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Advento
Esperar, contra
toda esperança

(Rm 4,18)
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A humanidade
fascinante de Jesus

S

em dúvida alguma Jesus era um
homem fascinante: demonstra-o, por exemplo, o fato de que
uma grande multidão, composta de cinco mil homens, sem contar as
mulheres e as crianças, o seguia, em
uma região deserta ao longo das margens do lago de Tiberíades, descuidando até da alimentação, contanto
que o pudesse escutar (cf. Mt 14,13-21;
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Mc 6,30-44; Lc 9; Lc 9,10-17; Jo 6,1-13).
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Mesmo do ponto de vista físico, talvez, Jesus devia ser um homem belo, atraente. Demonstra-o, por
nossa inferência, a expressão de entusiasmo de uma mulher, referida pelo evangelista Lucas, que num dia de improviso, interpretando o entusiasmo da multidão, disse: “Felizes as entranhas
que te trouxeram e os seios que te amamentaram” (Lc 11,27).
Deviam ser esplêndidos, principalmente, os olhos de Jesus,
porque com frequência os evangelistas, em particular Marcos,
sublinham a profundidade do seu olhar. Assim Jesus, quando
encontrou Simão pela primeira vez, ﬁxou-o com olhar penetrante e lhe pôs o nome de “pedra”, escolhendo-o desde aquele momento como fundamento da sua Igreja (cf. Jo 1,40-42). Da
mesma forma ﬁxou o seu olhar afetuoso sobre o jovem rico, manifestando para com ele um profundo sentimento de amor que,
no entanto, ﬁcou sem resposta, devido ao jovem ser muito apegado aos próprios bens (cf. Mt 19,16-22). Com o olhar de especial simpatia conquistou e transformou o coração de Zaqueu (cf.
Lc 19,5). Foi suﬁciente um olhar de Jesus, enquanto se encontrava na casa do sumo sacerdote na espera do processo, para que
Pedro compreendesse a enormidade da sua traição e chorasse
amargamente (Lc 22,61).
Jesus tinha olhos que falavam: de desdenho aos vendedores
do templo, de tristeza diante da hipocrisia dos ricos e dos fariseus, de admiração diante da generosidade da viúva, de ternura
para com as crianças, de solidariedade para com os sofrimentos
dos amigos de Lázaro, de simpatia para com os pobres, os cegos,
os pecadores, os leprosos, os doentes.
OS SENTIMENTOS DE JESUS
A esta sensibilidade reﬁnada, Jesus unia os sentimentos mais
delicados do coração. Impressiona a força e a universalidade do
seu amor. Amava a natureza e se retirava em solidão para rezar
no deserto e nos montes (Mt 4,14-36), amava com predileção as
crianças (Mt 10,13-16), amava profundamente os amigos até ao
ponto de chorar pela morte de Lázaro (Jo 11,35), amava muito a
sua pátria e a cidade de Jerusalém (cf. Lc 9,41), amava a sua família à qual provê com o trabalho de suas mãos por trinta anos,
amava ternamente sua mãe que quis junto de si ao seu lado no
Calvário e conﬁou ao seu mais caro amigo, o discípulo predileto
João (Jo 19,27). A sua vida efetiva e a sua sensibilidade envolviam
todas as ﬁbras do seu ser; no Jardim das Oliveiras suou sangue
ao pensar na traição dos discípulos, nas torturas que o aguardavam, no desprezo dos seus inimigos, no cúmulo imenso das
culpas que ele era chamado a expiar com o dom supremo da sua
vida (cf. Lc 22,39-46).

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: Edmário Santos Felipe, Fernanda Freitas,
Gabriela Rodrigues, Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
Suzany Marques e Talita Salgado

Editorial
No dia 28 de novembro iniciamos
o Tempo do Advento. Por isso, trazemos o tema como matéria de capa desta
edição. O Advento marca o tempo de
preparação espiritual dos ﬁéis antes do
Natal. Ele abrange quatro domingos e
quatro semanas de preparação. Na página 2, o padre Maximiliano Costa continua seus artigos sobre a história da
Igreja em Goiás. Desta vez, ele fala sobre a atuação educacional dos franciscanos menores em Anápolis, na década
de 1940.
Em Arquidiocese em Movimento, temos
o giro com as notícias da nossa Arquidiocese e vamos entender mais sobre o
Ano Jubilar Missionário e a Campanha
para a Evangelização 2021, que tiveram

início na última semana. Tem início
também, no próximo domingo, o novo
Ano Litúrgico. Na matéria especial da
página 4, reﬂetimos sobre o Evangelho
de São Lucas. O padre Rodrigo Lacerda,
coordenador da Pastoral Vocacional da
Arquidiocese de Goiânia, explicou-nos
alguns pontos deste Evangelho.
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
A atuação educacional dos
franciscanos menores em
Anápolis na década de 1940
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

O

s franciscanos menores chegaram a Anápolis em 1944. Além do trabalho pastoral paroquial, eles também assumiram a direção do Ginásio
Arquidiocesano e Municipal de Anápolis (GAMA) em 15 de março de
1945, que até o atual momento estava sob a gestão da Mitra Arquidiocesana. Após iniciarem o trabalho, fizeram o pedido a Dom Emanuel Gomes de
Oliveira para a mudança do nome do colégio. Por ser o primeiro estabelecimento
de ensino desta congregação no Brasil, queriam que o ginásio recebesse o nome
do Santo Fundador, São Francisco de Assis. Dom Emanuel consentiu e o nome
do Ginásio foi mudado a partir daquele momento. Os frades ganharam de Jonas
Duarte a doação de um grande terreno em um novo bairro que nascia em Anápolis, o Jundiaí, local em que foi construído o novo colégio.
Os franciscanos consolidaram o seu trabalho com educação em Anápolis, depois expandiram suas obras educacionais por outras cidades do estado de Goiás,
onde se fizeram presentes, assumindo paróquias. Mas Anápolis sempre teve uma
atenção maior. Nessa consolidação dos franciscanos na cidade, principalmente
para cuidar da educação, eles buscaram ajuda das Irmãs Franciscanas de Allegany, em Nova Iorque, para auxiliá-los em Anápolis. Com o consentimento de
Dom Emanuel, mais uma congregação feminina somaria forças para que a Igreja
Católica em Goiás avançasse com a educação católica.
Além das irmãs salesianas que já estavam na cidade, chegou, em fevereiro de
1946, as Irmãs Franciscanas de Allegany, vindas dos Estados Unidos, para assumirem a Escola Paroquial de Sant’Ana, dirigida por uma leiga e supervisionada por
Frei Celso Hayes. Os frades juntamente com as freiras franciscanas assumiram três
escolas em Anápolis, o ginásio mais antigo e as escolas paroquiais de Sant’Ana e
Santo Antônio. Além desses, existia o Ginásio Auxilium, que estava sob a direção
das salesianas. Diante disso, num breve espaço de tempo, a Igreja Católica estava
conduzindo quatro escolas em Anápolis. Para o contexto da época, considerando
as grandes dificuldades, entendemos que esses acontecimentos se tornam marcantes para a história da Igreja Católica em Goiás. A existência de quatro colégios
católicos na cidade demonstrava o desejo da Igreja de confirmar a sua força diante do avanço dos protestantes que acontecia nesta cidade e, ao mesmo tempo,
nos leva a crer que a via utilizada para tal fim era a educação.

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
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Live marca abertura do Ano Jubilar Missionário
Imagem: Internet

LARISSA COSTA

N

a noite de sábado, 20 de novembro, aconteceu a abertura oﬁcial do
Ano Jubilar Missionário, em live transmitida oﬁcialmente pelas redes
sociais da CNBB. Com o tema “A Igreja em estado permanente de
missão” e lema “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8), somos convidados a renovar o ardor missionário na vivência da Igreja, em comunidades
eclesiais missionárias.
Para abrir o Ano Jubilar, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Dom Walmor Oliveira, deixou uma mensagem. “Cada
missionário e cada missionária ajudam a mudar o mundo, pois os discípulos
de Cristo são convocados a viver o horizonte do amor de Deus [...] sejamos
sempre, cada vez mais, comunidades eclesiais missionárias para que muitos
se abram ao amor de Deus.”
A irmã Sandra Regina Amado, assessora da Comissão Episcopal Pastoral
para Ação Missionária, explica que o Ano Jubilar é um tempo celebrativo “para
fazermos memória da caminhada missionária nos âmbitos nacional e internacional”. E que este é um tempo propício para projetar “a ação missionária
como paradigma de toda obra da Igreja” (Evangelii Gaudium, 15).
Em 2022, a Igreja no Brasil celebra vários jubileus de ouro. O padre Daniel
Luz Rocchetti, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária, fala que em 1972 houve “uma efusão missionária na Igreja do Brasil.
Esse foi um ano rico em iniciativas que relançaram a iniciativa missionária na
Igreja do Brasil”. Por isso, tanto no âmbito nacional como no internacional, a
Igreja tem vários motivos jubilares para comemorar.

“Que todas as atividades, aquilo que viveremos na programação
deste Ano Jubilar, nos ajudem a aquecer o coração para que os nossos
pés se movam e nos tornemos sempre mais missionários e missionárias, discípulos e discípulas de Jesus Cristo”, disse Dom Odelir José Magri, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária.

Tem início, neste mês, a Campanha para a Evangelização 2021

A

Imagem: Internet

Campanha para a Evangelização teve início no dia 21 de novembro, na Solenidade de
Cristo Rei, e se estende por todo o tempo do Advento. O tema da campanha deste ano é
“Ide, sem medo, para servir”. Esta é uma expressão do papa Francisco em sua homilia
de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em 2013, no Brasil.
Desde o ano de 1998, a CNBB promove a Campanha para a Evangelização. Um de seus grandes objetivos, segundo o texto-base, “é despertar os ﬁéis para o compromisso evangelizador e
para a corresponsabilidade pelo sustento das atividades pastorais e evangelizadoras da Igreja no
Brasil”. Outro propósito da campanha é o gesto concreto: a coleta para a Evangelização, realizada todos os anos no 3° Domingo do Advento, acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro.

Os materiais relacionados à Campanha para a Evangelização deste ano
podem ser baixados no site: www.cnbb.org.br

EDMÁRIO SANTOS FELIPE

Foto: PASCOM

Preparação para o Sínodo 2021-2023
A Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Setor Universitário, em Goiânia, realizou, no dia 22 de novembro, reunião em preparação para o Sínodo
2021-2023. O encontro iniciou com a celebração da Santa Missa e contou com a
presença das lideranças paroquiais.

Congregação dos Missionários
Passionistas celebra
301 anos de fundação
Foto: PASCOM

Foto: PASCOM

Acontece formação para secretários
e secretárias paroquiais

No dia 22 de novembro aconteceu, no Auditório da Cúria Metropolitana,
o encontro de formação de secretários e secretárias paroquiais, promovido
pelo Secretariado para a Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Goiânia.
O encontro foi dividido por vicariatos, seguindo os protocolos sanitários.
Pela manhã, participaram os Vicariatos Campinas e Oeste. Já no período da
tarde, o encontro contemplou os Vicariatos de Aparecida e Inhumas.
Os temas abordados no encontro foram os Sacramentos e orientações
sobre os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, sob
orientação do Pe. João Batista de Lima e Pe. Warlen Maxwell Silva Reis.

Na noite do dia 22 de novembro, o nosso arcebispo presidiu Santa Missa
em ação de Graças pelos 301 anos de fundação da Congregação dos Missionários Passionistas. A celebração aconteceu na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia.
Concelebraram os padres passionistas, Jackson Maioli, Rodrigo Antônio
Alves, Weslei Pereira, Tarcílio José de Maia, Ademir Guedes e o padre diocesano, José Haílo, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Setor Campinas.
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Ano C
Vamos entender o Evangelho de Lucas
MARCOS PAULO MOTA

N

o próximo domingo, dia 28 de novembro, 1º Domingo do Advento, iniciaremos um novo ano litúrgico da nossa Igreja e refletiremos sobre o
Evangelho segundo São Lucas, que chamamos de Ano C. O padre Rodrigo
Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia,
explicou-nos, em entrevista, alguns pontos deste Evangelho.
1 – QUAL É A PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE OS ANOS LITÚRGICOS A, B E C?
A principal diferença dos anos do ciclo dominical é o uso predominante de
um dos Evangelhos sinóticos, especialmente nos domingos do Tempo Comum.
No Ano A se lê Mateus, no Ano B, Marcos e no Ano C, Lucas.
2 – EM QUE O EVANGELHO DE SÃO LUCAS DIFERE DOS OUTROS?
O Evangelho de Lucas é o mais extenso dos evangelhos. Uma peculiaridade
desse Evangelho é que ele é a primeira metade da grande obra lucana, que inclui também Atos dos Apóstolos. Se somarmos essas duas obras, teremos mais
de um quarto de todo o Novo Testamento! As duas obras formam um verdadeiro conjunto e não é possível analisar corretamente uma obra sem levar em
conta a outra, já que muitos elementos do Evangelho são preparatórios para
a narração de Atos e muitos elementos que ﬁcam “em aberto” em Lucas só
podem ser compreendidos à luz deste livro que narra os primórdios da Igreja.
É perceptível que o autor era um homem culto que falava grego, conhecia
as Sagradas Escrituras traduzidas para o grego e não foi testemunha ocular de
Jesus; 65% do Evangelho lucano têm paralelos em Marcos, mas Lucas tem uma
tendência de suavizar ou modiﬁcar expressões ou fatos que não seriam considerados respeitosos com Jesus, sua família e os discípulos, além de evitar repetições. Além disso, há trechos que só têm paralelos com Mateus, o que ocorre,
possivelmente, porque os dois autores utilizaram a mesma fonte para escrever
os seus Evangelhos, que os estudiosos chamam de fonte Q.
3 – DE QUE FORMA SÃO LUCAS NARRA O EVANGELHO?
A narração de Lucas é muito soﬁsticada e ele se mostra sensível à cultura
greco-romana. Sempre é difícil especiﬁcar um leitor ideal de Lucas, ou seja,
algum grupo especíﬁco que seria o destinatário de seus escritos. Na realidade,
mesmo que muitos falem que seu Evangelho fora escrito para cristãos vindos
do paganismo, o Evangelho apresenta um caráter de universalidade impressionante, de modo que também os cristãos vindos do judaísmo se sentiriam
contemplados. Portanto, seu Evangelho contém uma visão ampla da salvação,
destinada a todos os povos pagãos, sem deixar de ser aberta para os judeus.
Essa universalidade é expressa em ideias fortes em Lucas e também nos
Atos dos Apóstolos, como a compreensão de uma história da salvação que forma um ﬁo condutor em toda obra lucana e com alguns elementos geográﬁcos

muito fortes, como o importante papel que Jerusalém tem em Lucas, onde se
começa e termina o Evangelho. Esse papel é evidenciado pela ênfase que Lucas
faz à viagem de Jesus para Jerusalém, ocupando praticamente dez capítulos
(9,51-19,27), viagem que depois será importante para interpretar as viagens
de Paulo em Atos. E a destinação universal do Evangelho é caracterizado por
outro elemento geográﬁco: o papel que Roma parece desempenhar em Atos,
sendo o destino ﬁnal de Paulo em Atos e onde se encerra o relato lucano.
4 – O QUE O SENHOR DESTACARIA COMO DETALHES QUE
SOMENTE LUCAS EVIDENCIA?
Como Mateus, Lucas tem o que se chama de Evangelho da Infância, dois
capítulos inteiros dedicados aos acontecimentos que antecedem a aparição
pública de Jesus. E Lucas, diferente de Mateus, enfatiza a perspectiva em relação a Maria (o que também será visto no restante do Evangelho, com uma
particular menção às mulheres). Muitos mistérios de nossa fé só se acham
narrados nas Sagradas Escrituras nestes dois capítulos, como a Anunciação
a Maria, a Visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, as circunstâncias do nascimento de Jesus, a sua circuncisão, sua apresentação no Templo e sua primeira
manifestação consciente da sua relação com o Pai Celeste aos 12 anos, além de
relatos envolvendo a origem de São João Batista. Além desses trechos especíﬁcos nos dois primeiros capítulos, no decorrer do Evangelho se acham outros
tantos, especialmente ligados à misericórdia de Deus, que ama e chama aqueles que muitas vezes eram desprezados pelos contemporâneos de Jesus, como
os pobres e pecadores.
São exclusivas de Lucas, perícopes como: As parábolas que evidenciam a
misericórdia de Deus, incluindo a do Pai misericordioso (Lc 15); O bom samaritano (Lc 10); o rico e o pobre Lázaro (Lc 16), o fariseu e o publicano que rezam
no templo (Lc 18); O relato de Zaqueu (Lc 19). Vale também ressaltar a ampla
menção ao Espírito Santo que perpassa Lucas-Atos, em tal intensidade que poderia ser chamado de um “protagonista invisível”.
O papel da oração também é importante em Lucas. E ele faz isso mostrando
Jesus como mestre de oração, rezando em vários momentos importantes (3,21;
5,16; 6,12; 9,18; 9,28-29; 10,22; 11,1; 22,40-44; 23,34.46). O intuito de Lucas é que
a Igreja veja um exemplo em seu mestre, ela que depois aparecerá também
orando em momentos decisivos em Atos (por exemplo: 1,24; 6,6; 13,3; 14,23).
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FERNANDA FREITAS

“Caros filhos, eis chegado o tempo tão importante e solene que, conforme diz o
Espírito Santo, é o momento favorável, o dia da salvação (cf. 2Cor 6,2), da paz e
da reconciliação. É o tempo que outrora os patriarcas e profetas tão ardentemente
desejaram com seus anseios e suspiros; o tempo que o justo Simeão finalmente pôde
ver cheio de alegria, tempo celebrado sempre com solenidade pela Igreja, e que também
deve ser constantemente vivido com fervor, louvando e agradecendo ao Pai eterno pela
misericórdia que nos revelou nesse mistério” (Cartas Pastorais de São Carlos Borromeu)

Ad

É tempo de abrir
as portas do
coração

Imagem: Cláudio Pastro

CAPA

Páscoa

tempo litúrgico do Advento marca o tempo de preparação espiritual dos
ﬁéis antes do Natal. Ele abrange quatro domingos e quatro semanas de
preparação, embora a última semana do Advento seja geralmente interrompida em virtude do início do tempo do Natal.

Advento vem do latim adventus, que significa vinda
O Catecismo enfatiza o duplo signiﬁcado desta vinda: “Ao celebrar em cada ano
a Liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta expectativa do Messias: comungando
com a longa preparação da primeira vinda do Salvador, os ﬁéis renovam o ardente
desejo de sua Segunda Vinda” (CIC, 524).
Portanto, por um lado, os ﬁéis reﬂetem e são encorajados a celebrar o aniversário da primeira vinda do Senhor a este mundo. Ponderamos novamente sobre o
grande mistério da encarnação quando nosso Senhor se humilhou, assumindo nossa humanidade, e entrou em nosso tempo e espaço para nos libertar do pecado. Por
outro lado, lembramos em nossa proﬁssão de fé, que nosso Senhor virá novamente
para julgar os vivos e os mortos e que devemos estar prontos para encontrá-lo.

1º Domingo do Advento (28 de novembro):
– Vigilância na espera do Senhor.
– “Vigiai e estai preparados, porque não sabeis a que hora virá o Filho do homem”
(Mt 24,42-44).
– Primeira vela da Coroa do Advento como sinal de vigilância e desejo de conversão.
2º Domingo do Advento (5 de dezembro):
– Conversão.
– “Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Preparai os caminhos
do Senhor, endireitai as suas veredas” (Mt 3,2-3).
– Reconciliação com Deus.
– Segunda vela da Coroa do Advento, como sinal do processo de conversão que
estamos vivendo.
3º Domingo do Advento (12 de dezembro):
– O sim de Maria.
– “Faça-se em mim segundo a vossa palavra”: meditação sobre o papel que a
Virgem Maria desempenhou e devoção a ela mediante o rosário.
– Terceira vela da Coroa do Advento, como sinal de esperança e alegria.
É o Domingo Gaudete.

LITURGIA
O Advento é o ponto de partida e de chegada do Ano Litúrgico. É o tempo de
expectativa diante do Cristo que irá nascer. A espiritualidade está focada na Esperança e Puriﬁcação da Vida. O ensinamento da Igreja Católica está direcionado
para o anúncio da vinda do Messias e lembra a espera da humanidade, escrava do
pecado, pelo libertador. Por isso, é tempo de penitência e conversão.
A cor predominante é a roxa, mas recomenda-se a rósea no 3º Domingo do Advento. A cor rosada no altar, na mesa da Palavra e nas vestes litúrgicas lembra-nos
uma espera alegre, enche nossos corações de esperança e nos ajuda a distinguir do
Tempo Quaresmal, marcado pelo roxo de penitência.
Embora seja difícil manter, em mente, o essencial em meio a compras, luzes, papai noel, decorações, em contrapartida, é claro, de que estamos ainda vivendo em
um período de pandemia e, com ela, diversas crises nos campos emocional, físico e
ﬁnanceiro, o Advento aspira ser uma época de reﬂexão, espera, jejum e penitência,
muito parecida com a Quaresma e há diversas maneiras de aprofundarmos. Nosso
exílio no presente nos faz ansiar por nosso futuro Êxodo. E nossa própria inclinação ao pecado e necessidade da graça nos levam a orar para que o Espírito Santo
renove sua obra em nos conformar à imagem de Cristo Salvador. Assim poderemos
bradar em alta voz: “Vem, Senhor Jesus!” (Ap 22,20).

“Por isso, a Igreja, como mãe amantíssima e cheia de zelo pela nossa salvação,
nos ensina durante este tempo, com diversas celebrações, com hinos, cânticos e
outras palavras do Espírito Santo, como receber convenientemente e de coração
agradecido este imenso benefício e a enriquecer-nos com seus frutos, de modo que
nos preparemos para a chegada de Cristo nosso Senhor com tanta solicitude como se
ele estivesse para vir novamente ao mundo. É com esta diligência e esperança que
os patriarcas do Antigo Testamento nos ensinaram, tanto em palavras como
em exemplos, a preparar a sua vinda” (São Carlos Borromeu).

Foto: Internet

ORIGEM
A celebração do Advento evoluiu na vida espiritual da Igreja. As origens históricas deste tempo são difíceis de determinar com precisão. Em sua forma mais
antiga, começando na França, o Advento era um período de preparação para uma
Festa da Epifania, um dia em que os convertidos eram batizados. Em Roma, a Igreja gradualmente formalizou a celebração do Advento como um período de preparação espiritual para o Natal. O Sacramentário Gelassiano, tradicionalmente atribuído ao papa São Gelásio I, falecido em 496, foi o primeiro a providenciar liturgias
do Advento para cinco domingos. Mais tarde, o papa São Gregório I, aprimorou
essas liturgias compondo orações, antífonas, leituras e respostas. Já o papa São
Gregório VII, falecido em 1095, reduziu o número de domingos no Advento para
quatro. Finalmente, por volta do século IX, a Igreja designou o primeiro Domingo
do Advento como o início do Ano Litúrgico. Apesar da história “superﬁcial” por
trás do Advento, a importância deste tempo continua se concentrando na vinda de
nosso Senhor.

4º Domingo do Advento (19 de dezembro):
– O anúncio do nascimento de Jesus a José e Maria.
– “Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber Maria como tua esposa, porque aquele que foi nela
concebido é obra do Espírito Santo” (Mt 1,20).
– Espera da grande festa, já tão próxima!
– Quarta vela da Coroa do Advento.
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CATEQUESE DO PAPA

SÃO JOSÉ – N. 2

São José

na história da salvação

Estimados irmãos e irmãs!

N

a quarta-feira passada começamos o ciclo de catequeses sobre a
ﬁgura de São José – o ano dedicado a ele está ﬁndando. Hoje continuamos este percurso, centrando-nos no seu papel na história da
salvação.
Jesus é referido nos Evangelhos como “ﬁlho de José” (Lc 3,23; 4,22; Jo
1,45; 6,42) e “ﬁlho do carpinteiro” (Mt 13,55; Mc 6,3). Os Evangelistas Mateus e Lucas, ao narrarem a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José.
Ambos compõem uma “genealogia” para realçar a historicidade de Jesus.
Mateus, dirigindo-se sobretudo aos judeus-cristãos, parte de Abraão e chega a José, deﬁnido como “o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, que se
chama Cristo” (Mt 1,16). Lucas, por sua vez, remonta até Adão, começando
diretamente por Jesus, que “era ﬁlho de José”, mas especiﬁca: “como se
supunha” (Lc 3,33). Portanto, ambos os Evangelistas apresentam José não
como o pai biológico, mas como o pai de Jesus a pleno título. Através dele,
Jesus cumpre a história da aliança e da salvação entre Deus e o homem.
Para Mateus, essa história começa com Abraão, para Lucas, com a própria
origem da humanidade, isto é, com Adão.
O evangelista Mateus ajuda-nos a compreender que a ﬁgura de José,
embora aparentemente marginal, discreta, em segunda linha, representa
antes de tudo um elemento central na história da salvação. José vive o seu
protagonismo sem nunca querer apoderar-se da cena. Se pensarmos nisso,
“as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns − habitualmente esquecidas − que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas […] Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às nossas
crianças, com pequenos gestos, e com gestos do dia a dia, como enfrentar
e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem
de todos” (Patris Corde, 1). Assim, todos podem encontrar em São José o
homem que passa despercebido, o homem da presença diária, da presença discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos
de diﬁculdade. Ele lembra-nos que todos aqueles que aparentemente estão
escondidos, ou na “segunda linha”, têm um protagonismo inigualável na
história da salvação. O mundo precisa destes homens e destas mulheres:
homens e mulheres na segunda linha, mas que apoiam o desenvolvimento
da nossa vida, de cada um de nós, e que com a oração, com o exemplo, com
o ensinamento nos apoiam no caminho da vida.
No Evangelho de Lucas, José aparece como o guardião de Jesus e de Maria.
E, por essa razão, ele é também “o ‘Guardião da Igreja’: mas, se foi o guardião de Jesus e de Maria, trabalha, agora que está nos céus, e continua a
ser o guardião, neste caso da Igreja; porque a Igreja é o prolongamento do

Corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja,
espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja
– por favor, não vos esqueçais disto: hoje, José protege a Igreja – continua
a proteger o Menino e sua mãe” (Lc, 5). Esse aspecto da guarda de José é a
grande resposta ao relato do Gênesis. Quando Deus pede a Caim que preste contas da vida de Abel, ele responde: “Sou porventura o guarda do meu
irmão?” (Gn 4,9). José, com a sua vida, parece querer dizer-nos que somos
sempre chamados a sentirmo-nos guardas dos nossos irmãos, guardas dos
que nos são próximos, daqueles que o Senhor nos conﬁa através das muitas
circunstâncias da vida.
Uma sociedade como a nossa, que foi deﬁnida “líquida”, pois parece
que não tem consistência. Eu corrigiria aquele ﬁlósofo que cunhou esta deﬁnição e diria: mais do que líquida, gasosa, uma sociedade propriamente
gasosa. Essa sociedade líquida, gasosa, encontra na história de José uma indicação muito clara da importância dos vínculos humanos. De fato, o Evangelho narra-nos a genealogia de Jesus, não só por uma razão teológica, mas
também para recordar a cada um de nós que a nossa vida é constituída por
laços que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus escolheu o caminho dos vínculos para vir ao mundo, a via da história: não desceu ao mundo
magicamente, não. Percorreu o caminho histórico que fazemos todos nós.
Estimados irmãos e irmãs, penso em tantas pessoas que lutam para encontrar relacionamentos signiﬁcativos na sua vida, e por isso mesmo lutam,
sentem-se sozinhas, falta-lhes força e coragem para ir em frente. Gostaria
de concluir com uma oração que ajude a eles e a todos nós a encontrar em
São José um aliado, um amigo e um apoio.

São José,
vós que guardastes o vínculo com Maria e Jesus,
ajudai-nos a cuidar das relações na nossa vida.
Que ninguém experimente o sentimento de
abandono que vem da solidão.
Que cada um de nós se reconcilie com a própria
história, com aqueles que nos precederam,
e reconheça inclusive nos erros cometidos
um modo pelo qual a Providência abriu o seu
caminho, e o mal não teve a última palavra.
Mostrai-vos amigo para aqueles que mais lutam,
e como apoiastes Maria e Jesus nos momentos difíceis,
assim apoiai também a nós no nosso caminho. Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 24 de novembro de 2021

Foto: Internet

6

Arquidiocese de Goiânia

Novembro de 2021

Arquidiocese de Goiânia

7

VIDA CRISTÃ
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Oração recordando as sete principais tristezas e
as sete principais alegrias de São José

DIÁCONO AMARILDO MARTINS

No final de cada oração rezar:
Pai-Nosso, Ave-Maria e
Glória ao Pai.
1) Ó Esposo puríssimo de Maria Santíssima, glorioso São José, assim
como foi grande a amargura de
vosso coração na perplexidade de
abandonardes a vossa castíssima
Esposa, assim foi indizível a vossa
alegria quando pelo Anjo vos foi
revelado o soberano mistério da
Encarnação. Por essa tristeza e por
essa alegria, vos pedimos a graça de
consolardes, agora e nas extremas
dores, a nossa alma, com a alegria
de uma vida justa e de uma santa
morte, semelhante à vossa, assistidos por Jesus e por Maria.
2) Ó felicíssimo Patriarca, glorioso São
José, que fostes escolhido para ser
o Pai adotivo do Verbo emanado, a
tristeza que sentistes ao ver nascer
em tanta pobreza o Deus menino,
se vos mudou em júbilo celeste ao
ouvirdes a Angélica harmonia e
ao contemplardes a glória daquela
brilhantíssima noite. Por essa tristeza e por essa alegria, vos suplicamos a graça de nos alcançardes
que, depois da jornada desta vida,
passemos a ouvir os angélicos louvores e a gozar os resplendores de
glória celeste.

3) Ó obedientíssimo executor das divinas Leis, glorioso São José, o sangue preciosíssimo que, na Circuncisão derramou o Redentor-Menino,
vos transpassou o coração, mas o
nome de Jesus vos reanimou, enchendo-o de contentamento. Por
essa tristeza e por essa alegria, alcançai-nos viver sem pecado, a ﬁm
de expirar cheios de júbilo com o
nome de Jesus no coração e na boca.
4) Ó ﬁdelíssimo Santo, que tivestes
parte nos mistérios de nossa Redenção, glorioso São José, se a profecia de Simeão a respeito do que
Jesus e Maria teriam de padecer,
vos causou mortal angústia, também vos encheu de suma alegria
pela salvação e gloriosa ressurreição que igualmente predisse teria
de resultar para inumeráveis almas.
Por essa tristeza e por essa alegria,
obtende-nos que sejamos do número daqueles que, pelos méritos de
Jesus e pela intercessão da SS. Virgem, sua Mãe, têm de ressuscitar
gloriosamente.
5) Ó vigilantíssimo custódio, íntimo
familiar do Filho de Deus encarnado, glorioso São José, quanto

sofrestes para alimentar e servir o
Filho do Altíssimo, particularmente
na fuga com Ele para o Egito. Mas
qual não foi também vossa alegria
por terdes sempre convosco o mesmo Deus e por verdes cair por terra
os ídolos egípcios. Por esta tristeza
e por esta alegria, alcançai-nos que,
afastando para longe de nós o infernal tirano, especialmente, com a
fuga das ocasiões perigosas, sejam
extirpados do nosso coração todos
os idílios de afetos terrenos e que,
inteiramente dedicados ao serviço
de Jesus e de Maria, para eles somente vivamos e, na alegria do seu
amor, expiremos.
6) Ó anjo da terra, glorioso São José,
que cheio de pasmo vistes o Rei do
Céu submisso a vossos mandados,
se a vossa consolação, ao reconduzi-lo do Egito, foi turbada pelo temor
de Arquelau. Contudo, sossegado
pelo Anjo, permanecestes alegre em
Nazaré com Jesus e Maria. Por essa
tristeza e por essa alegria, alcançai-nos a graça de desterrar do nosso
coração todo temor nocivo, de gozar a paz da consciência, de viver
seguros com Jesus e Maria e também de morrer assistidos por eles.

7) Ó exemplar de toda santidade, glorioso São José, que perdeste, sem culpa vossa, o Menino Jesus e com grande angústia houvestes de procurá-lo
por três dias até que, com sumo júbilo, gozastes do que era vossa vida,
achando-o no Templo entre os doutores. Por essa tristeza e por essa alegria, vos suplicamos, com o coração
nos lábios, que interponhais o vosso
valimento para que nunca se suceda
perder a Jesus por culpa grave; mas,
se por desgraça o perdermos, com
tão grande dor o procuremos que o
achemos favorável, especialmente
em nossa morte, para passarmos a
gozá-la no céu e lá cantarmos convosco suas divinas misericórdias.
Rogai por nós, Santíssimo José, para
que sejamos dignos das promessas
de Cristo. Oremos: Ó Deus, que por
Vossa inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado
São José para Esposo de Nossa Mãe
Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos
como protetor, mereçamos tê-lo no
céu por nosso intercessor. Vós que
viveis e reinais por todos os séculos
dos séculos. Assim seja.
Fonte: https://www.gloriososaojose.org.br/
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LEITURA ORANTE

“Levantai a cabeça, porque está
próxima a vossa libertação” (Lc 21,28)

Texto para oração: Lc 21,25-28.34-36 (páginas 1456 –
Bíblia das Edições CNBB)
Foto: Internet

DIÁCONO MAGNO VALIM MACENA
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

H

oje iniciamos um novo ano na
Igreja. O Advento é este marco
do início do ano litúrgico e um
convite à preparação para o nascimento de Cristo. Neste tempo, somos
convidados a ser vigilantes.
O Evangelho de hoje faz parte do discurso escatológico de Jesus. O Senhor fala
das tribulações que virão no ﬁm dos tempos, mas para aqueles que buscam o Reino de Deus, ou seja, buscam a santidade,
devem se alegrar “reerguei-vos e levantai
a cabeça, porque está próxima a vossa libertação” (Lc 21,28).
Nesse sentido, o cristão deve sempre
estar vigilante, ou seja, buscar a santidade
em todos os momentos. Sabemos que nem

Siga os passos para a leitura orante:

1. Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho,
desligando o celular e tudo que possa tirar sua atenção
deste momento. Crie um ambiente orante e faça sua oração
inicial.
2. Leitura: leia com calma, em voz baixa, e, depois, em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias vezes, sempre com bastante atenção.

sempre é fácil e as quedas fazem parte do
caminho, mas é preciso levantar-se por
meio dos sacramentos, especialmente o da
penitência, e continuar, para que “esse dia
não caia sobre nós, como uma armadilha”
(cf. Lc 21,34-35). Devemos estar sempre
preparados. “Ficai, porém, de sobreaviso
e orai a todo momento” (Lc 21,36).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11. 3ª-f.: Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22.
4ª-f.: Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37. 5ª-f.: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27. 6ª-f.: Is 29,17-24; Sl
26(27); Mt 9,27-31. Sábado: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8. Domingo: 2º Domingo
do Advento – Br 5,1-9; Sl 125(126); Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.

3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase que parece
falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes, sem
se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa palavra
o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da Bíblia, deixe-as
ecoar dentro de você.
4. Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao coração de Deus aquilo que a palavra meditada trouxe em seu
coração. Fale com Deus, com a Palavra que você escutou.
Ofereça a Ele o sentimento causado pela Palavra.
5. Contemplação: permaneça em Deus com a Palavra que Ele
lhe disse. Coloque seus olhos ﬁxos na Palavra.
1º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra: Jr 33,1416; Sl 24 (25),4bc-Sab.8-9.10.14 (R. 1b); 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,2528.34-36 (Fim do mundo).

