiras testemunhas do
acontecimento (cf. Lc 2,8-20). À luz da história de Jesus, essas alusões ao pão e à
carne referem-se ao mistério da Eucaristia: Jesus é o pão vivo que desce do céu (cf.
Jo 6,51). Ele próprio dirá de si: “Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
viverá eternamente” (Jo 6,54).
Belém é mencionada várias vezes na Bíblia, desde o Livro do Gênesis. Belém
está também ligada à história de Rute e Noemi, narrada no pequeno, mas maravilhoso Livro de Rute. Rute deu à luz um ﬁlho chamado Obed, do qual por sua vez
nasceu Jessé, o pai do rei Davi. E José, o pai legal de Jesus, descende preciosamente
da linhagem de Davi. Então, o profeta Miqueias predisse grandes coisas sobre Belém: “E tu, Belém de Efrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há
de sair aquele que governará Israel” (Mi 5,1). O evangelista Mateus retomará esta
profecia e ligá-la-á à história de Jesus como o seu evidente cumprimento.
De fato, o Filho de Deus não escolheu Jerusalém como o lugar da sua encarnação, mas Belém e Nazaré, duas aldeias periféricas, longe do clamor da crônica e do
poder da época. Contudo, Jerusalém era a cidade amada pelo Senhor (cf. Is 62,1-12),
a “cidade santa” (Dn 3,28), escolhida por Deus para lá habitar (cf. Zc 3,2; Sl 132,13).
Ali, com efeito, habitavam os doutores da Lei, os escribas e fariseus, os chefes dos
sacerdotes e os anciãos do povo (cf. Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 3,22; Jo 1,19; Mt 26,3).
É por isso que a escolha de Belém e Nazaré nos diz que a periferia e a marginalidade são prediletas a Deus. Jesus não nasceu em Jerusalém com toda a corte… não: nasceu numa periferia e transcorreu a sua vida, até aos 30 anos, naquela
periferia, trabalhando como carpinteiro, como José. Para Jesus, as periferias e a
marginalidade são prediletas. Não levar essa realidade a sério equivale a não levar
a sério o Evangelho e a obra de Deus, que continua a manifestar-se nas periferias
geográﬁcas e existenciais. O Senhor age sempre de maneira escondida nas perife-
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rias, também na nossa alma, nas periferias da alma, dos sentimentos, talvez sentimentos dos quais nos envergonhamos; mas o Senhor está ali para nos ajudar a ir
em frente. O Senhor continua a manifestar-se nas periferias, quer geográﬁcas, quer
existenciais. Em particular, Jesus vai em busca dos pecadores, entra nas suas casas,
fala com eles, chama-os à conversão. E foi até repreendido por isto: “Mas, veja, este
Mestre − diziam os doutores da lei – veja este Mestre: come junto com os pecadores,
suja-se, vai à procura daqueles que não praticam o mal, mas o sofrem: os doentes,
os famintos, os pobres, os últimos”. Jesus vai sempre rumo às periferias. E isso
deve dar-nos muita conﬁança, pois o Senhor conhece as periferias do nosso coração, as periferias da nossa alma, as periferias da nossa sociedade, da nossa cidade,
da nossa família, isto é, aquela parte um pouco obscura que não mostramos talvez
por vergonha.
Sob este aspecto, a sociedade daquela época não é muito diferente da nossa.
Hoje também há um centro e uma periferia. E a Igreja sabe que é chamada a anunciar a Boa-Nova a partir das periferias. José, que é um carpinteiro de Nazaré e
que conﬁa no plano de Deus para a sua jovem noiva e para si mesmo, recorda à
Igreja que ﬁxe o olhar naquilo que o mundo ignora deliberadamente. Hoje José
ensina-nos isto: “Não olhemos para as coisas que o mundo louva, olhemos para os
ângulos, as sombras, as periferias, para aquilo que o mundo não quer”. Ele lembra
a cada um de nós que demos importância ao que os outros descartam. Neste sentido, é verdadeiramente um mestre do essencial: lembra-nos que o que é realmente
valioso não atrai a nossa atenção, mas requer um discernimento paciente para ser
descoberto e valorizado. Descubramos o que é válido. Peçamos-lhe que interceda
para que toda a Igreja possa recuperar este discernimento, essa capacidade de discernir, essa capacidade de avaliar o que é essencial. Comecemos de novo a partir
de Belém, comecemos de novo a partir de Nazaré.
Hoje gostaria de transmitir uma mensagem a todos os homens e mulheres que
vivem nas periferias geográﬁcas mais esquecidas do mundo ou que experimentam
situações de marginalidade existencial. Que encontreis em São José a testemunha
e o protetor para quem olhar. A ele podemos recorrer com esta oração, prece “feita
em casa”, mas nascida do coração:

São José,
vós que sempre conﬁastes em Deus,
e ﬁzestes as vossas escolhas guiado pela sua
providência ensinai-nos a não contar tanto com os
nossos projetos, mas com o seu desígnio de amor.
Vós que viestes das periferias ajudai-nos a
converter o nosso olhar e a preferir o que
o mundo descarta e marginaliza.
Confortai quantos se sentem sozinhos
e apoiai quantos se comprometem em silêncio
para defender a vida e a dignidade humana. Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 17 de novembro de 2021
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A criação de Adão, Capela Sistina
FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

A

Capela Sistina é mais que
o local onde se realiza o
conclave. A capela abriga
a maior obra-prima do Renascimento e que consagrou Michelangelo como o grande artista renascentista: “Ele criou uma obra-prima cuja importância é verdadeiramente memorável” (H. W. Janson e Anthony F. Janson).
Segundo o professor Marcelo Gualuppo: “O teto da capela
de um azul profundo retratava apenas uma noite estrelada.
Júlio II queria um pouco mais de modernidade na capela”. O
artista recusou o trabalho, mas papa Júlio II o convenceu. Durante 4 anos e há 21 metros de altura do piso, Michelangelo
pinta 460m² de afresco sobre o Livro do Gênesis – da criação
do mundo até Moisés.
O afresco retrata nove histórias bíblicas da criação e está
divido em três grupos de painéis. É o quarto painel, o mais
famoso, onde encontramos “A Criação de Adão”, uma das
imagens mais famosas da história da arte, que se tornou um
símbolo além das fronteiras religiosas, sendo muito utilizado,
inclusive, pela publicidade, no século XX.
O ápice deste afresco está nos dedos de Deus e de Adão
que quase se tocam. “(...) os dedos de ambos, o de Adão e o
de Deus é expressado de forma suave e forte, para dar sentido
do poder da criação. Observamos, na cena, que a centelha da
vida está para acontecer, a magia do toque entre pai e ﬁlho”
(Laura Aguiar).
Mas esta cena revela muito mais do que o surgimento da
vida. Esses centímetros de distâncias entre os dedos de Deus
e Adão, nos falam do livre arbítrio. “(...) pode-se ver no desenho que Deus fez tudo. Adão pode - não “deve”, mas “pode”
– aderir livremente” (Marko Ivan Rupink, 2019).
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LEITURA ORANTE

Reino e verdade
‘‘O meu reino não é deste mundo’’ (Jo 18,36a)
DIÁCONO MANOEL NETO
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

esta Solenidade de Cristo Rei,
meditamos a passagem do
Evangelho de São João (Jo 18,37),
em que Jesus conﬁrma a Pilatos:
“Tu dizes: eu sou rei”. Sim, Cristo é o Rei
que dá testemunho da verdade e o seu
Reino não é deste mundo (Jo 18,36).
O Reino de Jesus é do Alto, do céu
(cf. Jo 3,31). Por isso, é um Reino sobrenatural e eterno e a sua realeza não terá
ﬁm (Dn 7,14). O Reino de Deus se manifesta na presença do próprio Cristo e se
consumará, no ﬁm dos tempos, quando
todos os olhos o contemplarem (Ap 1,7).
O Reino de Cristo se revela, não a partir
da força das armas e de uma articulação

política, mas a partir da proclamação da
Verdade.
Jesus é a Verdade (Jo 14,6) e dá testemunho dessa verdade: Ele é o Filho de
Deus e o verdadeiro Rei de Israel, que
governará o seu povo para sempre. Porém, Israel não quis acolher essa verdade
(Jo 1,11). Por isso, Jesus alarga o Reino ao
mundo que Deus amou (cf. Jo 3,16): aos
samaritanos, cego de nascença e gregos.
E o Reino chegou também a nós, que,
antes, éramos pagãos e, agora, participamos deste Reino, por meio do batismo.
Neste sacramento, as portas do Reino se
abrem para nós, tornamo-nos ﬁlhos de
Deus e participamos da dimensão real,
profética e sacerdotal de Cristo, para,
igualmente, darmos testemunho da verdade que nos alcançou e buscarmos o
Reino eterno que Ele nos prometeu.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Dn 1,1-6.8-20; Dn 3; Lc 21,1-4. 3ª-f.: Dn 2,31-45; Dn 3; Lc 21,5-11. 4ª-f.: Dn 5,16.13-14.16-17.23-28; Dn 3; Lc 21,12-19. 5ª-f.: Dn 6,12-28; Dn 3; Lc 21,20-28. 6ª-f.: Dn 7,2-14; Dn 3; Lc 21,29-33.
Sábado: Dn 7,15-27; Lc 21,34-36. Domingo: 1º Domingo do Advento – Jr 33,14-16; Sl 24(25); lTs 3,12-4,2;
Lc 21,25-28.34-36.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 18,33b-37 (página 1492 – Bíblia
das Edições CNBB)
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 podem lhe fazer perder o foco. Para isso, invoque o
auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto das Sagradas Escrituras 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 essa Palavra em prática.
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, solenidade – Ano
B. Liturgia da Palavra: Dn 7,13-14; Sl 92 (93),1ab.1c-2.5 (R.1a);
Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37 (“Eu sou rei”).

