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Siga-nos
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CONCEIÇÃO
Ó Maria concebida sem
pecado, rogai por nós
que recorremos a vós
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Neste domingo
acendemos a segunda
vela do Advento
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O Advento e
a Imaculada

O

Tempo do Advento é um tempo mariano por excelência.
Maria está presente na vida
do povo cristão, em todos os
dias do ano, como a mãe está na vida
diária de uma família. Mas o Tempo
do Advento é um tempo especialmente mariano por várias razões. Primeiro,
porque neste tempo celebramos com
toda a Igreja a Solenidade da ImacuDOM WASHINGTON CRUZ, CP
lada (8 de dezembro). E, além disso,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
porque durante o Tempo do Advento
o centro é Jesus Cristo que, sendo Verdadeiro Deus, entrou na
história humana, no seio da Bem-aventurada Virgem Maria, fazendo-se Verdadeiro Homem. Volver os olhos para Maria é sempre uma experiência gaudiosa, provocadora de júbilo em nossos
corações. Contemplar a Virgem Maria constitui uma imediata
preparação para o Natal.
Maria é uma mulher humilde e singela. Sua grandeza não lhe
vem de títulos humanos, nem de muito esforço de sua parte, mas
do quanto Deus foi bom para com ela. Escolhida para ser a mãe
de Deus, a Morada do Altíssimo, veio ao mundo livre de todo
o pecado. Isto a difere, sobremodo, de todos os mortais, já que
viemos ao mundo como pecadores, pois o pecado original é uma
realidade que pesa sobre todos nós desde quando nascemos. Contraímos este pecado, ainda que não o tenhamos cometido (CIC,
404). Nascemos em estado de pecado, até o momento em que somos consagrados como ﬁlhos de Deus pelo batismo. Maria é uma
mulher desprovida de toda mácula. Maria foi redimida, mais do
que nós e de maneira singular, pois sua redenção aconteceu preventivamente, antes mesmo de contrair o pecado original ou de
cometer algum pecado pessoal. É, por isso mesmo, Imaculada.
Maria é a mulher cheia da Graça. Foi adornada por Deus com
a plenitude de graça desde o princípio. Nós somos agraciados
pela constante misericórdia de Deus, que nos perdoa e nos vai
tornando homens novos. E, com a graça, Maria recebe as virtudes
em grau superlativo e os dons do Espírito Santo, que funcionam
nela de forma habitual. Tudo isso para ser Mãe de Deus e nossa
mãe. Ela é “vida, doçura e esperança nossa”. Que, nestes dias do
Advento, olhemos para Maria tal como a Igreja no-la apresenta:
Imaculada, Virgem e Mãe, Assunta ao céu em corpo e alma.
Maria acompanha a Igreja desde o seu princípio, em Jerusalém, em todos os lugares do mundo, e, de modo particular, na
América Latina, no Brasil e em nossa Arquidiocese. Pensemos
nas inúmeras igrejas, capelas, imagens, invocações e devoções
marianas presentes em nossa Arquidiocese. Hoje, celebramos –
com encanto, alegria e admiração plena – a Solenidade da Sua
Imaculada Conceição. Fazemos parte do coro das gerações que,
ao longo dos séculos, a proclamaram Bem-aventurada. N’Ela
ﬂoresce a graça original com que Deus adornou a humanidade,
desde a criação do mundo.

Trecho da Carta Pastoral “Sínodo Arquidiocesano”, 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: Edmário Santos Felipe, 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
No Encontro Semanal desta semana trazemos como matéria de capa o
dogma da Imaculada Conceição que
celebraremos no dia 8 de dezembro.
Em entrevista, o irmão Diego Joaquim,
formado em Mariologia, vai nos falar
sobre esse dogma de fé. Na página 2, o
padre Vilmar Barreto vai reﬂetir sobre
o ato livre de nos entregarmos à vontade de Deus a exemplo da Igreja e da
Virgem Maria.
Em Arquidiocese em Movimento temos uma matéria sobre o Dia Mundial
de Luta contra a Aids. A Pastoral da
Aids possui, na Arquidiocese, 22 agentes em oito paróquias. Ainda na página
3 você acompanha as nossas notícias
curtinhas no giro semanal. Na matéria

especial da página 4 vamos falar sobre
o 2º Domingo do Advento, que apresenta o anúncio da salvação. “Neste
domingo, acendemos a segunda vela
da Coroa do Advento e nos deparamos
com a oportunidade de limpar nosso coração na espera ﬁel de celebrar o
mistério do nascimento de Cristo e nos
preparar para sua segunda vinda.”
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

Reflexões sobre a Fé
Entregar-se à vontade de Deus a exemplo
da Igreja e da Virgem Maria
PE. VILMAR BARRETO

N

os artigos anteriores sobre a temática da fé, abordei, de forma espiritual
e teológica, sua relação com a obediência, comunhão, ato de crer e confiar em Deus. Hoje, irei falar do quinto e último tópico dessa reflexão, o
ato livre de se entregar ao projeto e à vontade de Deus, isto é, as necessidades espiritual e existencial de estarmos sintonizados com a Verdade em Jesus
Cristo.
De fato, só consegue se entregar à vontade de Deus o fiel que abraça a “Verdade”, o caminho e a vida (Jo 14,6), vivendo e compreendendo a fé através da
sabedoria da Santa Igreja e a exemplo da Bem-aventurada Virgem Maria.
Na narrativa bíblica, temos claramente alguns personagens que encontraram
com a Verdade e tiveram fé. É o caso da hemorroíssa (Mc 5,25-34); a adúltera (Jo
8,1-12); o cego Bartimeu que deixa a capa, sua segurança material (Mc 10, 46-52);
Zaquel (Lc 19,1-10); o centurião romano que reconhece que Jesus era o Filho de
Deus (Mc 15,39); os discípulos de Emaús (Lc 24,13-25). Houve também aqueles
que tiveram a oportunidade de conversão, e, tomados pelo medo e as incertezas,
encontraram a verdade (Jesus Cristo), mas não a reconhecem. É o caso de Pilatos:
Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus:
Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e
vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? (Jo 18,37-38)

Em qualquer ambiente ou situação é necessário que o homem dê testemunho
verdadeiro de sua fé. Mas é importante entender que se a fé ocorre através do
encontro com Cristo e que a Igreja é a coluna da verdade e guarda fielmente a fé
que lhe é confiada. Então, é na Igreja que vivemos a unidade mais profunda, de
forma especial, pela participação no momento do sacrífico eucarístico, que é a
celebração da fé. E, nesse processo de compreensão do caminho de fé, iluminado
pela Sagrada Escritura, faz se necessário que o cristão volte o olhar para Maria,
mãe de Jesus e da Igreja.
O Catecismo da Igreja Católica apresenta a Virgem Maria, como uma mulher
“reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor [...]. Mãe
dos membros (de Cristo) [...], porque cooperou com o seu amor para que na Igreja
nascessem os fiéis [...]. Maria, [...] Mãe de Cristo e Mãe da Igreja” (CIC, 963).
Maria é um grande exemplo de quem acolheu a fé na obediência: “eis aqui a
serva do Senhor” (Lc 1,38); na comunhão em Cristo: “Junto à cruz de Jesus estavam
de pé sua mãe” (Jo 19,25); e com a Igreja nascente: “tendo entrado no cenáculo,
subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas, Maria,
mãe de Jesus, e os irmãos dele” (At 1,13-14); como aquela que crê: “bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor
te foram ditas” (Lc 1,45); que confia na verdade: “faça-se em mim segundo a tua
palavra” (Lc 1,38), e no poder de Deus: “fazei tudo o ele voz disser” (Jo 2,5); e como
uma mulher que se entregou totalmente ao projeto divino, mesmo sem entender
plenamente o mistério: “Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses
acontecimentos e os meditava em seu coração” (Lc 2,19).
Maria não deu testemunho dela mesma, mas, com sua vida e fé, testemunhou
a alegria de aderir integralmente ao querer de Deus. Ela nos ensina a viver a fé
com alegria e dar testemunho de nossa fé e amor. Padre Léo − SJC, dizia que, se
queremos ser do jeito de Maria, devemos obedecer do jeito de Maria.
A exemplo da Virgem Maria, podemos ser testemunhas da graça de Deus no
mundo quando ajudamos as pessoas a conhecerem Jesus, sendo perseverantes na obediência, na comunhão, no ato de crer, confiar e se entregar a Cristo
através da Igreja.
Que Deus o abençoe no amor da Mãe Aparecida!
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Imagem: Internet

Dia 1º de dezembro o mundo celebrou a luta contra a Aids
LARISSA COSTA

E

Imagem: Internet

m 1º de dezembro se celebra, em todo o mundo, o Dia Mundial de
Luta Contra a Aids. Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, a
história da epidemia da Aids teve início em junho de 1981, quando
cinco pacientes apresentaram sintomas da Síndrome da Imunodeﬁciência Adquirida.
Na Arquidiocese, temos a Pastoral da Aids, que desenvolve ações estratégicas de incentivo ao diagnóstico precoce, mobilizando as comunidades e dialogando sobre a importância de fazer o teste. A pastoral também
participa dos conselhos de saúde e outros espaços de incidência política.
Atualmente, a Pastoral da Aids está presente em oitos paróquias e possui
22 agentes.
O tema para o Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi “Zero Discriminação, Zero Infecções e Zero Mortes”. Para celebrar este dia, o bispo referencial para a Pastoral da Aids, Dom Luiz Antônio Ricci, presidiu a Santa Missa na Basílica-Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do
Norte (CE). Aqui, na Arquidiocese, os agentes da pastoral participaram da
celebração no Santuário-Basílica Sagrada Família, presidida pelo padre Rodrigo de Castro, assessor da pastoral.

CAMPANHA
Dezembro Vermelho
Dezembro Vermelho é uma campanha que foi instituída pela
Lei n° 13.504/2017. Ela marca a grande mobilização contra o
vírus HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis.
A campanha também propõe a desconstrução do preconceito sobre
as pessoas vivendo com HIV/Aids, chamar atenção para a prevenção, a
assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Foto: PASCOM

Frei Edgar Alves comemora 25 anos
de vida religiosa
Aconteceu, no dia 25 de novembro, na Paróquia São Francisco de Assis, em
Goiânia, a celebração em ação de graças pelos 25 anos de vida religiosa consagrada do Frei Edgar Alves. Presidiu a missa o ministro provincial da Ordem dos
Frades Menores, Frei Carlos Antônio da Silva.

Missa de Crisma é realizada na
Paróquia Nossa Senhora
da Assunção
Foto: PASCOM

Foto: PASCOM

Paróquia São João Batista se prepara
para o Sínodo 2021-2023

No dia 28 de novembro, a Paróquia São João Batista, em Aparecida
de Goiânia, iniciou a preparação para o Sínodo dos Bispos 2021-2023,
com as lideranças paroquiais. O momento foi conduzido pelo Pe. Marcos
Paulo Vilela de Assis.

Na noite do dia 30 de novembro, 300 jovens e adultos receberam
o Sacramento da Crisma, na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em
Goiânia. A Santa Missa foi celebrada por nosso bispo auxiliar Dom Levi
Bonatto. Concelebraram os padres Marcos Rogério, José Fernandes e
Weslei Pereira. Auxiliou na celebração o diácono Antônio Carlos.
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SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO

“Deus mostrará teu
esplendor, ó Jerusalém,
a todos os que estão
debaixo do céu” (Baruc 5,3)
FERNANDA FREITAS

D

epois de um ano caótico e atribulado que, de certa forma, ainda estamos vivendo, podemos encontrar conforto quando paramos para ler, orar e reﬂetir sobre o Tempo do Advento. Um
tempo em que os cristãos aguardam ansiosamente a celebração
do nascimento de Cristo.
Neste domingo, acendemos a segunda vela da Coroa do Advento e nos
deparamos com a oportunidade de limpar nosso coração na espera ﬁel de
celebrar o mistério do nascimento de Cristo e nos preparar para sua segunda vinda. Uma oportunidade pertinente para reﬂetir sobre as maneiras
pelas quais as profecias foram cumpridas e ponderar o que o futuro − prometido a nós por meio de profecias − trará.
Podemos resumidamente entender a liturgia deste 2º Domingo do Advento que apresenta o anúncio da salvação. A profecia do Profeta Baruc
(5,1-9) anuncia a salvação por meio da vinda de Deus, que vem refazer sua
aliança com o povo através da misericórdia e da justiça. Nossa resposta
será conforme o salmista: “Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de
alegria!” (Sl 125,3). A segunda leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses
(1,4-6,8-11) aﬁrma que a salvação é um dom anunciado a todos, mas requer
uma mudança de mentalidade marcada pelo amor fraterno. O Evangelho
segundo São Lucas (3,1-6) nos convida a trilhar o caminho da conversão
para acolhermos a salvação que virá por meio de Jesus Cristo. A citação de
Isaías, mencionada no Evangelho de São Lucas, convida-nos a preparar as
veredas do nosso coração, aplainar os caminhos acidentados de nossa sociedade marcada pela violência, pelo ódio, pela intolerância e proclamar a
salvação que vem de Deus e se revela em Jesus Cristo.

“Esta é a voz daquele que grita no deserto:
‘preparai o caminho do Senhor,
endireitai suas veredas’”

2º DOMINGO DO ADVENTO
5 de dezembro
Somos todos chamados à conversão;
"Esta é a voz daquele que grita no deserto:
preparai o caminho do Senhor, endireitai
suas veredas";
Reconciliação com Deus – Buscar o
Sacramento da Conﬁssão;
A segunda vela da Coroa do Advento é acesa
como sinal do processo de conversão
que estamos vivendo.
Diante deste apelo de João Batista, nós também somos chamados
a nos perguntar:
– Quais os tipos de “veredas” que precisam ser endireitadas em minha vida?
– Existem “caminhos” irregulares que precisam ser aplainados em minha
família, trabalho, comunidade e na sociedade em geral, para estarmos
prontos para receber o Senhor que vem?
É preciso deixar a alma limpa, o coração livre de todas as marcas que o
pecado deixa em nós. Busquemos o Sacramento da Conﬁssão, preparemos
nosso coração para a celebração da chegada de Jesus como um presente
para toda a humanidade. Vamos despertar em nossos corações e lares um
sentimento de expectativa. Que o espírito de Deus transforme os dias que
antecedem o Natal em um tempo de santa antecipação.

Foto: Internet

“Todas as pessoas verão a
salvação de Deus"
Primeira leitura
Br 5,1-9
Jerusalém verá o esplendor da Glória de Deus.
Salmo
Sl 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
Segunda leitura
Fl 1,4-6.8-11
Ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo.
Leitura do Evangelho
Lc 3,1-6
Todas as pessoas verão a salvação de Deus.
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Pelo sim de Maria a
humanidade volta
a ter comunhão
com Deus
MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 8 de dezembro, a Igreja celebra a Solenidade da Imaculada Conceição de Maria.
Lembramos, neste dia, a preservação de Maria do pecado original, a única que foi preservada da mancha do pecado. Essa festa foi introduzida no calendário litúrgico pelo
papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477. Séculos depois, no dia 8 de dezembro de
1854, o papa Pio IX, na bula “Ineffabilis Deus”,”, que traduzido para o português quer dizer “Deus
Inefável”, proclamou como dogma a Imaculada Conceição de Maria.
O Dia da Imaculada Conceição é um dia de preceito, pois celebramos também o início das
promessas de Deus. É um dia muito importante para os católicos e em muitos países chega
a ser feriado. Para entendermos esse dogma de fé, entrevistamos o Missionário Redentorista,
Ir. Diego Joaquim, que tem formação em Mariologia.
O QUE SIGNIFICA IMACULADA CONCEIÇÃO?
Este é um dogma firmado pela Igreja a respeito de Maria, com a
declaração de que Maria foi concebida sem pecado. Ela foi concebida por seus pais de uma maneira especial por vontade de Deus, em
vista dos méritos de Jesus Cristo, de quem seria a mãe. Maria foi concebida sem pecado, ou seja, preservada do pecado original. Portanto, todos nós, seres humanos, nascemos com a mancha do pecado e
com a tendência para o mal, menos Maria. Maria de Nazaré é o único
ser humano que não foi tocado por essa mancha, em vista da sua
maternidade divina, em vista da missão de ser a Mãe de Jesus.
ONDE ESTÁ FIRMADO ESSE DOGMA NA SAGRADA ESCRITURA?
É importante dizer que não encontraremos, na Bíblia, uma citação
que vai, explicitamente, dizer ou afirmar o que dogma está dizendo. Ele é fruto de uma tradição da
Igreja, de uma tradição teológica que parte da história da Revelação que se fundamenta na Palavra,
mas não teremos citações bíblicas explícitas que vão afirmar que Maria foi concebida sem pecado. No
entanto, nós temos duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender o ponto de partida da reflexão
em torno desse dogma. No livro do Gênesis, no capítulo 3, temos a passagem do diálogo entre Deus, o
criador, com a serpente. “Colocarei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela” (Gn
3,15). Ou seja, essa mulher não é necessariamente Eva, mas é a nova Eva, Maria. No Novo Testamento, no
Evangelho de São Lucas, na passagem da Anunciação, quando o Anjo disse a Maria: “Ave Cheia de Graça
o Senhor está contigo” (Lc 1,28), veja que há um complemento. Se antes a inimizade causada pelo mal
nos afasta de Deus, agora nós contemplamos a proximidade cheia de graça na comunhão com Deus.
O SENHOR FALOU QUE MARIA FOI CONCEBIDA SEM A MANCHA DO PECADO.
ISSO SIGNIFICA QUE ELA NUNCA PECOU?
No caso de Maria, significa. Há um dogma da Virgindade Perpétua de Maria, que é outro dogma
mariano. Afirmamos que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Ela foi concebida sem
pecado e, em sua missão de mãe, ela permaneceu virgem. Não podemos entender isso literalmente
somente do ponto de vista sexual, mas temos que entender isso dos pontos de vista teológico e
espiritual, ou seja, preservada por Deus do pecado. Ela, em sua liberdade de filha, disse sim a Deus,
como vemos na passagem da Anunciação, e foi fiel neste sim durante toda a sua vida. Então, ela foi
concebida sem pecado em vista de uma missão escolhida por Deus. Dessa forma pode parecer que ela
não teve liberdade. Ela teve liberdade, por isso o dogma da virgindade. Ela permaneceu livre
do pecado porque não pecou ao longo da sua vida.
COMO FAZER UM PARALELO ENTRE EVA E MARIA OU ENTRE MARIA E EVA?
Nós podemos entender que Eva é esse personagem do início do Gênesis. Representa a humanidade que se corrompeu com mal; e Maria, a humanidade que ao dizer sim a Deus redime-se, refaz-se, reconstrói-se. Precisamos entender que Maria, no
Novo Testamento, é o ícone da Igreja que deseja fazer esse caminho de Redenção de
Cristo. Mesmo concebida sem pecado, mesmo permanecendo fiel, Maria foi redimida
pelo Sangue de Cristo derramado na Cruz. Então, ela reconstrói e participa desse caminho
da história da salvação. Portanto, o paralelo que devemos estabelecer é esse: em Eva, a
humanidade que se corrompeu pelo mal e, em Maria, a humanidade e a Igreja, que são
lavadas no sangue do Cordeiro, colocam-se à disposição de caminhar no Reino de Deus.
ERA NECESSÁRIO PARA DEUS QUE MARIA FOSSE IMACULADA NA SUA
CONCEPÇÃO PARA QUE PUDESSE SER MÃE DE JESUS?
Sim. Quando a Igreja afirma que Maria foi concebida sem pecado, na verdade ela está
louvando a Jesus Cristo. Todos os dogmas marianos, ou seja, todas as afirmações da Igreja
a respeito de Maria só podemos compreender a partir dos méritos de Nosso Senhor Jesus
Cristo porque ele é Deus, é ele o Redentor. Maria foi concebida sem pecado para ser a
Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, e Deus, o Todo Santo, não poderia habitar um ventre ou
ser manchado pelo pecado. Então, por mérito de Jesus, ela foi preservada do pecado.
Não podemos entender o dogma no tempo e no espaço da nossa humanidade, pois fica
parecendo que Deus já a tinha preservado do pecado e somente depois Deus pergunta
se ela quer ser a Mãe de Jesus. Nesta lógica de tempo estamos falando de realidades
teológica e espiritual. Ela foi preservada do pecado para ser a Mãe de Deus, mas ela teve
liberdade nesse caminho.

Dogma da Imaculada Conceição não se refere a Maria na sua pessoa, mas a sua missão de ser Mãe do Filho de Deus
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SÃO JOSÉ – N. 3

São José,

homem justo e esposo de Maria
Estimados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos o nosso caminho de reﬂexão sobre a ﬁgura de São José. Hoje gostaria de
explorar o seu ser “justo” e “noivo de Maria” e, assim, dar uma mensagem a todos
os noivos, incluindo os recém-casados. Muitos acontecimentos ligados a José são
contados nos evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não canônicos, que também
inﬂuenciaram a arte e vários lugares de culto. Esses escritos, que não estão na Bíblia – são
histórias que a piedade cristã narrava naquele tempo – respondem ao desejo de preencher as
lacunas narrativas dos Evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia, os quais nos dão
tudo o que é essencial para a fé e a vida cristã.
O evangelista Mateus. Isto é importante: o que diz o Evangelho sobre José? Não o que
dizem os evangelhos apócrifos, que não são negativos nem maus; são bonitos, mas não são
a Palavra de Deus. Ao contrário, os Evangelhos, que estão na Bíblia, são a Palavra de Deus.
Entre eles está o evangelista Mateus que deﬁne José um homem “justo”. Ouçamos a sua
narração: “Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes
de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo,
que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente” (1,1819). Pois os noivos, quando a noiva não era ﬁel ou engravidava, deviam denunciá-la! E as
mulheres naquele tempo eram apedrejadas. Mas José era justo. E disse: “Não, eu não farei
isto. Ficarei calado”.
Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais do antigo Israel. O matrimônio compreendia duas fases bem deﬁnidas.
A primeira era como um noivado oﬁcial, que já implicava uma nova situação: em particular, a mulher, embora continuasse a viver na casa do seu pai por mais um ano, era de fato
considerada a “esposa” do noivo. Ainda não viviam juntos, mas era como se ela fosse sua
esposa. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo.
Isto acontecia com uma procissão festiva, que completava o matrimônio. E as amigas da
noiva acompanhavam-na até lá. De acordo com estes costumes, o fato que “antes que fossem viver juntos, Maria estava grávida”, expunha a Virgem à acusação de adultério. E esta
culpa, segundo a Lei antiga, devia ser punida com a lapidação (cf. Dt 22,20-21). No entanto,
na prática judaica posterior, uma interpretação mais moderada tinha-se tornado realidade e
apenas impunha o ato de repúdio, com consequências civis e criminais para a mulher, mas
não o apedrejamento.
O Evangelho diz que José era “homem de bem” precisamente porque estava sujeito à lei
como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria e a conﬁança nela sugeriam um modo de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa: ele decidiu dar-lhe
o ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem a sujeitar à humilhação pública. Escolheu o
caminho do segredo, sem julgamento nem vingança. Mas quanta santidade em José! Nós,
que assim que temos um pouco de notícias folclóricas ou negativas sobre alguém, vamos
imediatamente à tagarelice! José, ao contrário, ﬁca calado.
Mas o evangelista Mateus acrescenta: “José, ﬁlho de Davi, não temas receber Maria por
esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um ﬁlho, a
quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados” (Mt 1,20-21).
A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho, revela-lhe um
signiﬁcado maior do que a sua própria justiça. E como é importante para cada um de nós
cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre precisando da ajuda
de Deus! Para poder alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida
sob um ponto de vista diferente e mais amplo. Muitas vezes sentimo-nos prisioneiros pelo
que nos aconteceu: “Mas vejam o que me aconteceu!” e continuamos prisioneiros daquela
situação má que nos aconteceu; mas precisamente perante algumas circunstâncias da vida,
que inicialmente parecem dramáticas, existe uma Providência que com o tempo toma forma
e ilumina com signiﬁcado até a dor que nos atingiu. A tentação é fecharmo-nos nessa dor,
nesse pensamento das coisas desagradáveis que nos aconteceu. E isto não é bom. Leva à
tristeza e à amargura. O coração amargo é tão triste.
Gostaria que ﬁzéssemos uma pausa e reﬂetíssemos sobre um pormenor desta história
narrada no Evangelho que muitas vezes ignoramos. Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham sonhos e expetativas sobre as suas vidas e o seu futuro. Deus parece intervir como um acontecimento inesperado na sua vicissitude, embora com alguma diﬁculdade
inicial, ambos abrem o coração para a realidade que lhes é apresentada.
Estimados irmãos e irmãs, muitas vezes as nossas vidas não são como as imaginamos.

Especialmente nas relações de amor, de afeto, temos diﬁculdade em passar da lógica do
apaixonamento para a do amor maduro. E temos de passar do apaixonamento para o amor
maduro. Vós, recém-casados, pensai bem nisto. A primeira fase é sempre marcada por um
certo encantamento, que nos faz viver imersos num mundo imaginário que muitas vezes
não corresponde à realidade dos fatos. Mais precisamente quando o apaixonamento com
as suas expetativas parece chegar ao ﬁm, neste momento o verdadeiro amor pode começar.
Com efeito, amar não é pretender que o outro ou a vida corresponda à nossa imaginação;
pelo contrário, signiﬁca escolher com total liberdade assumir a responsabilidade pela vida
que nos é oferecida. É por isso que José nos dá uma lição importante, ele escolheu Maria
“com olhos abertos”. E podemos dizer que com todos os riscos. Pensai, no Evangelho de
João, uma reprimenda que fazem os doutores da lei a Jesus é esta: “Não somos ﬁlhos que
provêm de lá”, referindo-se à prostituição. Porque sabiam como Maria tinha engravidado e
queriam difamar a mãe de Jesus. Para mim esse é o trecho mais sujo e demoníaco do Evangelho. E o risco de José dá-nos esta lição: assumir a vida como vem. Deus interveio nela?
Assumo-a. E José comportou-se como o anjo do Senhor lhe ordenara: de fato o Evangelho
diz: “Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua
casa a sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu ﬁlho, que recebeu o
nome de Jesus” (Mt 1,24-25). Os noivos cristãos são chamados a dar testemunho deste amor,
que tem a coragem de passar da lógica do apaixonamento para a do amor maduro. E essa é
uma escolha exigente que, em vez de aprisionar a vida, pode fortalecer o amor para que seja
duradouro face às provações do tempo. O amor de um casal continua na vida e amadurece
todos os dias. O amor do noivado é um pouco – permiti-me que o diga – um pouco romântico. Vós vivestes-o, mas depois começa o amor maduro, quotidiano, o trabalho, as crianças
que chegam. E, por vezes, aquele romantismo desaparece um pouco. Mas não há amor?
Sim, mas amor maduro. “Mas sabe, padre, por vezes discutimos...”. Isto acontece desde o
tempo de Adão e Eva até aos dias de hoje: que os esposos brigam é o pão nosso de cada dia.
“Mas não deveríamos discutir?”. Sim, é possível. “E padre, mas por vezes erguemos a voz”
– “Acontece”. “E também por vezes os pratos voam” – “Acontece”. Mas como assegurar que
não prejudica a vida do matrimônio? Escutai bem: nunca terminai o dia sem fazer as pazes.
Tivemos uma discussão, disse-te coisas más, meu Deus, disse-te palavras más. Mas agora o
dia acaba: tenho de fazer a paz. Sabei por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é muito
perigosa. Não deixeis que no dia seguinte comece uma guerra. Por isso que se deve fazer
as pazes antes de ir para a cama. Lembrai-vos sempre: nunca terminar o dia sem fazer as
pazes. E isso irá ajudar-vos na vida de casado. Esse percurso do apaixonamento para o amor
maduro é uma escolha exigente, mas devemos seguir por esse caminho.

E também desta vez concluímos com uma oração a São José
São José,
vós que amastes Maria com liberdade e optastes por
renunciar da sua imaginação para criar espaço à realidade,
ajudai cada um de nós a deixarmo-nos surpreender por
Deus e acolher a vida não como um acontecimento
imprevisto do qual nos devemos defender, mas como um
mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria.
Obtende alegria e radicalidade para todos os noivos
cristãos. Mas conservando sempre a consciência.
De que só a misericórdia e o perdão
tornam o amor possível. Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 1 de dezembro de 2021
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Presidente da Comissão para a Vida e a Família estimula
a preparação do presépio nos lares brasileiros
Foto: Rudger Remígio

O

bispo de Rio Grande
(RS) e presidente da
Comissão Episcopal
Pastoral para a Vida
e a Família da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Ricardo Hoepers, divulgou um vídeo em
que convida as famílias do
Brasil a participar da Campanha “Minha Família acolhe o
Menino Jesus”.
Segundo o bispo, montar um
presépio é uma oportunidade
para fortalecer a espiritualidade,
momento no qual a família pode
rezar junto em torno da manjedoura. “É um momento de unir a
família dentro dos valores que a
Sagrada Família ensina: cuidado,
amor, perdão e da vida nova que
o Natal oferece”, diz.
Dom Ricardo convida também as famílias, em torno do
presépio, a pensar em realizar
um gesto de solidariedade e atos
concretos que podem tornar o
Natal mais feliz para quem não
tem condições.
A Campanha está em sua segunda edição e é realizada pela
Comissão para a Vida e a Família
e pela Pastoral Familiar. Surgiu
em 2020, no contexto provocado
pela pandemia. O vídeo é o quarto de uma série de produções que
estimulam as famílias a montar o
presépio em seus lares. (Fonte CNBB)

POR QUE PREPARAR UM PRESÉPIO DENTRO DE CASA,
DENTRO DO NOSSO LAR?
“Primeiro, porque é um momento de espiritualidade, podemos rezar juntos em família em torno do presépio. Segundo, é o momento de unirmos
a família, dentro dos valores que a própria Sagrada Família nos ensina, do
cuidado, do amor, do perdão. Tempo de Natal, tempo de vida nova. Mas também, por que não pensar em gestos de solidariedade, quem sabe a minha família reunida poderá fazer alguma doação, ajudar crianças mais pobres, atos
concretos que possam transformar esse Natal no mais feliz para quem não
tem condições. Então, comece já! Prepare o presépio na sua casa e que ele
possa ecoar todos os bons sentimentos de Natal. Que o menino Jesus tenha
um lugar especial em cada lar cristão e que a Sagrada Família possa abençoar
todas as famílias do nosso Brasil e do mundo inteiro”. (Dom Ricardo Hoepers)
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LEITURA ORANTE

“E todas as pessoas verão a
salvação de Deus” (Lc 3,6)

Texto para oração: Lc 3,1-6 (página 1394 − Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Internet

DIÁCONO VALDEIR GOMES NEVES
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

Igreja celebra o 2º Domingo do Advento. Este tempo litúrgico, isto é,
tempo de oração da Igreja, prepara-nos para celebrarmos o nascimento
de Jesus. Durante o Advento, meditamos a
primeira vinda do Filho de Deus e esperamos sua segunda vinda no ﬁm dos tempos.
Duas vindas, portanto, não é?
Mas São Bernardo nos ajuda a rezar esse
mistério falando de uma vinda tríplice. Já sabemos bem claramente de duas: a vinda de
Jesus, em Belém, e a futura vinda no ﬁm dos
tempos. Essas duas vindas são visíveis. São
Bernardo fala de uma vinda invisível que é intermediária. Ele diz que, nessa vinda invisível,
só vê Jesus quem o recebeu em seu coração (cf.
Liturgia das Horas, v. 1: Ofício das Leituras de
quarta-feira da 1ª Semana do Advento).

Siga os passos para a leitura orante:

Passos para a leitura orante:
1. Preparação: recolha-se num lugar silencioso. Faça,
com calma, o sinal da cruz e peça auxílio ao Divino
Espírito Santo.
2. Leitura: leia o texto bíblico em voz alta e sem pressa. Repita os trechos que chamaram a sua atenção.

Para que também nós experimentemos
essa vinda intermediária, São João Batista
anda pelo deserto do nosso coração, anunciando a vinda de Jesus e nos convidando à
conversão. Por isso, vamos tirar de dentro de
nós toda serra, morro e escarpa que impedem a luz de Deus de chegar aos nossos corações? Se permitirmos isso, veremos o próprio
Senhor Jesus brilhar em nós.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26. 3ª-f.: Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14. 4ª-f.: Imaculada Conceição de Nossa Senhora, solenidade – Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28. 5ª-f.: Is 41,
13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-15. 6ª-f.: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11, 16-19. Sábado: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,
10-13. Domingo: 3º Domingo do Advento – Sf 3, 14-18a; Is 12; Fl 4,4-7; Lc 3,10-18.

ARQ. INDICA
Sugestão de Filme
Duns Scotus: O Defensor da Imaculada Conceição
João Duns Scotus, nascido na Escócia, em 1266, desde cedo se tornou
uma voz que iluminou a Idade Média. Dotado de inteligência brilhante,
mestre de pensamento sutil, dedicou sua vida ao estudo, ao ensino das
ciências filosóficas e teológicas e à defesa da Imaculada Conceição de
Maria. Atraído pelo carisma de São Francisco de Assis, tornou-se sacerdote com os frades menores franciscanos. Em 20 de março de 1993, o
papa João Paulo II, ao declará-lo bem-aventurado, definiu-o como “cantor do Verbo Encarnado e defensor da Imaculada Conceição de Maria”.
Produção: Frades Franciscanos da Imaculada
Direção: Simone Pieroni
Onde encontrar: https://www.youtube.com/watch?v=2uXVtVliAjc

3. Meditação: louve ao Divino Pai Eterno, porque Ele
quer que a Luz de Cristo brilhe em seu coração.
4. Oração: reze! Reze! Peça ao Divino Pai Eterno
que retire do seu coração tudo que impede a vinda de Jesus na sua vida. Reze também por todas
as mulheres grávidas e seus bebês, especialmente
por aquelas que estão em grande diﬁculdade na
gestação.
2º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra:
Br 5,1-9; Sl 125 (126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3); Fl 1,46.8-11; Lc 3,1-6 (O Precursor).

