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PALAVRA DO ARCEBISPO

Cristo vem ao nosso encontro
em cada pessoa humana

A

liturgia da Igreja celebra o tempo do advento como preparação para a Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas quatro semanas que antecedem o Natal,
a Igreja contempla e medita o mistério das duas vindas
do Senhor: aquela futura, quando Ele voltará glorioso, e aquela
do passado, quando nasceu, em Belém, o Menino Deus. Há, porém, uma terceira vinda, apontada pela própria liturgia, quando, no Missal Romano, encontra-se o prefácio “Cristo, Senhor e
Juiz da História”, identiﬁcado como Prefácio do Advento I-A.
Nele se reza assim: “Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que
Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo
e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e
nova terra. Agora e em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na
fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz
realização de seu Reino”.
Não escape aos nossos ouvidos, sobretudo ao coração, a aﬁrmação de que agora e em todos os tempos Cristo vem ao nosso
encontro, presente em cada pessoa humana. Por detrás dessas palavras ecoa boa parte dos ensinamentos de Jesus. Ele se faz presente no irmão que tem fome, naquele que tem sede, no outro que está
nu, ou naquele que está enfermo ou na prisão, no estrangeiro…
Quantas outras situações humanas poderiam ser lembradas aqui.
Tomemos as situações vividas por Jesus. A viúva que chora a morte de seu único ﬁlho; o pai desesperado com a grave enfermidade
de sua ﬁlha; a mulher que sofria de hemorragia há muitos anos;
o jovem rico e inquieto; a mulher pega em ﬂagrante adultério; as
crianças que eram repelidas pelos discípulos; a sogra de Pedro, febril e acamada; Judas Iscariotes, discípulo e traidor; os fariseus e os
mestres da Lei, sempre à procura de contradições no ensino de Jesus; os amigos de Betânia; os soldados e algozes que o prenderam
e o torturaram; o governador Pôncio Pilatos, que o entregou para
ser cruciﬁcado; Simão Cirineu, que o ajuda a carregar a cruz…
Neste Natal, relembremos as pessoas com as quais nos encontramos no dia a dia de nossas lidas, sejam os familiares, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, os que estão nas calçadas,
os que nos prestam serviços, os que nos governam, aqueles que
nos pedem auxílios, alguém que nos ofendeu ou nos irritou e tantos outros. Na fé compreendemos que, em cada um deles, Cristo vem ao nosso encontro. Mas, como vamos ao encontro deles?
Conseguimos reconhecer neles a presença do Senhor? Que gestos
demonstram esse reconhecimento?
Reconhecer a presença de Cristo ao partir o pão, seja o eucarístico seja o alimento de cada dia, signiﬁca encontrá-lo na pessoa
daquele que está diante de nós. Por isso, não há maior contradição
do que meditar a Palavra e celebrar a eucaristia, se em seguida
viramos as costas aos que se aproximam de nós ou que estão no
caminho por onde passamos. O apelo à conversão é constante, de
toda hora e de cada situação. O discípulo de Jesus Cristo se deixa iluminar por sua Palavra e em cada circunstância procura agir
como o Senhor agiria. Aí está a força transformadora e revolucionária da fé cristã. Não deixemos perder essa direção que nos
aponta o Reino dos Céus: a fraternidade.

Dom João Justino de Medeiros Silva
Arcebispo eleito da Arquidiocese de Goiânia
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Editorial
Na última edição do Encontro Semanal
deste ano trazemos como matéria de capa
a Mensagem do papa Francisco para o
55° Dia Mundial da Paz, que será celebrado no primeiro dia de 2022. O Mundial
da Paz foi estabelecido em dezembro de
1967, pelo papa Paulo VI, e celebrado pela
primeira vez em janeiro de 1968.
No tema para o próximo ano, o Santo
Padre aponta três contextos atuais para
reﬂexão. “Educação, trabalho, diálogo entre as gerações: instrumentos para a construção de uma paz duradoura”. O papa
explicou que dialogar signiﬁca ouvir-se
um ao outro, confrontar posições, pôr-se
de acordo e caminhar juntos. Investir na
instrução e educação das novas gerações
é a estrada mestra que as leva, mediante

uma especíﬁca preparação, a ocupar com
proveito um justo lugar no mundo do trabalho. E o trabalho é um fator indispensável para construir e preservar a paz.
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 Ano Novo!

Reflexões sobre a Fé
Reflexões sobre uma Catequese
Evangelizadora
PE. VILMAR BARRETO

O

foco principal da Igreja, que corrobora com a Salvação do homem,
é a evangelização e, por isso, se estende à humanidade. A evangelização deve acender nas pessoas a prática da caridade, mudança de mentalidade e, como consequência, a conversão. Tudo isso
deve ser cultivado a partir de uma experiência catequética oferecida pela
própria Igreja que, como cita o Documento Geral para Catequese: “alimenta
constantemente o dom da comunhão nos fiéis, mediante a educação permanente da fé” (DGC, 48).
A catequese, no processo de evangelização, assume um papel fundamental em todas as etapas da vida humana e não é desconecta da verdade ensinada e refletida pela Santa Igreja. Desse modo, é preciso estar sempre em comunhão com a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Magistério, para bem
desempenhar o papel evangelizador na Igreja, de forma organizada, sem perder o foco que os ensinamentos de Jesus é para: ontem, hoje e sempre.
A catequese em sua vida evangelizadora deve estar preocupada com o
significado existencial de cada ser humano, que tem seu fim último em Jesus Cristo. Sendo assim, não é papel da catequese motivar ideologias, pensamentos apóstatas, heréticos, ou ainda, querer modernizar os ensinamentos
de Cristo. Como nos ensina o Documento Nacional da Catequese, é papel da
Igreja ajudar o catequizando e toda comunidade a enxergar o sentido da sua
vida pelo olhar da fé, pois “a fé cristã nos faz reconhecer um propósito na existência: não somos frutos do acaso, fazemos parte de uma história que se desenrola sob o olhar amoroso de Deus” (DNC, 15).
O movimento catequético é evangelizador na medida em que perpassa
toda a vida da Igreja, em suas pastorais, movimentos e demais ramificações
onde possa, e necessita, chegar o anúncio de Jesus Cristo, como nos afirma
o Documento de Aparecida: “ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para seu seguimento, ou
não cumpriremos nossa missão evangelizadora”. (DA, 287). É preciso assumir
uma identidade de uma catequese de saída, mas com foco, de encontro: “ide
ao mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura” (Mc 16,15). Nesse sentido, existe uma preocupação com a forma de evangelizar em mudanças de
época, devido aos vários fatores, como, relativismo, novas crenças, ideologias
diabólicas, ou ainda, uma diversidade de ofertas de crer em Deus “ao gosto do
fiel”. Se a Catequese não tiver o foco na verdade de Jesus, que é uma pessoa
e não uma ideia, a secularização pode se transformar aos poucos em uma
autêntica descristianização da sociedade.
A Encíclica Evangelii Nutiandi (Papa Paulo VI, 1979), nos apresenta um caminho evangelizador, e por isso catequético, a partir de Jesus Cristo. É ele o primeiro grande evangelizador que “anunciou o reino de Deus” (EN, 8) e revelou
ao mundo o desígnio do Pai, “a salvação libertadora, sobretudo do pecado e
do maligno” (EN, 9). Ensinou ao mundo que é preciso “uma verdadeira conversão, com uma vida conforme o Evangelho (EN, 10). Uma catequese que
evangeliza incentiva a comunidade a se tornar discípula e missionária de Jesus Cristo, pelo testemunho e anúncio, Palavra e Sacramentos, pois “este é o
dinamismo da implantação e da edificação da Igreja” (DGC, 47).
A partir da vida de Jesus e de sua doutrina salvadora, se compreende que é
necessário, juntamente com o testemunho cristão, uma “pregação infatigável”
(EN, 11), acompanhados dos “sinais” (EN, 12) que dão a razão de ser do testemunho da verdade e do modo próprio de viver do Cristão. Somente em Jesus
Cristo o homem se realiza e encontra essa verdadeira razão de ser e de viver
vigorosamente a prática de uma catequese evangelizadora.
Que Deus o abençoe no amor da Mãe Aparecida!
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A paz é conjuntamente dádiva do Alto

stas palavras do profeta Isaías manifestam a consolação, o suspiro de alívio de um povo exilado, extenuado pelas violências
e os abusos, exposto à infâmia e à morte. Sobre esse povo, assim se interrogava o profeta Baruc: “Por que estás tu em terra
inimiga, envelhecendo num país estrangeiro? Contaminaste-te com
os mortos, foste contado com os que descem ao Hades” (3,10-11).
Para aquela gente, a chegada do mensageiro de paz signiﬁcava a esperança de um renascimento dos escombros da história, o início de um
futuro luminoso.
Ainda hoje o caminho da paz – o novo nome desta, segundo São
Paulo VI, é desenvolvimento integral – permanece, infelizmente, arredio da vida real de tantos homens e mulheres e consequentemente
da família humana, que nos aparece agora totalmente interligada.
Apesar dos múltiplos esforços visando um diálogo construtivo entre as nações, aumenta o ruído ensurdecedor de guerras e conﬂitos,
ao mesmo tempo que ganham espaço doenças de proporções pandêmicas, pioram os efeitos das alterações climáticas e da degradação ambiental, agrava-se o drama da fome e da sede e continua a
predominar um modelo econômico mais baseado no individualismo
do que na partilha solidária. Como nos tempos dos antigos profetas,
continua, também, a elevar-se o clamor dos pobres e da terra para implorar justiça e paz.
Em cada época, a paz é conjuntamente dádiva do Alto e fruto
de um empenho compartilhado. De fato, há uma “arquitetura” da
paz, onde intervêm as várias instituições da sociedade, e existe um
“artesanato” da paz, que nos envolve pessoalmente, a cada um de
nós. Todos podem colaborar para construir um mundo mais pacíﬁco
partindo do próprio coração e das relações em família, passando pela
sociedade e o meio ambiente, até chegar às relações entre os povos e
entre os Estados.
Quero propor aqui três caminhos para a construção de uma paz
duradoura. Primeiro, o diálogo entre as gerações, como base para a realização de projetos compartilhados. Depois, a educação, como fator de
liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. E, por ﬁm, o trabalho,
para uma plena realização da dignidade humana. São três elementos imprescindíveis para tornar “possível a criação de um pacto social”, sem o qual se revela inconsistente todo o projeto de paz.

Fotos: Internet

“Que formosos são sobre os
montes os pés do mensageiro
que anuncia a paz” (Is 52,7)!
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Dialogar entre gerações para construir a paz

um mundo ainda fustigado pela pandemia, que tem causado
tantos problemas, “alguns tentam fugir da realidade, refugiando-se em mundos privados, enquanto outros a enfrentam com violência destrutiva, mas, entre a indiferença egoísta e o protesto violento há uma opção sempre possível: o diálogo,
concretamente, o diálogo entre as gerações”.
Todo o diálogo sincero, mesmo sem excluir uma justa e positiva
dialética, exige sempre uma conﬁança de base entre os interlocutores.
Devemos voltar a recuperar essa conﬁança recíproca. A crise sanitária atual fez crescer, em todos, o sentido da solidão e o isolar-se em si
mesmos. As solidões dos idosos veio juntar-se, nos jovens, ao sentido
de impotência e a falta de uma noção compartilhada de futuro. Esta
crise é sem dúvida aﬂitiva, mas nela é possível expressar-se também
o melhor das pessoas. De fato, precisamente durante a pandemia,
constatamos nos quatro cantos do mundo generosos testemunhos de
compaixão, partilha, solidariedade.
Dialogar signiﬁca ouvir-se um ao outro, confrontar posições, pôr-se de acordo e caminhar juntos. Favorecer tudo isso entre as gerações signiﬁca amanhar o terreno duro e estéril do conﬂito e do descarte para nele se cultivar as sementes de uma paz duradoura e compartilhada.
Enquanto o progresso tecnológico e econômico frequentemente
dividiu as gerações, as crises contemporâneas revelam a urgência da
sua aliança. Se os jovens precisam da experiência existencial, sapiencial e espiritual dos idosos, também estes precisam do apoio, carinho,
criatividade e dinamismo dos jovens.
Os grandes desaﬁos sociais e os processos de paciﬁcação não podem prescindir do diálogo entre os guardiões da memória – os idosos – e aqueles que fazem avançar a história – os jovens –; tal como
não é possível prescindir da disponibilidade de cada um dar espaço
ao outro, nem pretender ocupar inteiramente a cena preocupando-se com os seus interesses imediatos como se não houvesse passado
nem futuro. A crise global que vivemos mostra-nos, no encontro e no
diálogo entre as gerações, a força motora de uma política sã, que não
se contenta em administrar o existente “com remendos ou soluções
rápidas”, mas presta-se, como forma eminente de amor pelo outro, à
busca de projetos compartilhados e sustentáveis.
Se soubermos, nas diﬁculdades, praticar este diálogo intergeracional, “poderemos estar bem enraizados no presente e, daqui, visitar
o passado e o futuro: visitar o passado, para aprender da história e
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curar as feridas que às vezes nos condicionam; visitar o futuro,
para alimentar o entusiasmo, fazer germinar os sonhos, suscitar
profecias, fazer ﬂorescer as esperanças. Assim, unidos, poderemos aprender uns com os outros”. Sem as raízes, como poderiam as árvores crescer e dar fruto?
É suﬁciente pensar no cuidado da nossa casa comum, já que
o próprio meio ambiente “é um empréstimo que cada geração
recebe e deve transmitir à geração seguinte”. Por isso, devem
ser apreciados e encorajados os numerosos jovens que se empenham por um mundo mais justo e atento à tutela da criação,
conﬁada à nossa custódia. Fazem-no num misto de inquietude
e entusiasmo, mas sobretudo com sentido de responsabilidade
perante a urgente mudança de rumo, que nos é imposta pelas
diﬁculdades surgidas da atual crise ética e socioambiental.
Por outro lado, a oportunidade de construir, juntos, percursos
de paz não pode prescindir da educação e do trabalho, lugares
e contextos privilegiados do diálogo intergeracional. Enquanto
a educação fornece a gramática do diálogo entre as gerações, na
experiência do trabalho encontram-se a colaborar homens e mulheres de diferentes gerações, trocando entre si conhecimentos,
experiências e competências em vista do bem comum.
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A instrução e a educação como motores da paz

os últimos anos, diminuiu sensivelmente, a nível mundial, o
orçamento para a instrução e a educação, vistas mais como
despesas do que como investimentos; e, todavia, constituem
os vetores primários de um desenvolvimento humano integral: tornam a pessoa mais livre e responsável, sendo indispensáveis
para a defesa e promoção da paz. Por outras palavras, instrução e
educação são os alicerces de uma sociedade coesa, civil, capaz de gerar esperança, riqueza e progresso.
Ao contrário, aumentaram as despesas militares, ultrapassando o
nível registado no termo da “guerra fria”, e parecem destinadas a
crescer de maneira exorbitante.
Por conseguinte, é oportuno e urgente que os detentores das responsabilidades governamentais elaborem políticas econômicas que
prevejam uma inversão na correlação entre os investimentos públicos na educação e os fundos para armamentos. Aliás, a busca de um
real processo de desarmamento internacional só pode trazer grandes
benefícios ao desenvolvimento dos povos e nações, libertando recursos ﬁnanceiros para ser utilizados de forma mais apropriada na saúde, na escola, nas infraestruturas, no cuidado do território, etc.
Faço votos de que o investimento na educação seja acompanhado
por um empenho mais consistente na promoção da cultura do cuidado. Perante a fragmentação da sociedade e a inércia das instituições,
esta cultura do cuidado pode-se tornar a linguagem comum que abate as barreiras e constrói pontes. “Um país cresce quando dialogam
de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais: a cultura
popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística
e a cultura tecnológica, a cultura econômica e a cultura da família, e
a cultura dos meios de comunicação”. É necessário, portanto, forjar
um novo paradigma cultural, através de “um pacto educativo global
para e com as gerações jovens, que empenhe as famílias, as comunidades, as escolas e universidades, as instituições, as religiões, os
governantes, a humanidade inteira na formação de pessoas maduras”. Um pacto que promova a educação para a ecologia integral,
segundo um modelo cultural de paz, desenvolvimento e sustentabilidade, centrado na fraternidade e na aliança entre os seres humanos
e o meio ambiente.
Investir na instrução e educação das novas gerações é a estrada
mestra que as leva, mediante uma especíﬁca preparação, a ocupar
com proveito, um justo lugar no mundo do trabalho.
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Promover e assegurar o trabalho constrói a paz

trabalho é um fator indispensável para construir e preservar a paz. Ele constitui expressão da pessoa e dos seus
dotes, mas também compromisso, esforço, colaboração
com outros, porque se trabalha sempre com ou para alguém. Nesta perspectiva acentuadamente social, o trabalho é o lugar onde aprendemos a dar a nossa contribuição para um mundo
mais habitável e belo.
A pandemia da Covid-19 agravou a situação do mundo do trabalho, que já antes se defrontava com variados desaﬁos. Faliram
milhões de atividades econômicas e produtivas; os trabalhadores
precários estão cada vez mais vulneráveis; muitos daqueles que
desempenham serviços essenciais são ainda menos visíveis à consciência pública e política; a instrução à distância gerou, em muitos
casos, um retrocesso na aprendizagem e nos percursos escolásticos. Além disso, os jovens que assomam ao mercado proﬁssional e
os adultos precipitados no desemprego, enfrentam hoje perspectivas dramáticas.
Particularmente devastador foi o impacto da crise na economia
informal, que muitas vezes envolve os trabalhadores migrantes.
Muitos deles – como se não existissem – não são reconhecidos pelas leis nacionais; vivem em condições muito precárias para eles
mesmos e suas famílias, expostos a várias formas de escravidão e
desprovidos de um sistema de previdência que os proteja. Atualmente, apenas um terço da população mundial em idade laboral
goza de um sistema de proteção social ou usufrui dele apenas de
forma limitada. Em muitos países, crescem a violência e a criminalidade organizada, sufocando a liberdade e a dignidade das pessoas, envenenando a economia e impedindo que se desenvolva o
bem comum. A resposta a esta situação só pode passar por uma
ampliação das oportunidades de trabalho digno.
Com efeito, o trabalho é a base sobre a qual se há de construir
a justiça e a solidariedade em cada comunidade. Por isso, “não se
deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais
o trabalho humano: procedendo assim, a humanidade prejudicar-se-ia a si mesma. O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento
humano e realização pessoal”. Temos de unir as ideias e os esforços
para criar as condições e inventar soluções, a ﬁm de que cada ser
humano, em idade produtiva, tenha a possibilidade, com o seu trabalho, de contribuir para a vida da família e da sociedade.
Como é urgente promover em todo o mundo condições laborais
decentes e dignas, orientadas para o bem comum e a salvaguarda
da criação! É necessário garantir e apoiar a liberdade das iniciati-
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vas empresariais e, ao mesmo tempo, fazer crescer uma renovada responsabilidade social para que o lucro não seja o único
critério-guia.
Nesta perspectiva, devem ser estimuladas, acolhidas e sustentadas as iniciativas, a todos os níveis, que solicitam as empresas a respeitar os direitos humanos fundamentais de trabalhadoras e trabalhadores, sensibilizando nesse sentido não
só as instituições, mas também os consumidores, a sociedade
civil e as realidades empresariais. Estas, quanto mais cientes
estão da sua função social, tanto mais se tornam lugares onde
se cultiva a dignidade humana, participando por sua vez na
construção da paz. Sobre este aspecto, é chamada a desempenhar um papel ativo a política, promovendo um justo equilíbrio entre a liberdade econômica e a justiça social. E todos
aqueles que intervêm neste campo, a começar pelos trabalhadores e empresários católicos, podem encontrar orientações
seguras na doutrina social da Igreja.
Queridos irmãos e irmãs, enquanto procuramos unir os esforços para sair da pandemia, quero renovar os meus agradecimentos a quantos se empenharam e continuam a dedicar-se,
com generosidade e responsabilidade, para garantir a instrução, a segurança e tutela dos direitos, fornecer os cuidados
médicos, facilitar o encontro entre familiares e doentes, garantir apoio econômico às pessoas necessitadas ou desempregadas. E asseguro, na minha oração, a lembrança de todas as
vítimas e suas famílias.
Aos governantes e a quantos têm responsabilidades políticas e sociais, aos pastores e aos animadores das comunidades eclesiais, bem como a todos os homens e mulheres de boa
vontade, faço apelo para caminharmos, juntos, por estas três
estradas: o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho,
com coragem e criatividade. Oxalá sejam cada vez mais numerosas as pessoas que, sem fazer rumor, com humildade e
tenacidade, se tornam dia a dia artesãs de paz. E que sempre
as preceda e acompanhe a bênção do Deus da paz!

Vaticano, 8 de dezembro de 2021
Mensagem para a Celebração do Dia Mundial da Paz - 1º de janeiro de 2022
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São João Paulo II explica por que Maria é Mãe de Deus
DIÁCONO AMARILDO MARTINS

Na primeira comunidade cristã, enquanto cresce entre os discípulos a consciência de que Jesus é o Filho de Deus, evidencia-se
que Maria é a Theotókos, a Mãe de Deus. Trata-se de um título
que não aparece explicitamente nos textos evangélicos, embora
eles recordem “a Mãe de Jesus” e aﬁrmem que Ele é Deus (Jo 20,28;
cf. 5,18; 10,30.33). Em todo o caso, Maria é apresentada como
Mãe do Emanuel, que signiﬁca Deus conosco (cf. Mt 1,22-23).
MÃE DE DEUS E THEOTÓKOS
No século III, os cristãos do Egito se dirigiam a Maria com a oração:
“Sob a vossa proteção procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus! Não desprezeis as súplicas de nós, que estamos na prova, e livrai-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita” (Da Liturgia das Horas). Neste antigo
testemunho, a expressão Theotókos, “Mãe de Deus”, aparece pela primeira
vez de forma explícita.
O CONCÍLIO DE ÉFESO PROCLAMOU MARIA MÃE DE DEUS
No século IV, o termo Theotókos é de uso frequente no Oriente e no
Ocidente. A piedade e a teologia fazem referência, de modo cada vez mais
frequente, a esse termo, já encontrado no patrimônio de fé da Igreja.
Compreende-se, por isso, o grande movimento de protesto, que se manifestou no século V, quando Nestório pôs em dúvida a legitimidade do título
“Mãe de Deus”. Ele, de fato, propenso a considerar Maria somente como
Mãe do homem Jesus, aﬁrmava que só era doutrinalmente correta a expressão “Mãe de Cristo”. Nestório era induzido a esse erro pela sua diﬁculdade
de admitir a unidade da pessoa de Cristo, e pela interpretação errônea da
distinção entre as duas naturezas – divina e humana – presentes nele.
O Concílio de Éfeso, no ano 431, condenou as suas teses e, aﬁrmando a
subsistência da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do
Filho, proclamou Maria Mãe de Deus.
O QUE QUER DIZER THEOTÓKOS?
A expressão Theotókos, que literalmente signiﬁca “aquela que gerou
Deus”, à primeira vista pode resultar surpreendente; suscita, com efeito,
a questão sobre como é possível que uma criatura humana gere Deus. A
resposta da fé da Igreja é clara: a maternidade divina de Maria refere-se
só a geração humana do Filho de Deus e não, ao contrário, à sua geração
divina. O Filho de Deus foi desde sempre gerado por Deus Pai e Lhe é consubstancial. Nessa geração eterna, Maria não desempenha, evidentemente,
nenhum papel. O Filho de Deus, porém, há dois mil anos, assumiu a nossa
natureza humana e foi, então, concebido e dado à luz por Maria.

Proclamando Maria “Mãe de Deus”, a Igreja quer, portanto, aﬁrmar que
ela é a “Mãe do Verbo encarnado, que é Deus”. Por isso, a sua maternidade
não se refere a toda a Trindade, mas unicamente à segunda Pessoa, ao Filho
que, ao encarnar-se, assumiu dela a natureza humana.
A maternidade é relação entre pessoa e pessoa: uma mãe não é mãe apenas do corpo ou da criatura física saída do seu seio, mas da pessoa que ela
gera. Maria, portanto, tendo gerado segundo a natureza humana a pessoa
de Jesus, que é a pessoa divina, é Mãe de Deus.
Ao proclamar Maria “Mãe de Deus”, a Igreja professa com uma única
expressão a sua fé acerca do Filho e da Mãe. Essa união emerge já no Concílio de Éfeso. Com a deﬁnição da maternidade divina de Maria, os padres
queriam evidenciar a sua fé à divindade de Cristo.
Fonte: Canção Nova
Extraído do livro “A Virgem Maria”, de São João Paulo II
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LEITURA ORANTE

Somos como sinais que orientam para Jesus
‘‘Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo’’ (Mt 2,2b)
RUBENS GALDINO DE SOUZA FILHO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este tempo em que nossos olhos contemplam a salvação, entronizada no
mundo por meio do nascimento humano de Deus, chama-nos atenção a
ausência de espetáculo no acolhimento do Rei e
Salvador. Passado por despercebido entre aqueles que mais o esperavam, o Natal de Jesus revela a natureza de sua missão redentora, o anúncio e o convite para a conversão do coração, o
apelo ao amor, o despojamento total da vida e o
desejo pela simplicidade.
Eis que surge, de Maria, o Messias prometido. Mas onde estavam aqueles que esperavam
e reclamavam a sua vinda? Estavam entretidos
no enrijecimento de seus corações. Estavam
preocupados com a implacabilidade da lei, com
exterioridade das ações, enﬁm, preocupados
consigo mesmos e suas vaidades, a tal ponto de

não perceber e reconhecer a realização da antiga
promessa em Jesus.
O que aconteceria se houvesse ali docilidade
nos corações? A resposta a esse questionamento
é encontrada na atitude dos magos do oriente.
Homens de outra nação, estudiosos dos sinais
dos tempos que, por uma singela manifestação
de Deus pelas forças cósmicas, uma estrela reluzente, se deixaram orientar por Deus e encontraram o Rei. Eles viram a verdadeira Luz, a Palavra que deu origem a toda a criação. Adoraram
e ofertaram seus dons e encontraram a salvação.
Nós também vimos a salvação. Somos orientados por este sinal luzente, chamados a adorá-lo e testemunhá-lo em nossas vidas. De modo
mais profundo, somos chamados a assumirmos
Jesus por inteiro, assimilando-o em nossas vidas. Somos imitadores de sua humildade, simplicidade e santidade. Somos sinais do seu Reino e de sua salvação. Somos, por ﬁm, como a estrela do oriente, que de maneira muito simples
conduz os homens a Jesus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4,12-17.23-25. 3ª-f.: 1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-44.
4ª-f.: 1Jo 4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52. 5ª-f.: 1Jo 4,19-5,4; Sl 71(72); Lc 4,14-22a. 6ª-f.: 1Jo 5,5-13; Sl 147
(147B); Lc 5,12-16. Sábado: 1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 3,22-30. Domingo: Batismo do Senhor, festa – Is 42,
1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 2,1-12
1. Ambiente de oração: este é um momento de intimidade
com Deus. Procure um lugar silencioso. Invoque o auxílio
do Espírito Santo, para que seja Deus mesmo a suscitar
frutos na oração.
2. Leitura atenta da Palavra: o que a passagem bíblica está
dizendo? Para descobrir, leia o texto da Sagrada Escritura
quantas vezes for necessário.
3. Meditação livre: faça da Palavra o seu alimento espiritual.
Destaque as palavras e frases que mais lhe chamam a atenção e as repita quantas vezes lhe for necessário.
4. Oração espontânea: apresente a Deus em oração tudo aquilo que foi suscitado na meditação da Palavra. Com verdadeira humildade suplique, agradeça, apresente sua vida,
peça perdão com suas próprias palavras.
5. Contemplação: esvazie-se de si mesmo e permita que Deus te
faça lembrar de todas as maravilhas que ele te fez, principalmente aquelas cujo conteúdo está relacionado à meditação.
6. Ação: tudo aquilo que foi vivido em oração deve ser trasposto para a vida concreta. Essa é uma atitude livre de
comprometimento em realizar a vontade de Deus na própria vida, o que lhe fará ser também uma pessoa melhor
para os irmãos.
Epifania do Senhor – Ano C. Liturgia da Palavra: Is 60,1-6; Sl 71
(72), 1-2.7-8.10-11.12-12 (R. cf.11); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
O significado do Natal
Neste livreto, o bispo Tihamer Toth nos lembra que, acima de tudo,
o Natal é a comemoração de algo que transformou para sempre a história da humanidade: a Encarnação do Verbo. É a realidade de que
Deus se tornou como um de nós, com exceção do pecado, em Jesus
Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mesmo sendo Rei do Céu
e da Terra, quis nascer pobre para nos ensinar o valor da humildade e
do desapego às coisas passageiras. Por amor, Deus se inclinou até nós
para nos salvar. Que, ao entender seu real significado e sua grandiosa
importância, nossos corações se alegrem nesta festa que é o Natal!
Autor: Tihamer Toth

