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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Foto: Rudger Remígio
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Visita a Goiânia
Dom João Justino tem seus primeiros
momentos na Arquidiocese
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MENSAGEM DE DOM WASHINGTON

A beleza da
liturgia

P

ara compreender a beleza da
liturgia, é necessário partir da
concepção da Igreja: “A Igreja
é, em Cristo, de algum modo, o
sacramento, isto é, ao mesmo tempo o
sinal e o instrumento, da união íntima
com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (Lumen Gentium, 1). A
Igreja, pois, mediante a missão de ser
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
“sinal”, torna possível, de certo modo,
Administrador Apostólico da
Arquidiocese de Goiânia
a percepção de Cristo como sacramento da salvação. É precisamente a partir
desta sacramentalidade que se articulam os sacramentos propriamente ditos. O sacramento, ação da Igreja, é também ação de
Cristo, porque a Igreja nada faz que Cristo não lhe tenha dito ou
ensinado: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22,19).
Os sacramentos são modalidades pelas quais Cristo nos comunica a sua salvação: “Quando alguém batiza, é Cristo que batiza” (Sacrosanctum Concilium, 7). São Leão Magno diz: “O que
era visível em Cristo passou para os sacramentos da Igreja”. A
liturgia é ação de Cristo e da Igreja; não depende essencialmente
da esfera intelectual, mas repousa sobre o princípio da Encarnação e comporta uma dimensão estética. Assim, os nossos gestos,
na celebração, são importantes porque são gestos de Jesus. Na
celebração e nos gestos concretos que ela requer, a Igreja não faz
mais do que prolongar e atualizar os gestos do Senhor Jesus.
Os gestos da liturgia têm, pois, em si mesmos a sua beleza e
a sua estética, enquanto gestos de Cristo, antes mesmo da beleza
acessória e secundária que possamos acrescentar. Os Evangelhos apresentam-nos a gestualidade concreta e humana de Jesus: caminha, abençoa, toca, cura, faz lodo, levanta os olhos ao
céu, parte o pão, toma o cálice. São gestos que a liturgia retoma
na celebração dos sacramentos. Mas foi, sobretudo, na véspera
da sua Paixão que Jesus ensinou os gestos que, por nosso lado,
devemos realizar. Ele é o mestre da nossa educação litúrgica. A
sua arte consiste em exprimir o essencial em poucas coisas. A
signiﬁcação da liturgia só se torna transparente na simplicidade
e sobriedade. “Quando chegou a hora em que ia ser gloriﬁcado
por Vós, Pai santo, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao ﬁm. E durante a Ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e
comei: isto é o meu Corpo que será entregue por vós. De igual
modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos seus
discípulos…”. O que é que torna belo o gesto do Senhor? A decoração da sala? A maneira como a mesa foi preparada? A riqueza
da toalha? Com certeza tudo isso serve para sublinhar a beleza,
como uma moldura põe em evidência a beleza de um quadro!
Mas a verdadeira beleza é o gesto de amor salvíﬁco: “amou-os
até ao ﬁm… tomou o pão”. É por isso que o gesto é belo. Quando
repete o gesto de Cristo, a Igreja acha-o belo porque reconhece
no gesto o amor do seu Senhor.

Trecho da Carta Pastoral “O Espírito Santo, a Igreja e a Liturgia”,
de Dom Washington Cruz. A carta pode ser lida, na íntegra,
em nosso site: www.arquidiocesedegoiania.org.br
Arcebispo eleito de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Administrador Apostólico: Dom Washington Cruz
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
Na edição do Encontro Semanal desta semana, trazemos como matéria de
capa um panorama da visita de Dom
João Justino à Arquidiocese de Goiânia.
Na quinta-feira, 16 de dezembro, o arcebispo eleito teve um dia extenso, com
muitos compromissos. Na Série Oração
do Cristão, padre Diêmersom Bento explica a oração “Alma de Cristo”, que
é uma prece de ação de graças após a
Missa. Na página 3, você vai ler sobre a
Reunião Mensal de Pastoral e ainda conhece um pouco da história dos monsenhores Daniel Lagni e Jean Auguste
Louis Biraud.
Na página 6, o papa Francisco continua suas reﬂexões sobre São José. Des-

ta vez, ele examina outro aspecto importante na ﬁgura do santo: o silêncio.
Nesta semana também trazemos uma
matéria especial sobre o 4º Domingo do
Advento. O Evangelho deste domingo,
que inicia a quarta e última semana
deste tempo, apresenta duas mulheres:
Maria e Isabel.
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.
Esteja sempre conosco!
#somosum

Série Oração do Cristão

ALMA DE CRISTO
Uma oração meditativa da
Paixão de Cristo

PE. DIÊMERSOM BENTO

A

famosa oração “Alma de Cristo (Anima Christi)”, presente no Missal Romano,
é uma das orações de ação de graças após a Missa. O autor desta tradicional
oração é desconhecido. Contudo, ela tem sido atribuída frequentemente a
Santo Inácio de Loyola (1491-1556), por ser uma das suas orações prediletas
e aparecer no início dos seus Exercícios Espirituais.
De qualquer maneira, as primeiras versões impressas da oração podem ser encontradas em livros publicados mais de 100 anos antes do nascimento de Santo Inácio.
Uma redação similar pode ser encontrada em uma inscrição na entrada do Alcázar de
Sevilla, um palácio real da Espanha, datada entre 1350-1369.
Talvez não haja entre todas as orações compostas pela mente do homem uma que
supere o Anima Christi. Em deliciosa intimidade, em confiante e terníssimo respeito,
em clareza de sentido e esplêndida riqueza de substância, só conheço que se igualem
a Salve Rainha e Memorare.
O Anima Christi é composto de doze súplicas que podemos dividir em duas partes
bem distintas. Nas sete primeiras, o fiel cristão considera o Corpo e Alma de Nosso
Senhor Jesus Cristo, aproxima-se dele tão de perto, que se tem a impressão de sentir
o próprio calor do Corpo Divino, de tocar real e verdadeiramente nossos lábios penitentes, nas dulcíssimas chagas do Redentor. Quando imagino São Francisco de Assis,
na famosa visão em que o Crucificado o abraçou, imagino-o balbuciando em êxtase,
uma a uma, as sete primeiras súplicas do Anima Christi e não se fartando de as repetir
durante todo o tempo que durou a glória e a doçura do divino amplexo.
Na segunda parte da prece, a alma já não está de pé, abraçada ao Redentor. Cessou o êxtase, e o fiel está ao pé da Cruz, exprimindo seus últimos e mais ardentes
anelos numa humildade divina, como Maria, depois de se ter apartado a angélica
visitação (Fonte: Plinio Corrêa de Oliveira, Legionário, n. 635, 8 de outubro de 1944).
Esta oração tem imagens vivas que permitem a quem reza meditar na Paixão de
Jesus e sua relação com o Senhor, podendo, assim, renovar sua fé e intimidade junto a Deus. Por isso, frequentemente a proclamamos após recebermos a Sagrada Comunhão. Dessa forma, meditar a oração “Alma de Cristo” pós-comunhão, coloca-nos
numa verdadeira relação íntima com nosso Deus.
É um hino de oração, ou seja, uma oração em forma de composição musical, escrita para louvor e adoração a Jesus Cristo. Rezando e meditando esta oração, podemos
compreender, de maneira mais profunda e efusiva, o mistério da Paixão de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Podemos, dessa forma, entender que esta oração expressa os efeitos que nos causa
a Paixão de Cristo: santificar, salvar, inebriar, lavar, confortar, ouvir, esconder, não separar, defender, chamar, mandar ir e louvar. Vivendo de modo autêntico e com profunda
fé o momento da Comunhão Eucarística e meditando esta oração, o fiel é agraciado
com seus efeitos, tornando-se, assim, um verdadeiro participante da Paixão de Cristo.
Que possamos, em cada Comunhão Eucarística, rezar e meditar esta oração
renovando a nossa fé e intimidade com nosso Deus.

Alma de Cristo, santiﬁcai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro das Vossas chagas, escondei-me.
Não permitais que eu me separe de Vós.
Do inimigo maligno defendei-me.
Na hora da minha morte, chamai-me.
Mandai-me ir para Vós,
Para que Vos louve com os Vossos Santos
Pelos séculos dos séculos. Amém.
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Reunião de Pastoral discute a Espiritualidade do Advento e Natal
MARCOS PAULO MOTA

A

Em entrevista sobre o tema, o frei explicou que desenvolveu três direções para melhor viver este lindo período de espera e, depois, o nascimento
de Jesus. “A primeira direção trata da Palavra do Senhor através dos profetas. Quer dizer que a Igreja continua atenta à palavra que sai da boca dos
profetas, que são como que salvaguardas da aliança e do direito de Deus
sobre nós. A segunda é a Encarnação de Jesus Cristo. Com base na Carta
de São Paulo aos Filipenses (2,5), tratamos da humildade da encarnação; o
Senhor que se esvazia de sua divindade para nos salvar, ao se fazer um de
nós a serviço da nossa salvação. A terceira direção é: Um ﬁlho nos foi dado.
Citando o profeta Isaías, falei sobre a benevolência divina que, a partir da
encarnação de Jesus, estabeleceu o seu povo como sinal de salvação para
todos os povos.”
Ao ﬁnal da reunião, Mons. Luiz Lôbo deu algumas orientações e apresentou o calendário 2022 da Arquidiocese de Goiânia. Dom Washington
Cruz fez a leitura da mensagem de Dom João Justino de Medeiros Silva,
arcebispo eleito de Goiânia, para o povo presente nesta Arquidiocese.
Fotos: Rudger Remígio

última Reunião Mensal de Pastoral do ano de 2021 aconteceu no
sábado, 11 de dezembro, no Auditório Mãe da Igreja, que ﬁca na
Cidade da Comunhão (CPDF). Ela se iniciou com a Oração das
Laudes, presidida pelo administrador apostólico da Arquidiocese
de Goiânia, Dom Washington Cruz.
Dom Washington, em sua reﬂexão sobre a leitura do Livro do profeta
Isaías (11,1-3), disse que “O maior temor da humanidade é não fazer a vontade de Deus, não seguir seus ensinamentos e fazer coisas que desagradam
a Deus”.
O tema do encontro foi “Espiritualidade do Advento e Natal”, assessorado pelo frei Fernando Inácio, vigário paroquial da Paróquia São Francisco
de Assis, em Goiânia, e Mestre em Teologia Bíblica.
Frei Fernando reﬂetiu sobre a espiritualidade do Advento e do Natal,
mostrando que, com base na liturgia, na Palavra de Deus e nos costumes,
culturais ou religiosos, nós podemos cultivar e viver uma espiritualidade
saudável neste tempo litúrgico.

MONSENHOR DANIEL LAGNI
Nascido em 16 de fevereiro de 1953, no município de Paraí (RS), ﬁlho de Difendi Ernesto Lagni e Maria Butelli Lagni – in memoriam. Foi ordenado presbítero
em 13 de dezembro de 1981, na cidade de Sidrolândia (MS), completando, este
ano, 40 anos de sacerdócio, sendo incardinado na Arquidiocese de Goiânia(GO)
desde 1988. Formado em Filosoﬁa e Pedagogia, com mestrado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em 1996.
Monsenhor Daniel fez sua formação presbiteral na Congregação dos Frades
Capuchinhos, iniciando no ano de 1966, até ser ordenado em 1981. Ele lembra
com carinho dos seus primeiros anos de sacerdócio, celebrando no interior e em
comunidades distantes. “Foi um tempo muito feliz, de muitas realizações”, diz.
Por 11 anos, monsenhor Daniel foi diretor das Pontifícias Obras Missionárias, responsável pela Animação Missionária no Brasil e também nos lugares
onde estão espalhados os mais de dois mil missionários pelo mundo.
Na Arquidiocese de Goiânia, ele trabalhou nas seguintes paróquias: Santo
Antônio dos Frades Capuchinhos; São José, em Vianópolis; São Sebastião, em
Goiânia. Foi cura da Catedral Metropolitana; administrador da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, em Goiânia; reitor da Reitoria Nossa Senhora das Graças;
e, por duas vezes, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, além de
ajudar na Semana Santa nas Paróquias São Francisco de Assis, em Cristianópolis, e São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Passa Quatro, quando trabalhava
em Brasília.
MONSENHOR JEAN AUGUSTE LOUIS BIRAUD
Incardinado na Diocese de Luçon, na França, monsenhor Jean Biraud nasceu
em 8 de julho de 1927 e foi ordenado padre em 22 de dezembro de 1951, tendo a
graça de completar 70 anos de ordenação sacerdotal. Segundo ele, sua vocação
nasceu do chamado de um padre idoso que perguntou se ele queria substitui-lo
na missão de cuidar, de servir o povo.
Padre Jean, como gosta de ser chamado, tem muita gratidão pelo cuidado
que Dom Washington Cruz teve para com ele desde que assumiu a Arquidiocese de Goiânia. Entre idas e vindas, o padre já tem mais de 50 anos evangelizando em terras brasileiras. Ele conta que, no começo, passou por muitas diﬁculdades por conta do idioma.
Em entrevista, o monsenhor conta que teve um problema de saúde. “Tive
um câncer, eu estava praticamente morto, a ponto de minha secretária avisar
os meus familiares para virem ao Brasil, mas Deus me curou e eu todos os dias
canto o Magniﬁcat, pois o Senhor fez por mim maravilhas.”
Ao ser perguntado sobre o que signiﬁca ser padre e se valeu a pena doar a
vida para Deus, ele responde: “Para mim ser padre é ser útil para o povo e para
a comunidade, servir ao povo que Deus, em sua bondade, nos conﬁa. Ser padre
é ter felicidade em atender as pessoas, ter ﬁdelidade a Deus e, acima de tudo,
simplicidade”.

Fotos: Rudger Remígio
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“A poucos dias da festa de Natal, somos
convidados a ﬁxar o olhar no mistério
inefável que Maria manteve por nove
meses no seu seio virginal: o mistério de
Deus que se faz homem. Esta é a essência
primeira da redenção” (papa Bento XVI)

Foto: Fernanda Fretas

QUARTO DOMINGO DO ADVENTO

FERNANDA FREITAS

O

Evangelho deste domingo, que inicia a quarta e última semana do
Advento, é um pouco incomum, apresenta duas mulheres. Normalmente, os homens ocupam o centro do palco na maioria das
narrativas. As mulheres eram menos consideradas e desempenhavam papéis muito menores no mundo da religião, do comércio e da sociedade. Mas as mulheres terão papéis mais evidentes no Evangelho de Lucas.
Elas farão parte da comunidade itinerante de Jesus e serão ﬁéis a Jesus até o
ﬁm, quando Ele morrer na cruz, abandonado por seus discípulos.
O texto narra duas mulheres que conﬁaram nas palavras que Deus lhes
disse. As duas tinham fé, apesar das probabilidades contra elas. Isabel, esposa de Zacarias, já havia passado da idade de ter ﬁlhos e Maria era jovem,
noiva de José, mas ainda não era casada. Ambas receberam um chamado
considerável, mas o que se pediu delas ia contra as normas culturais e religiosas da época.
Isabel é a mulher estéril tornada fecunda por Deus e dará à luz João
Batista. A esterilidade era considerada culpa da mulher, um castigo pelo
pecado. Lucas nos diz que Isabel e seu marido Zacarias são justos. Mesmo
assim, ela não pode ter ﬁlhos e se refere à sua condição como “meu opróbrio dentre os homens” (Lc 1,25). Deus intervém, como Ele frequentemente
faz nas escrituras − e entre nós − para levantar os humildes − tirando a desgraça de Isabel.
Depois que o anjo anunciou a Maria: “pois encontrastes graça diante de
Deus. Eis que conceberás ...” (Lc 1,31), ela partiu “às pressas para a região
montanhosa” (Lc 1,39) para a casa de sua prima Isabel. Quando Maria chega, Isabel se comporta como uma profetisa: “Bem-aventurada aquela que
acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu!” (Lc 1,45).
A “bem-aventurança” ou “felicidade” de Maria é que ela acreditava e conﬁava nas promessas de Deus que se tornariam realidade.
Não é isso que o Advento nos pede − conﬁar, acreditar e esperar pacientemente na esperança de que o que Deus prometeu será cumprido? Deus
nos prometeu uma nova vida e o Natal aﬁrmará essa promessa na realidade concreta do nascimento de Jesus. O eterno se fez carne e Deus deu

um passo deﬁnitivo em Jesus para trazer um reino de paz e amor. Isso vai
acontecer. Deus prometeu e Jesus nos dará seu Espírito para nos ajudar a
esperar e também agir para realizar o reino.
Esperar pacientemente que as promessas sejam cumpridas não signiﬁca
que não faremos nada enquanto isso. Ora, não vamos escalar alguma montanha sagrada, ﬁcar de frente para o leste e esperar que Cristo venha com o
sol nascente. Isso foi tentado e os observadores ﬁcaram desapontados. Nem
vamos sentar e deixar Deus cuidar dos problemas do mundo enquanto nos
escondemos e esperamos. Quando as nuvens de inquietação e turbulência
no mundo se agitam, é tentador fazer isso, evitar o estresse e ﬁcar isolado,
mantendo os outros à distância. Se nos aproximarmos dos feridos e vulneráveis, sua dor pode fazer com que sintamos sua necessidade e, assim, nos
envolvamos. Melhor manter uma distância segura e permanecer em nosso
mundo sistemático. Mas não há esperança do Advento nisso − é mais desespero e rendição às forças da morte.
A liturgia do 4º Domingo do Advento não fala de retirada dos problemas
do mundo, mas nos chama para uma participação ativa. Miqueias foi um
profeta no oitavo século a.C., quando Israel era próspero, mas os reis eram
corruptos e as práticas religiosas eram imperfeitas. Miqueias previu que o fracasso dos reis e líderes religiosos levaria à destruição de Jerusalém. Embora
não houvesse sinais presentes para apoiá-lo, Miqueias tinha esperança de que
Deus levantaria um rei ideal, não da cadeira de poder, mas de uma pequena
vila, Belém. O profeta não vê como Deus vai cumprir sua esperança, mas Ele
fala da promessa de Deus de que um governante de Israel virá de Belém.
Retornando ao encontro de Maria e Isabel, além do encontro humano,
percebemos nesta narrativa que existe o encontro com Deus. É o que acontece quando, como as duas mulheres, atendemos às necessidades de outra
pessoa ou grupo de pessoas, por amor, carinho, acolhimento, apreço e disponibilidade em servir. O exemplo e a troca entre as duas devem nos motivar para olhar à nossa volta e perceber quem precisa de uma visita, da nossa
presença, ajuda e tempo neste momento. Em outras palavras, para quem
podemos ser uma bênção e, por sua vez, ele(a) uma bênção para nós?

Foto: Internet

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é
o fruto do teu ventre” (Lc 1,42)
Primeira leitura
Mq 5,1-4a
De ti há de sair aquele que dominará em Israel.
Salmo
Sl 79 2ac.3b.15-16.18-19
Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que
sejamos salvos!
Segunda leitura
Hb 10,5-10
Eis que eu venho para fazer a tua vontade.
Leitura do Evangelho
Lc 1,39-45
Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me
venha visitar?
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TALITA SALGADO
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a quinta-feira, 16 de dezembro, o arcebispo eleito da Arquidiocese de
Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva, esteve em
Goiânia para conhecer a residência episcopal, onde irá morar e
também a Cidade da Comunhão
(Centro Pastoral Dom Fernando).
Logo nas primeiras horas do dia,
Dom João presidiu a Santa Missa
no Seminário Propedêutico Santa
Cruz, com a presença dos seminaristas; diáconos; padres formadores, José Luiz da Silva e Pedro
Fleury; de monsenhor Lino. Ele
destacou que é preciso ânimo, coragem e disposição para ir ao encontro, viver a Igreja missionária.
Durante o café da manhã no
seminário, ele teve a oportunidade de uma conversa mais descontraída. A manhã seguiu com
reuniões importantes para este
momento inicial, primeiramente
com os reitores dos três seminários: Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney,
Seminário Propedêutico Santa
Cruz, Seminário Menor Arquidiocesano São João Paulo II. Em
seguida, encontrou-se com os
membros da reitoria da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC Goiás). Depois, reuniu-se com Dom Washington
Cruz, administrador apostólico,
e Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar. Na oportunidade, trataram
de questões diversas, principalmente relacionadas à mudança
de Dom João para a capital goiana, à cerimônia de posse canônica e assuntos pastorais.
Encerrando a manhã, Dom
João teve o primeiro contato com
o clero da Arquidiocese no Auditório Mãe da Igreja. Após uma
fala inicial de Dom Washington,
o arcebispo eleito dirigiu palavras de fraternidade, alegria e
encorajamento para a missão. Em
seguida, eles almoçaram e Dom
João recebeu os cumprimentos.
Antes de ir ao aeroporto, o arcebispo eleito conheceu a Cate-

Eu vim para servir
É preciso ânimo,
coragem e
disposição para
ir ao encontro,
viver a Igreja
missionária

A posse canônica de
Dom João Justino
de Medeiros será no
dia 16 de fevereiro
de 2022, às 18h, no
Santuário-Basílica
Sagrada Família.
dral e a Cúria Metropolitana. Na
despedida, agradeceu a acolhida
fraterna e ressaltou que já sente
no coração um desejo crescente
pelo início da missão na Arquidiocese de Goiânia e pediu orações para que conclua bem sua
missão na Arquidiocese de Montes Claros e chegue nesta Igreja
Particular com bastante ânimo,
vigor, esperança e coragem para
servir a todos!

Aproveito a oportunidade dos dias do Advento
que estamos vivendo para desejar a você,
a sua família, a sua comunidade, um Santo Natal!
E que o ano de 2022 seja para todos nós,
especialmente para a nossa Arquidiocese de Goiânia,
um tempo de muitas realizações em Cristo,
que vem ao nosso encontro.
Recebam meu abraço fraterno e minha bênção.
Dom João Justino

ENCONTRO
COM
O CLERO

SANTA MISSA
NO SEMINÁRIO
PROPEDÊUTICO
SANTA CRUZ

REUNIÃO COM
OS REITORES DOS
SEMINÁRIOS

REUNIÃO COM
OS MEMBROS DA
REITORIA DA
PUC GOIÁS

VISITA À
CATEDRAL E
À CÚRIA
METROPOLITANA

Fotos: Rudger Remígio
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CATEQUESE DO PAPA

SÃO JOSÉ – N. 4

São José,
homem do silêncio

Estimados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos o nosso caminho de reﬂexão sobre São José. Depois de
ter ilustrado o ambiente em que ele viveu, o seu papel na história
da salvação e o seu ser justo e esposo de Maria, gostaria de examinar outro aspecto importante da sua ﬁgura: o silêncio. Hoje, muitas
vezes precisamos de silêncio. O silêncio é importante. Estou impressionado
com um verso do Livro da Sabedoria que foi lido pensando no Natal, que
diz: “Quando a noite estava no silêncio mais profundo, a tua palavra desceu à terra”. No momento de maior silêncio, Deus manifestou-se. É importante pensar no silêncio nesta época na qual ele parece ter tão pouco valor.
Os Evangelhos não registram quaisquer palavras de José de Nazaré,
nada, nunca falou. Isto não signiﬁca que ele fosse taciturno, não, há uma
razão mais profunda. Com este silêncio, José conﬁrma o que Santo Agostinho escreveu: “Na medida em que cresce em nós a Palavra – o Verbo que se
fez homem – diminuem as palavras” (Sermão 288, 5: PL 38, 1307). Na medida
em que Jesus – a vida espiritual – cresce, as palavras diminuem. Isto que
podemos deﬁnir o “papagalismo” – falar como papagaios continuamente
– diminui um pouco. João Batista, que é “a voz que clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor’” (Mt 3,1), diz em relação ao Verbo: “Ele deve
crescer e eu diminuir” (Jo 3,30). Signiﬁca que Ele deve falar e eu devo ﬁcar
calado e José com o seu silêncio convida-nos a deixar espaço à Presença da
Palavra feita carne, a Jesus.
O silêncio de José não é mutismo; é um silêncio cheio de escuta, um silêncio laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade. “O
Pai pronunciou uma palavra, e foi o Filho – comentou São João da Cruz – e
ela fala sempre em eterno silêncio, e no silêncio deve ser ouvida pela alma”
(Dichos de luz y amor, BAC, Madrid, 417, n. 99).
Jesus cresceu nesta “escola”, na casa de Nazaré, com o exemplo diário
de Maria e José. E não surpreende que ele próprio procurará espaços de silêncio nos seus dias (cf. Mt 14,23) e convidará os seus discípulos a fazerem
esta experiência, por exemplo: “Vinde, retiremo-nos a um lugar deserto, e
repousai um pouco” (Mc 6,31).
Como seria bom se cada um de nós, seguindo o exemplo de São José,
conseguisse recuperar esta dimensão contemplativa da vida aberta precisamente
pelo silêncio. Mas todos sabemos por experiência que não é fácil: o silêncio
assusta-nos um pouco, porque nos pede para entrarmos em nós mesmos e
encontrarmos a parte mais verdadeira de nós. Muita gente tem receio do
silêncio, deve falar, falar, falar ou ouvir rádio, televisão…, mas não pode
aceitar o silêncio porque tem medo. O ﬁlósofo Pascal observou que “toda a
infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saber ﬁcar tranquilo
num quarto” (Pensamentos, 139).
Queridos irmãos e irmãs, aprendamos de São José a cultivar espaços de
silêncio, nos quais possa surgir outra Palavra, isto é, Jesus, a Palavra: a do
Espírito Santo que habita em nós e que traz Jesus. Não é fácil reconhecer
esta Voz, que muitas vezes se confunde com os milhares de vozes de preocupações, tentações, desejos e esperanças que nos habitam; mas sem este
treino que provém precisamente da prática do silêncio, até a nossa fala pode
adoecer. Sem a prática do silêncio o nosso falar adoece. Ele, em vez de fazer
resplandecer a verdade, pode tornar-se uma arma perigosa. De fato, as nos-

sas palavras podem tornar-se adulação, jactância, mentira, maledicência,
calúnia. É um dado da experiência que, como nos lembra o Eclesiástico, “a
língua mata mais do que a espada” (28,18). Jesus disse-o claramente: quem
fala mal do irmão ou da irmã, quem calunia o próximo, é homicida (cf.
Mt 5,21-22). Mata com a língua. Não acreditamos nisto, mas é a verdade.
Recordemos as vezes que matamos com a língua, envergonhar-nos-íamos!
Contudo, far-nos-á muito bem, tanto bem.
A sabedoria bíblica aﬁrma que “morte e vida estão no poder da língua:
quem ﬁzer bom uso dela comerá o seu fruto” (Pr 18,21). E o apóstolo Tiago,
na sua Carta, desenvolve este antigo tema do poder, positivo e negativo,
da palavra com exemplos impressionantes, diz assim: “Se alguém não peca
pela palavra, esse é um homem perfeito, capaz de dominar o seu corpo [...] a
língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas [...] Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição” (3,2-10).
Por este motivo, devemos aprender de José a cultivar o silêncio: aquele espaço de interioridade nos nossos dias nos quais damos ao Espírito a
oportunidade de nos regenerar, de nos consolar, de nos corrigir. Não estou dizendo que devemos cair num mutismo, não, mas devemos cultivar
o silêncio. Cada um olhe para dentro de si mesmo: muitas vezes estamos
fazendo um trabalho e quando terminamos procuramos imediatamente o
celular para fazer outra coisa, somos sempre assim. E isto não ajuda, faz-nos escorregar para a superﬁcialidade. A profundidade do coração cresce
com o silêncio, um silêncio que não é mutismo, como eu disse, mas que deixa espaço à sabedoria, à reﬂexão e ao Espírito Santo. Por vezes temos medo
dos momentos de silêncio, mas não devemos recear! O silêncio far-nos-á
muito bem. E o benefício para os nossos corações curará também a nossa
língua, as nossas palavras e, sobretudo, as nossas escolhas. Com efeito, José
uniu o silêncio à ação. Ele não falou, mas fez e assim mostrou-nos o que Jesus
disse outrora aos seus discípulos: “Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos Céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos Céus” (Mt 7,21). Palavras fecundas quando falamos e temos a
recordação daquela canção “Parole, parole, parole…” [“Palavras, palavras,
palavras…”] e nenhuma substância. Silêncio, falar o suﬁciente, às vezes
morder a língua um pouquinho, que faz bem, em vez de dizer parvoíces.

Concluamos com uma oração
São José, homem do silêncio,
vós que no Evangelho não proferistes palavra alguma,
ensinai-nos a jejuar de palavras vãs,
a redescobrir o valor das palavras que ediﬁcam,
encorajam, consolam e apoiam.
Estai próximo de quantos sofrem por causa
das palavras que ferem,
como as calúnias e as maledicências,
e ajudai-nos a unir sempre as ações às palavras.
Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 15 de dezembro de 2021
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Senhor, vem salvar teu povo
EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

O

canto de entrada escolhido para os domingos deste Advento certamente faz parte da história de fé de muitos de nós.
É mais uma das belas composições do Pe. José Weber, SVD,
a quem tanto devemos na construção da identidade musical
das liturgias no Brasil após o Concílio Vaticano II. Senhor, vem salvar
teu povo insere-se completamente na sóbria espiritualidade que prepara a celebração do Natal, movendo-nos rumo à expectativa Daquele
que vem, sempre novamente, ao encontro da nossa vida. Ou melhor,
Daquele que é vinda constante em nossa direção, para resgatar-nos da
escuridão e inundar-nos com a luz de sua Presença.
O CANTO NO RITO
Isso é o que nos aponta toda a liturgia do Advento. A Igreja se emudece, para ouvir o clamor da história, dos homens e mulheres que nos
antecederam na fé. As leituras bíblicas falam da Promessa, do que Virá,
da Libertação. No primeiro Domingo do Advento, a voz do profeta
clama por justiça e por um mundo novo, como a terra seca e sedenta,
desejosa de que o céu se parta e dele escorra o orvalho viviﬁcador. Ao
longo dos domingos seguintes outras testemunhas ganham notoriedade. Esse é o caso de João Batista, o precursor, mas também de integrantes bem próximos ao convívio de Jesus em seus primeiros anos,
no silêncio da casa de Nazaré, como São José e Maria. Entre outras expressões, reveste-se de nova força o verbo VIR, modulado nas mais diversas construções e imagens. O que vem como a carta esperada; como
a chuva mansa sobre o roçado; como o bem-amado que partiu e cujo
regresso se anseia da primeira claridade do dia até o seu ocaso. Recorre-se à metáfora da semente, da videira, que estende seus rebentos por
onde passa, trazendo fartura. Alegra-se a multidão dos anjos, unindo-se à Virgem Filha de Sião, sobre a qual repousou o agrado de Deus.
Abre-se deﬁnitivamente a porta da salvação, inundando a realidade
com sua força.

com referência Àquele que caminha à nossa frente, como proteção e
luz. O refrão endossa o clamor das estrofes e insiste: Vem, Senhor, vem
nos salvar! O sentido evocado pelo texto, porém, expressa apenas parcialmente a força do canto. Precisa ser considerado em estreita unidade com a melodia que o reveste e dá brilho. Nesse caso, o movimento
escolhido para as estrofes parece enfatizar a marcha em passos largos.
Lê-se, dessa forma, o seu caráter processional, isto é, o que se pode
cantar enquanto se caminha. O ápice, contudo, está a cargo do refrão,
que começa num dos pontos mais altos da linha melódica e, de acordo
com o ralentar do brado, vai abaixando. Do agudo ao grave, a melodia
acompanha o grito do povo e a descida do Senhor e Salvador, que caminha em seu meio.

O CANTO EM SI MESMO
Inserido nesse contexto ritual, em pleno Tempo do Advento, o canto, que temos a tarefa de analisar, pode ser apreendido ao menos sob
dois aspectos: sua semântica textual e a relação entre texto e música.
Suas estrofes representam o brado do povo, oprimido e escravizado,
mas já em marcha pela libertação. Lembram-nos os vários episódios da
história da salvação em que a intervenção de Deus se mostrou fundamental para a salvaguarda de seus eleitos. Falam de fartura, de riqueza
compartilhada entre todos. Mas também falam de norte e orientação,

DICAS PARA A EXECUÇÃO
A melodia é bastante simples e de fácil adesão por parte de toda a
comunidade. Isso se pode notar pelo uso de acordes bem conhecidos.
Cuide-se para que os instrumentos não sobreponham o canto e todos
possam participar tanto no refrão quanto nas estrofes.
Quando houver procissão de entrada, o canto deve acompanhá-la.
Quando não houver procissão, pode-se cantar a quantidade de estrofes que for necessário para que a comunidade penetre o mistério
celebrado.
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LEITURA ORANTE

“Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança pulou de alegria em seu ventre” (Lc 1,41)

Texto para oração: Lc 1,39-45 (página 1421 − Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Internet

LEANDRO GONÇALVES (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

mados irmãos e irmãs em Cristo, estamos nos aproximando da
grande Solenidade do Natal do
Senhor, e a Igreja nos apresenta,
neste 4º Domingo do Advento, o Evangelho que está em Lc 1,39-45. Este Evangelho
nos mostra a grandiosidade da pessoa de
Maria, Mãe do Salvador. Maria tinha, aos
olhos de Deus, as qualidades necessárias
para se tornar a Mãe de seu Filho. Ela é
uma mulher simples e pura que se coloca
à disposição da vontade de Deus para que
se realize nela as suas obras.
A disponibilidade em cumprir os desígnios do Pai fez com que Nossa Senhora
se tornasse plena da graça de Deus e, assim, pudesse levar essa graça a Isabel e,

Siga os passos para a leitura orante:

1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que
proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo aquilo
que distraia e diﬁculte a intensidade desse momento e peça ajuda ao Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é
o caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for
necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.

é claro, a todos nós. Que possamos olhar
sempre para Nossa Senhora e procurar
imitá-la, sobretudo em sua disponibilidade. Fazer a vontade de Deus não só nos
enche de sua graça, como também nos faz
portadores da graça. Que Maria interceda
por todos nós e que seu Filho habite sempre em nossos corações.

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.

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Luz e Silêncio
A obra Luz e Silêncio, de Anselm Grün, fala sobre o verdadeiro significado do Advento e do Natal em 14 passos. As reflexões do autor
estão acompanhadas das pinturas do artista Eberhard Münch e são
um convite para a contemplação das imagens de Natal.
De acordo com Anselm Grün, quando se pensa no Natal, imediatamente nos vêm à mente as imagens. As memórias afetivas: a casa
da família na ceia natalina; a árvore de Natal, o presépio com o Menino Jesus na Manjedoura etc. “Através dos surpreendentes óculos que
colocamos mediante os quadros de Eberhard Münch, descobrimos
novos aspectos nas histórias que há muito nos são familiares. Assim,
desejo que você, através dos textos e das imagens deste livro, descubra sempre mais o mistério inexaurível do Natal” (Anselm Grün).

3. Meditação livre: reze com o que o texto comunica. Mergulhe
sua mente no que está escrito e destaque as palavras, frases
mais relevantes aos seus olhos e repita-as, rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de
humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por
você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências do que foi vivido na oração e relembre, durante a semana, o que foi rezado.
6. Ação: viva a sua leitura, comprometendo-se, de modo livre, a
colocar a Palavra em prática.
4º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra: Mq 5,
1-4a; Sl 79 (80),2ac.3b.15-16.18-19 (R. 4); Hb 10,5-10; Lc 1,39-45
(Visitação).

