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Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O

evangelista São Lucas registra a pergunta que as multidões, os cobradores de impostos e os soldados traziam a
João Batista (cf. Lc 3,10-14). Com certeza, interpelados pela
pregação do profeta, compungidos pela força das palavras do homem que vivia de modo austero no deserto e exortava
ao batismo de penitência, homens e mulheres formulavam a pertinente indagação: que devemos fazer? Desse modo, mostravam-se
iniciados num processo de mudança do modo de agir. Era preciso
assumir um novo modo de vida e a pergunta acima indica com contundência a força de uma nova práxis na vida de quem deixou-se
tocar pelo apelo à conversão. A resposta de João Batista aponta o
agir solidário e reto, a honestidade e a não violência, o respeito e a
verdade. E muito mais. Evidencia-se que a conversão implica e se
manifesta numa nova conduta.
O mesmo autor sagrado, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, relata
a pergunta das pessoas, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, após
a pregação querigmática de Pedro: “Ouvindo isto, eles sentiram o
coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
‘Irmãos, que devemos fazer?’ Respondeu-lhes Pedro: ‘Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a
remissão dos vossos pecados. Então recebereis o Espírito Santo’” (At
2,37-38). Outra vez se revela a necessidade de um novo agir, como resultado de adesão a uma mensagem que exige mudanças de atitudes
e comportamento. O resultado esperado do anúncio do Evangelho é
a vida nova. João Batista indica o batismo de penitência; Pedro, o batismo em nome de Jesus Cristo. Realiza-se a profecia do Batista: “Eu
vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu…
Ele vos batizará no Espírito Santo…” (Lc 3,16).
No entanto, na história de vida de cada um de nós deparamo-nos
com muitas situações nas quais não sabemos o que fazer ou ninguém
sabe nos dizer o que fazer. A vida é de grande complexidade e não há
nenhum manual que dê conta dela. Quantas vezes se vive a sensação
de falta de sentido, de se estar perdido no emaranhado de possibilidades e sem garantias de sucesso nas decisões! O cristão descobre
que pode conﬁar na promessa do Senhor. Ele prometeu estar conosco
todos os dias até o ﬁm dos tempos (cf. Mt 28,20). Então, o cristão não
se desespera ao não saber o que fazer, mas busca o discernimento.
Isso é, trata de puriﬁcar a compreensão da situação, perceber as muitas implicações em curso, a responsabilidade pessoal e deixar que os
valores evangélicos inspirem o que se deve fazer. Assim há de viver
quem crê em Jesus Cristo, Filho de Deus.
Meditando, imaginei as multidões perguntando o mesmo a Maria, Mãe de Jesus: “Maria, o que devemos fazer?”. Certamente sua
resposta seria: “Fazei tudo o que meu ﬁlho vos disser” (Jo 2,5). Vemos,
assim, que o núcleo da vida nova em Jesus Cristo decorre do encontro
com Ele e no compromisso efetivo de fazer o que ele ensina. Maria
nos remete sempre às palavras de seu ﬁlho. O que devemos fazer encontrará iluminação no Evangelho. Isso signiﬁca viver à luz da fé em
Cristo. Em outras palavras, deixar que os valores de seu Evangelho
inspirem nosso agir. Ao celebrar o Natal, lembremo-nos de que Jesus
é o Verbo que se fez carne. A Palavra se encarnou e é para nós Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 14,6). Que os bons augúrios de Natal reverberem com a força de despertar em nós uma práxis coerente com
a Palavra daquele que é festejado como o Menino Deus. Dizer Feliz
Natal é, também, encarnar o Evangelho na própria vida.

João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo eleito da Arquidiocese de Goiânia
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No Encontro Semanal desta semana nós
falamos sobre o Natal. O nascimento de
Nosso Senhor Jesus nos lembra que Deus
está presente em todas as situações nas
quais acreditamos que Ele esteja ausente.
Na página 2, temos uma mensagem de
Dom João Justino, arcebispo eleito da Arquidiocese de Goiânia. Na página 4, temos
duas matérias especiais, uma sobre a Mostra Internacional de Presépios e a outra sobre a missa em ação de graças para os colaboradores da Santa Casa de Misericórdia.
Em Arquidiocese em Movimento, você
lê sobre a dedicação do altar da Comunidade São José Operário e também sobre
a visita do presidente mundial da Rádio
Maria. Na seção “O edifício religioso e
suas curiosidades”, Fabiana Longhi traz

uma explicação sobre o presépio, uma
tradição de fé com oito séculos que continua viva e presente em nosso meio desde
o dia 25 de dezembro de 1223.
Leia sempre o nosso jornal no site da
Arquidiocese. 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.

Acompanhe as celebrações
de ﬁm de ano pelas
nossas redes sociais.

Feliz Natal!

História da Igreja em Goiás
A fundação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, germe
da Universidade Católica de Goiás
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

E

ra desejo de Dom Emanuel
Gomes de Oliveira a criação
de uma Universidade Católica em Goiás. Por isso, logo
no término do Congresso Eucarístico de Goiânia, que aconteceu em
1948, houve uma reunião no Palácio
Prédio da Antiga Faculdade
das Esmeraldas, sede do governo de
Goiás, para deliberar sobre a criação
de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras − FFCL, sob a égide da Igreja
Católica, que seria o núcleo da futura Universidade. Participaram desta reunião
o cardeal Dom Jaime Câmara, arcebispo de Rio de Janeiro; Dr. Jerônimo Coimbra
Bueno, governador do Estado; Dom Emanuel, arcebispo de Goiás; Dom Abel Ribeiro, bispo auxiliar; Dr. Hélio Seixo de Brito, secretário da educação; cônego José
Trindade, entre outras autoridades religiosas, civis e militares.
Dom Emanuel apresentou, nessa reunião, o seu desejo de criar a FFCL, pois,
de acordo com o Decreto n. 19851/1931 da reforma de Francisco Campos, para
a criação de uma universidade, era necessária a existência de uma Faculdade de
Educação, Ciências e Letras como elemento constituidor dela. Essa foi uma das
novidades da reforma de Campos no ensino superior no Brasil. Como Dom Emanuel desejava fundar uma universidade em Goiás, deveria seguir todos os protocolos indicados pela lei vigente.
Para alcançar tal finalidade, Dom Emanuel tomou a iniciativa de fundar uma
associação civil, que seria a entidade criadora, administrativa e mantenedora da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras projetada. Assim, seria necessário elaborar os estatutos dessa associação. Isso resultou na criação da Sociedade de Educação e Ensino de Goiás – SEEG, que foi fundada na reunião citada acima no palácio
do governo, em 6 de junho de 1948. Essa associação, além de ser a mantenedora
da nova faculdade, seria responsável por todas as obras educacionais da Arquidiocese de Goiás, que possuía inúmeras escolas de todos os níveis espalhadas por
todo o estado. A SEEG seria um grande guarda-chuva que resguardaria todas as
escolas que estavam sob a administração da Igreja Católica em Goiás. No dia 10
de julho de 1948, a diretoria da SEEG foi eleita e aprovado o seu estatuto. Dom
Abel Ribeiro, bispo auxiliar, foi eleito o diretor da nova faculdade.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi composta pelos cursos de Geografia e História, Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas
e Pedagogia. De acordo com os estatutos, o corpo docente era composto por
quatro categorias: professores catedráticos, docentes livres, auxiliares de ensino
e professores contratados. A Igreja Católica em Goiás era responsável por uma
grande rede de escolas católicas. Neste sentido, a Faculdade atenderia também
essa demanda, contribuindo para formar professores que, depois, atuariam nessas escolas. Os cursos da FFCL tinham duração de 3 anos, com mais um para o
ensino da didática, o que correspondia ao chamado “padrão federal” ou esquema
3+1: 3 anos habilitaria ao grau de bacharel e, mais um ano, ao grau de licenciado.
A FFCL, não possuindo sede própria, foi abrigada no Colégio Santo Agostinho,
situado na Rua 55, em Goiânia. Inicialmente, Dom Emanuel utilizou-se dos recursos advindos do Santuário do Divino Pai Eterno para manter a Faculdade, até que
ele conseguisse recursos por parte do governo. Em 1952, a Arquidiocese ganhou
um novo terreno no Setor Leste Universitário, em Goiânia, para a construção da
nova sede da Faculdade. Em 1954, começou a construção do prédio, que foi idealizado por Dom Emanuel.

Fonte: Arquivo do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central.
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Comunidade São José Operário
é dedicada e altar recebe relíquia

Fotos: PASCOM – São Joõ Batista

SUZANY MARQUES

N

a noite do dia 18, o administrador apostólico da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington Cruz, esteve na Comunidade São José Operário, que pertence à Paróquia São João
Batista, em Aparecida de Goiânia, em uma celebração para
dedicação da Igreja e consagração do altar. Na ocasião, foi instalada, no altar, a relíquia de primeiro grau de Santa Ângela de Mereci,
doada pela congregação das Irmãs Ursulinas, que fazem parte da
paróquia há quase 30 anos.
A dedicação aconteceu após quase 12 anos do início da construção
da igreja. Era um momento muito esperado por todos os ﬁéis da comunidade. Em sua homilia, Dom Washington agradeceu a todos os
envolvidos para que a obra fosse concluída. “Demos graças a Deus
pela construção desta Igreja e apresentemos ao Senhor todos os que
lutaram para que hoje tivéssemos a felicidade de ver este templo tão
bonito.” Além disso, ele disse: “Um templo, além de ser um espaço
físico para as nossas assembleias, para as nossas reuniões, ou um edifício que todos nós abraçamos e parece nos conter, é, em si mesmo,
um sinal. Simboliza realidades bem maiores do que um edifício”.
O administrador paroquial, padre Marcos Paulo Vilela, falou um
pouco da felicidade do momento. “Para nós, essa Igreja ser dedicada
juntamente com seu altar é muito importante, porque encerra-se o
ciclo de construção do templo e abre-se a possibilidade para a construção do povo de Deus. Por isso, alegramo-nos muito por essa comunidade hoje ser dedicada. Para a comunidade, ﬁca marcado como
um sinal sagrado da graça de Deus, já iniciado aqui.”

RÁDIO MARIA

presidente da World Family of Radio Maria, Vittorio Viccardi, visitou a sede da Rádio no Brasil, no último dia 20 de
dezembro. O objetivo principal é observar e pensar no desenvolvimento e nos novos programas que virão em breve.
A rádio está presente na Arquidiocese de Goiânia há cerca de 2 anos.
A Rádio Maria é um meio de comunicação católico, que abrange
o Brasil inteiro por meio da internet. De acordo com o presidente, a
rádio é um instrumento essencial para a evangelização e para levar o
exemplo mariano às pessoas. “Ela é uma rádio próxima das pessoas,
que transmite 24 horas a Palavra de Nosso Senhor, e sobretudo, a
espiritualidade mariana”, explicou.
Apesar de difundida em todo o mundo por intervenção da internet, o presidente pensa numa ampliação nacional por meio da
radiodifusão. “Construímos um projeto que será um projeto de expansão no tempo da divina providência e a capacidade das pessoas, dos ouvintes para expandir o sinal em todas as partes do país.
Somos uma rádio missionária e, então, estaremos à disposição de
todas as dioceses que queiram acolher o sinal da Rádio Maria e também as rádios católicas que possam se juntar a ela”, disse.

A programação da Rádio Maria só é possível graças ao trabalho
voluntário da maioria de seus colaboradores. O voluntariado é essencial para que o projeto se mantenha vivo e para que o carisma
mariano seja difundido. O presidente explicou um pouco da importância das pessoas que doam seu tempo. “Os voluntários oferecem
o próprio programa, a própria presença diante do microfone para a
rádio, como uma oferta a Maria [...] as pessoas diante do microfone
enxergam esta missão mariana de levar Jesus a todos os ouvintes.
Por isso, a particularidade da Rádio Maria é que cada condutor é um
voluntário.”
Pode-se dizer que, hoje, a rádio é um dos maiores centros de voluntários do mundo. Ela conta com cerca de 30 mil pessoas espalhadas por todo o planeta. “Nós temos muitos voluntários. Falamos de
cerca de 30 mil voluntários no mundo, que diariamente trazem ajuda
nas paróquias, transmitindo o sinal da missa. São tantas e tantas atividades que fundamentalmente se torna possível fazer a Rádio Maria
como se faz na Igreja”, ﬁnalizou Vittorio Vicardi.
Fotos: Rudger Remígio
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1ª Mostra Internacional de Presépios
é realizada no Santuário Sagrada Família

MARCOS PAULO MOTA

O

Para o reitor do Santuário-Basílica, padre Rodrigo de Castro, “celebrar o nascimento do Senhor com essa mostra é a certeza dessa universalidade de que Jesus nasceu para todos os povos e que, a exemplo da Sagrada Família, quer alcançar todas as famílias”.
“Na exposição, temos presépios feitos com vários tipos de materiais, desde palhas, capim, crochê, aço, algodão cru. Tudo isso para
mostrar que o simples é capaz de fazer o belo acontecer. A liturgia
é simples e quanto mais simples ela for, mais bela ela será”, disse o
reitor.
Fotos: Rudger Remígio

Santuário-Basílica Sagrada Família está realizando, desde o
dia 27 de novembro, a 1ª Mostra Internacional de Presépios.
A exposição está acontecendo dentro da Basílica e os presépios vão ﬁcar expostos até 2 de fevereiro. Assim, quem
quiser conhecer as obras de arte podem ir ao Santuário em qualquer
horário, pois ele ﬁca aberto 24h por dia.
Os presépios são de vários lugares do mundo: Alemanha, Rússia, Alaska, Estados Unidos, Itália, México, Peru, Argentina, Bolívia,
Coréia do Sul, África do Sul e Brasil, representando, assim, os cinco
continentes.

Dom Washington celebra missa para os
o dia 21 de dezembro, nosso administrador apostólico, Dom
Washington Cruz, presidiu Santa Missa, na Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia, em ação de graças pelo ano que
está ﬁndando.
Celebrando a liturgia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Dom
Washington reﬂetiu com os colaboradores da Santa Casa sobre a beleza do Natal e a importância de comemorarmos com bastante alegria o nascimento de Jesus Cristo.
Dom Washington fez uma prece especial por todos os colaboradores da Santa Casa Misericórdia e também por todos os enfermos,
pedindo luz e saúde a todos. Ao ﬁnal da celebração, ao som de Noite

Feliz, os presentes cantaram emocionados na expectativa do nascimento de Jesus.
Dra. Irani Ribeiro de Moura, superintendente geral da Santa Casa,
fez um agradecimento especial a Deus pelo ano de 2021 e agradeceu também a Dom Washington por todo empenho dedicado à Santa
Casa. Segundo a médica, cada vez que ela chegava desanimada ou
com algum problema que não encontrava solução, Dom Washington
tinha sempre uma palavra de conforto e esperança de que as coisas
iriam melhorar.
A Santa Casa realizou, neste ano de 2021, mais de 55 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias.
Fotos: Rudger Remígio
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H

Ilustração para o tempo do natal Sergio Ceron

oje, como há mais de 2 mil anos, a Luz despedaça as trevas e as
sombras da noite e nos ilumina. Essa luz tem um rosto e um nome:
Jesus Cristo, profetizado pelo profeta Isaías: “O povo que andava
nas trevas viu uma grande luz” (Is 9,1-6).
Natal é isto: um fato, um acontecimento que mudou o curso da história.
Deus se fez homem para nos fazer ﬁlhos de Deus, como diz Santo Irineu.
“Este é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho
do Homem: para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo, assim, a ﬁliação divina, se tornasse ﬁlho de Deus”.
É um acontecimento tão importante, tão decisivo, que a própria liturgia
nos faz aproveitá-lo como que em câmera lenta, oferecendo-nos não uma,
mas quatro missas de Natal diferentes: a Missa da Vigília, a Missa da Noite,
a Missa da Alvorada e a Missa do Dia. As leituras são as mesmas para cada
uma dessas missas nos três anos litúrgicos.
O nascimento de Nosso Senhor Jesus nos lembra que Deus está presente
em todas as situações nas quais acreditamos que Ele esteja ausente, ou nas
quais pensamos que Ele nunca poderia estar. Essa fé nos leva a ver este
tempo com maior serenidade e esperança. Deus está aqui!
Ele está tão presente que talvez, ou melhor, certamente está nos pedindo para reconsiderarmos o modo como vivemos. Ele está nos convidando a lembrar que, assim como Ele veio para nos salvar, também só
podemos ser salvos se caminharmos com Ele, se aprendermos a cuidar
uns dos outros.
Aprendemos com este glorioso acontecimento, que nossas incertezas,
ansiedades e misérias não são barreiras que excluem a luz e o amor de Deus
de nossas vidas: no Natal, temos a certeza de que o céu veio habitar na terra

e que Deus está no homem, uma realidade totalmente segura, dando a nós
uma alegria que nenhum pecado, nenhuma vulnerabilidade e nenhuma
pandemia podem deter.
Temos, hoje, a oportunidade de reavaliar as circunstâncias do primeiro Natal. Todos nós conhecemos a história: Deus escolheu para o local de
nascimento do seu Filho uma manjedoura. A canção triunfante dos anjos,
“Glória a Deus nas alturas”, foi cantada com pleno conhecimento das circunstâncias que a originaram. Essa glória não foi diminuída por causa da
situação improvisada do estábulo em Belém. Não, aquela glória estava lá, e
está lá, para os olhos da fé discernirem.
Aqui, então, aprendemos que nossas próprias incertezas, ansiedades e
misérias não são barreiras que excluem a luz e o amor de Deus de nossas
vidas. Em vez disso, como aﬁrmamos tantas vezes em nossas proclamações
de Natal, esta é uma luz que brilha em nossa escuridão. Na Encarnação, vemos o brilho da eternidade tocando nosso mundo e nossa humanidade em
todas as suas disposições e situações: pecadora e ﬁel, segura e frágil. Isso é
mais do que razão suﬁciente para a canção dos anjos ressoar conosco este
ano, como todos os anos.
Como escreveu o papa São Leão Magno: “Não pode haver tristeza no
dia em que nasce a vida; uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade”.
Que as inseguranças passageiras deste mundo não limitem o amor que
o Menino Jesus, o Verbo feito carne, tem por cada um de nós de maneira individual, particular. Sua determinação em nos salvar é total, sua promessa
de vida eterna é real. Ele estende a mão com amor ao mundo e a nós, assim
como somos, com todos os nossos pecados, dúvidas e contradições.

Tempo Litúrgico do Natal

O

Tempo do Natal é o prolongamento da solenidade celebrada nos dias 24
e 25 de dezembro, estendendo-se à Festa do Batismo do Senhor. Forma,
com o Advento, o Ciclo do Natal, que compreende a preparação, a solenidade e o prolongamento do mistério da Encarnação do Senhor. Cinco
festas estão contidas no Tempo Litúrgico do Natal.
1. A SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR, NO DIA 25 DE DEZEMBRO
Neste dia (que é celebrado durante oito dias), a Igreja dobra os joelhos diante
do Salvador, juntamente com Maria, José e os pastores; a Igreja canta o “Glória a
Deus nas alturas” e ilumina-se de alegria como o céu da noite santa de Belém.
2. A FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA
É celebrada no domingo entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O Filho
de Deus assumiu em tudo a nossa condição humana: entrou numa família. Ele veio
verdadeiramente viver a nossa aventura. Assim, santificou as famílias de modo especial: “Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso” (Lc 2,51).
3. A SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS
No dia 1º de janeiro, Oitava do Natal, a Igreja contempla o Menino que nasceu
em Belém e nele reconhece o Deus eterno e perfeito, reclinado no colo de Maria,
por isso chama-a Mãe de Deus. Dando este título à Virgem, a Igreja, desde suas
origens, professa sua fé na divindade de Jesus.
4. A SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
Celebrada no domingo entre 2 e 8 de janeiro. É tradicionalmente conhecida
como Festa de Reis. A palavra “epifania” significa “manifestação”. Os magos, vindos
dos povos pagãos, representam toda a humanidade que vem adorar o Salvador,
presenteá-lo e reconhecê-lo como a luz para iluminar as nações.
5. A FESTA DO BATISMO DO SENHOR
Domingo após a Epifania. Com ela termina o tempo do Natal. O Pai apresenta o
seu Filho: “Este é o Meu Filho amado, em Quem Eu coloco minha afeição!” (Mt 3,17).
Com esta festa, encerra-se o ciclo de festas da Manifestação do Senhor.
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O nascimento de Jesus

Estimados irmãos e irmãs!

H

oje, poucos dias antes do Natal, gostaria de recordar convosco o acontecimento do qual a história não pode prescindir: o nascimento de Jesus.
A ﬁm de cumprir o decreto do Imperador César Augusto que ordenava que todos se recenseassem na própria cidade de origem, José e Maria foram de Nazaré a Belém. Assim que chegaram, procuraram imediatamente
uma hospedaria, porque o parto era iminente; mas infelizmente não a encontraram, e assim Maria foi obrigada a dar à luz numa manjedoura (cf. Lc 2,1-7).
Pensemos: ao Criador do universo… a Ele não foi concedido um lugar para
nascer! Talvez fosse uma antecipação do que o evangelista João diz: “Veio entre
os seus, e os seus não o receberam” (1,11); e do que o próprio Jesus dirá: “As raposas têm os seus covis e as aves do ar os seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça” (Lc 9,58).
Um anjo anunciou a simples pastores o nascimento de Jesus. E foi uma estrela que indicou aos Magos o caminho para Belém (cf. Mt 2,1,9-10). O anjo é
um mensageiro de Deus. A estrela recorda-nos que Deus criou a luz (Gn 1,3)
e que aquele Menino será “a luz do mundo”, como Ele mesmo se autodeﬁnirá
(cf. Jo 8,12.46), a “verdadeira luz [...] que ilumina todo o homem” (Jo 1,9), que
“resplandece nas trevas, mas as trevas não a admitiram” (v. 5).
Os pastores personiﬁcam os pobres de Israel, pessoas humildes que interiormente vivem com a consciência da
própria falta e precisamente por isso
conﬁam mais do que os outros em
Deus. Eles foram os primeiros a ver
o Filho de Deus feito homem, e este
encontro muda-os profundamente. O
Evangelho observa que voltaram “gloriﬁcando e louvando a Deus por tudo
o que tinham ouvido e visto” (Lc 2,20).
Os Magos estão também em volta
de Jesus que acabou de nascer (cf. Mt
2,1-12). Os Evangelhos não nos dizem
que eles eram reis, nem o número, nem
os nomes. Com certeza, sabe-se apenas
que de um país distante do Oriente
(pode-se pensar na Babilônia, na Arábia do Sul ou na Pérsia daquele tempo)
partiram em busca do Rei dos Judeus,
que nos seus corações identiﬁcaram
com Deus, pois disseram que o queriam adorar. Os Magos representam os
povos pagãos, em particular todos aqueles que ao longo dos séculos procuraram
Deus e se propuseram encontrá-lo. Representam também os ricos e os poderosos, mas só aqueles que não são escravos da posse, que não estão “possuídos”
pelas coisas que pensam possuir.
A mensagem dos Evangelhos é clara: o nascimento de Jesus é um acontecimento universal que diz respeito a todos os homens.
Amados irmãos e amadas irmãs, só a humildade é o caminho que nos conduz
a Deus e, ao mesmo tempo, precisamente porque nos conduz a Ele, leva-nos
também ao essencial da vida, ao seu verdadeiro signiﬁcado, à razão mais ﬁável
pela qual vale a pena viver a vida.
Só a humildade nos abre à experiência da verdade, da alegria genuína, do
conhecimento que conta. Sem humildade, estamos “desligados”, somos excluídos da compreensão de Deus, da compreensão de nós mesmos. É preciso ser
humilde para nos compreendermos a nós mesmos, e mais ainda para compreender Deus. Os Magos podiam ter sido grandes de acordo com a lógica do
mundo, mas tornam-se pequenos, humildes e, por esta mesma razão, conseguem encontrar Jesus e reconhecê-lo. Aceitam a humildade de procurar, de se
pôr a caminho, de perguntar, de arriscar, de cometer erros...
Cada homem, no íntimo do seu coração, é chamado a procurar Deus: todos
nós, temos aquela inquietação e o nosso trabalho consiste em não apagar aquela inquietação, mas deixá-la crescer, pois é a inquietação de procurar Deus; e,
com a sua própria graça, pode encontrá-lo. Façamos nossa a oração de Santo
Anselmo (1033-1109): “Senhor, ensinai-me a procurar-vos. Mostrai-vos, quando vos procuro. Não posso procurar-vos se não me ensinardes; nem encontrar-vos se não vos mostrardes. Que eu vos procure, desejando-vos e vos deseje

procurando-vos! Que eu vos encontre, procurando-vos e vos ame, encontrando-vos! (Proslogion, 1).
Queridos irmãos e irmãs, gostaria de convidar todos os homens e mulheres
a ir à gruta de Belém para adorar o Filho de Deus feito homem. Cada um de
nós se aproxime do presépio que tem em casa ou na igreja, ou noutro lugar,
e procure fazer um ato de adoração, intimamente: “Creio que tu és Deus, que
este menino é Deus. Por favor, concede-me a graça da humildade para poder
compreender isto”.
Em primeiro lugar, aproximando-nos do presépio e rezando, gostaria de colocar os pobres, que – como exortava São Paulo VI – “devemos amar, porque de
certa forma eles são sacramento de Cristo; neles – nos famintos, nos sedentos,
nos exilados, nos nus, nos doentes, nos encarcerados – Ele quis identiﬁcar-se
misticamente. Devemos ajudá-los, devemos sofrer com eles, e também devemos segui-los, porque a pobreza é o caminho mais seguro para a plena posse
do Reino de Deus” (Homilia, 1 de maio de 1969). Por isso, devemos pedir a
humildade como uma graça: “Senhor, que eu não seja soberbo, que não seja
autossuﬁciente, que não me considere o centro do universo. Faz-me humilde.
Dá-me a graça da humildade. E com esta humildade que eu possa encontrar-te.
É o único caminho, sem humildade nunca encontraremos Deus: encontraremos
nós mesmos. Pois uma pessoa sem humildade não tem horizontes diante de si,
tem apenas um espelho: olha para si mesmo. Peçamos ao Senhor que quebre
o espelho para que possamos olhar
além, para o horizonte, onde Ele está.
Mas isto deve ser feito por Ele: conceder-nos a graça e a alegria da humildade para percorrer este caminho.
Depois, irmãos e irmãs, gostaria
de acompanhar a Belém, como fez a
estrela com os Magos, todos aqueles
que não têm uma inquietação religiosa, que não se colocam o problema de
Deus, ou até lutam contra a religião,
todos aqueles que são inadequadamente denominados ateus. Gostaria
de lhes repetir a mensagem do Concílio Vaticano II: “A Igreja defende que
o reconhecimento de Deus de modo
algum se opõe à dignidade do homem, uma vez que esta dignidade se
funda e se realiza no próprio Deus [...]
a Igreja sabe perfeitamente que a sua
mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano” (Gaudium et Spes, 21).
Voltemos para casa com o desejo dos anjos: “Paz na terra aos homens por
Ele amados”. Lembremo-nos sempre: “Não fomos nós que amamos Deus, mas
foi ele que nos amou [...]. Ele amou-nos primeiro” (1Jo 4,10.19), procurou-nos.
Não nos esqueçamos disso.
Esta é a razão da nossa alegria: fomos amados, fomos procurados, o Senhor
procura-nos para nos encontrar, para nos amar ainda mais. Este é o motivo
da alegria: saber que fomos amados sem qualquer mérito, somos sempre precedidos por Deus no amor, um amor tão concreto que se tornou carne e veio
habitar entre nós, naquele Menino que vemos no presépio. Este amor tem um
nome e um rosto: Jesus é o nome e o rosto do amor que é o fundamento da
nossa alegria. Irmãos e irmãs, desejo-vos um feliz Natal, um bom e santo Natal.
E gostaria que – sim, haverá os bons votos, as reuniões de família, isto é muito
bonito, sempre – mas que haja também a consciência de que Deus vem “para
mim”. Cada um diga: Deus vem para mim. A consciência de que para procurar
Deus, para encontrar Deus, para aceitar Deus é necessária a humildade: olhar
com humildade para a graça de quebrar o espelho da vaidade, da soberba, de
olhar para nós mesmos. Olhar para Jesus, olhar para o horizonte, olhar para
Deus que vem até nós e que toca o coração com aquela inquietação que nos
conduz à esperança. Feliz e santo Natal!

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 22 de dezembro de 2021
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O PRESÉPIO
FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

Uma tradição de
fé e cultura

“O belo sinal da manjedoura, tão cara ao povo cristão, causa
sempre espanto e admiração”. Assim inicia o papa Francisco
na Carta Apostólica Admirabile Signum.
Fotos: Internet

U

ma tradição de fé com oito séculos que continua
viva e presente em nosso meio desde o dia 25 de
dezembro de 1223, na cidade de Greccio, Itália. São
Francisco ali morava e desejava vivenciar a epifania. Pediu ajuda a Juan, mostrou o local e prontamente este
homem providenciou uma manjedoura com feno, um boi e
um burro. Ali foi celebrada a Eucaristia e, como “não havia
ﬁguras: o presépio foi feito e vivido por todos os presentes”, conforme descreveu o biógrafo Tomás de Celano.
Na Praça de São Pedro, todos os anos é montado o presépio oﬁcial, que busca representar a natividade através da
cultura. Este ano, são os artistas da comunidade de Chopcca, região de Huancavelica, no Peru, que foram os responsáveis por dar vida à cena do nascimento de Jesus. As imagens do Menino Jesus, da Virgem Maria, São José e dos reis
magos têm tamanho natural, traços do povo “hilipuska”
e estão vestidas com trajes típicos. A riqueza da cultura
peruana também está representada nos alforjes (um tipo
de saco) contendo alimentos típicos, nos animais pertencentes a fauna local como as ihamas, alpacas, vizcachas,
parihuans e o grande símbolo peruano, o condor andino.
Para anunciar a chegada do Salvador, um anjo criança tocará o Wajrapuco, um instrumento de sopro típico.
“Este presépio representa os valores do povo de Huancavelica, do povo peruano, que manifesta sua fé em Jesus
que sempre nos acompanha. Apesar de cada crise, de cada
diﬁculdade, o Senhor está sempre perto de nós para que
possamos sair como uma comunidade de fé”, aﬁrmou o
bispo Dom Carlos Alberto Salcedo Ojeda, na apresentação
do presépio aos meios de comunicação.

Primeiro presépio da história do Cristianismo

Presépio do povoado de Chopcca, Peru
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LEITURA ORANTE

Festa da Sagrada Família
‘‘Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa’’ (Lc 2,41)
BRENO SILVA MARTINS
(Seminarista da Diocese de Ipameri-GO)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos
convida a rezar com a Festa da Sagrada
Família de Nazaré. Nesta festa, somos impelidos a olhar e reaﬁrmar a sacralidade da
família, primeiro como fundamento da sociedade,
do ato criacional de Deus lá no Gênesis e, depois,
porque o próprio Deus, na encarnação do Verbo,
escolheu ter uma família e, assim, santiﬁcou-a e
consagrou-a. A família, neste sentido, é um projeto de Deus Pai, assumida por Jesus na encarnação
e mantida pelo Espírito Santo por meio dos sacramentos e a vida de comunidade. Isto signiﬁca que a
família é uma realidade sagrada, uma propriedade
de Deus, pois Ele a criou. Jesus viveu numa família,
quis experimentar ter um lar, quis ter o amor de
um pai e de uma mãe na pessoa de Maria e de José.
Hoje, as leituras são riquíssimas para a reﬂexão
familiar. Contudo, aqui se apontará somente num
aspecto, o da oração. Escutamos no Evangelho

que “os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa” (Lc 2,41). Isso signiﬁca
que os pais de Jesus se preocupavam com a fé, se
preocuparam com a oração e com a intimidade com
Deus, se preocupavam em cumprir os preceitos de
Deus. Quem se preocupa com as coisas de Deus
sabe que Deus é prioridade na vida familiar, depois
vem as outras coisas.
Temos aqui um elemento bonito de se aprender
com a Sagrada Família: a oração, dar prioridade às
coisas de Deus. A nossa família dá prioridade às
coisas de Deus? As orações, os preceitos e a fé? A
família que esquece de rezar se perde diante das
ilusões e confusões do mundo. O pai que não reza
prejudica a família, a mãe que não reza prejudica a
família, o ﬁlho que não reza prejudica a família. A
família sem oração desmorona, vive em conﬂito, é
incapaz de agir com caridade, com o perdão e com
a compaixão.
A família é Igreja doméstica, o projeto de Deus,
isto é, um lugar que Deus habita, lugar de amor,
perdão e fecundidade. Mas isso só acontecerá se
houver oração, pois a família que reza unida, permanece unida.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-38. 3ª-f.: Ct 2,8-14 ou Sf 3, 14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45. 4ª-f.: 1Sm 1,24-28; 1Sm 2; Lc 1,46-56. 5ª-f.: Ml 3,1-4.23-24;
Sl 24(25); Lc 1,57-66. 6ª-f.: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79. Sábado: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missa da noite: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,
1-14; Missa da aurora: Is 62,11-12; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; Missa do dia: Is 52,7-10; Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 ou abrev. 1,1-5.9-14. Domingo: Sagrada
Família, Jesus, Maria e José, festa – Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,41-52 ou facultativas (ano C): lSm 1,20-22.24-28; Sl 83(84); lJo 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 2,41-52 (página 1424 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
num local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia. A Palavra de Deus é Viva
e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco em sua vida. Deixe que
Deus fale com suas Palavras, apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu em sua vida.
Contemple a Trindade que se revela.
5. Oração: a Palavra está com você agora. Reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos.
É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus
quer de você hoje. Jesus Cristo lhe mostrará as ações concretas que você deve realizar depois de um intenso momento de oração.

Festa da Sagrada Família – Ano C. Liturgia da Palavra:
Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127 (128)1-2.3.4-5 (R. cf. 1); Cl 3,12-21;
Lc 2,41-52.

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Procurar, encontrar e amar a Cristo
As três frases que compõem o título do livro de Francisco
Faus foram inspiradas em palavras de São Josemaria Escrivá.
Elas são o guia para as reflexões e nos conduzem ao encontro
e à identificação com o Senhor. Na primeira parte do livro, o
autor traz como ícone a viagem dos Magos à procura de Cristo, indicando que é preciso buscá-lo com o coração sincero.
Na segunda parte, ele aborda o itinerário proposto no título:
procurar, encontrar e amar a Cristo.
Autor: Francisco Faus

