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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

A

sensação de que o tempo passa cada vez mais
rápido é uma observação comum. Do ponto de vista
cronológico, as horas, os dias, os meses e os anos têm
a mesma medida. A referida sensação é resultado
não da aceleração do tempo, mas da velocidade sempre maior
com que se obtém os resultados de grande parte dos trabalhos.
Se pensamos a comunicação, logo se percebe como os avanços
tecnológicos dispensaram, entre outros, os telégrafos, as
cartas manuscritas, os telefones públicos. Grande parte da
população lida diariamente com redes sociais e por elas
bilhões de mensagens são trocadas todos os dias em todo o
mundo. Se pensamos o transporte, em especial a tecnologia
da aviação, é possível fazer viagens intercontinentais em
menos de 12 horas. Essas conquistas da contemporaneidade
tornaram o mundo uma aldeia global.
Ao comunicar-se e ao locomover-se cada vez com maior
rapidez, a pessoa tem a impressão de que o tempo corre
demais, passa mais depressa. Acumula-se nas agendas um
número maior de compromissos e atividades em períodos
menores. E deseja-se sempre mais tempo para ser preenchido
com mais atividades. Sabe-se que tal frenesi causa cansaço,
estresse e desgastes físico e emocional. Mesmo assim, a
maioria das pessoas parece querer alongar as horas para
desfrutar mais do tempo.
O tempo toca diretamente a experiência existencial de cada
pessoa. Exemplo são as crianças, quando desejam que o tempo
passe mais rápido para que alcancem a vida adulta. Ou os
idosos, que lamentam ter o tempo de suas vidas passado tão
rápido. Ou os jovens, que estão planejando seu futuro, uma
questão nítida e pertinente ao tempo. O tempo de validade
não se restringe apenas a produtos a serem consumidos, mas
também inclui capacidades, como a habilitação para a direção
de veículos que, de tempos em tempos, precisa ser renovada.
Ou exames médicos que se deve fazer com certa periodicidade.
E a chamada “prova de vida”, que deve ser feita anualmente
pelos que recebem benefícios previdenciários.
Começo a entender que a maturidade humana passa pela
boa relação com o tempo. Superar a visão do tempo como
algoz que estaria a castigar-nos com o irrefreável tique-taque
dos minutos, com uma percepção mais amiga da condição
temporal da existência. Numa linguagem franciscana, alcançar
a liberdade de tratar o tempo como irmão. Nesse sentido, é de
estupenda beleza o que escreve Raduan Nassar em sua obra
Lavoura Arcaica: “…rico não é o homem que coleciona e se
pesa no amontoado de moedas, e nem aquele, devasso, que
se estende, mãos e braços, em terras largas; rico só é o homem
que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo,
aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas
disposições, não se rebelando contra o seu curso, não irritando
sua corrente, estando atento para o seu ﬂuxo, brindando-o
antes com sabedoria para receber dele os favores e não a sua
ira; o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem
supremo, e quem souber com acerto a quantidade de vagar,
ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre nunca
o risco, ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é;
porque só a justa medida do tempo dá a justa natureza das
coisas…”. O ano novo seja tempo para você conquistar essa
riqueza: saber conviver com o tempo. Feliz 2022!

João Justino de Medeiros Silva
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Nesta edição do Encontro Semanal,
trazemos como matéria de capa a intenção de oração do papa Francisco
para janeiro. No vídeo deste mês, o
Pontíﬁce pede por aqueles que sofrem discriminação ou perseguição
religiosa. Em Arquidiocese em Movimento, você acompanha as posses de
padres nas paróquias no último ﬁnal
de semana.
Na página 4, temos duas matérias.
A primeira trata-se de uma série especial sobre o episcopado, que será
dividida em cinco partes, e a segunda aborda o Tempo Comum, que começamos a viver nesta semana. Em

Catequese do Papa, o Santo Padre continua suas meditações sobre São José.
Desta vez, ele explica sobre a paternidade putativa ou legal do santo. Temos também, na página 7, um artigo
sobre o túmulo e a Igreja. A arquiteta
Fabiana Longhi nos traz curiosidades do túmulo de São Pedro.
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.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão

PE. DIÊMERSOM BENTO

“Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está acima
de todo nome, para que, ao Nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na
terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: ‘Jesus Cristo é o Senhor’, para a
glória de Deus Pai” (Fl 2,9-11)

N

este mês de janeiro, a Igreja celebra o Santíssimo Nome de Jesus,
depois da Oitava de Natal, no dia 3 de janeiro. É uma celebração
importante, mas pouco lembrada e ressaltada.
Sabemos que, segundo a Lei de Moisés, todo menino era
circuncidado no oitavo dia e era o pai quem lhe dava o nome. São José teve
a honra de ser encarregado por Deus de dar o nome ao divino Menino. O
Arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria: “Eis que conceberás e darás à luz um
filho, e lhe porás o nome de Jesus” (Lc 1,30-31).
Depois, o mesmo Arcanjo o confirma em sonho a São José: “Ela dará à
luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
de seus pecados” (Mt 1,20-21). “No oitavo dia, quando o menino devia ser
circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus” (Lc 2,21). Assim, o Santíssimo Nome
de Jesus foi dado pelo céu; por isso tem poder.
São Gabriel deixou claro a José a razão deste nome: “porque ele salvará o
seu povo de seus pecados”. A palavra Jesus em Hebraico, Yeshua, quer dizer
“Deus Salva” ou “Salvador”. Então, pronunciar o nome de Jesus com fé é tomálo como Divino Salvador.
É no Nome de Jesus que os pecados são perdoados. “O Filho do Homem
tem poder de perdoar pecados na terra” (Mc 2,10). Ele pode dizer ao pecador:
“Teus pecados estão perdoados” (Mc 2,5). E ele transmite esse poder aos
homens – os Apóstolos – (Jo 20,21-23) para que o exerçam em seu Nome.
Deste modo, o nome de Jesus deve ser invocado com fé, respeito e
veneração assim como nos ensina o segundo mandamento da Lei de Deus.
“O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na
pessoa de seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos
pecados. É o único nome divino que traz a salvação e, a partir de então, pode
ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela Encarnação, de
modo que ‘não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo
qual possamos ser salvos’ (At 4,12)” (Catecismo da Igreja Católica, 432).
Por essa razão, a Igreja põe à nossa disposição a Ladainha do Santíssimo
Nome de Jesus, incentivando-nos a rezá-la com frequência. Esta litania em
honra ao Santíssimo Nome de Jesus foi muito provavelmente composta
no século XV, por São João Capistrano e São Bernardino de Sena, grandes
promotores dessa devoção. Aprovada para uso privado em 1585, pelo papa
Sisto V; para uso local, em 1862, pelo Beato papa Pio IX; foi definitivamente
proposta à Igreja universal em 1866, pelo papa Leão XIII. Os fiéis que a recitam
piedosamente lucram indulgência parcial (cf. Enchiridion Indulgentiarum,
conc. 22, 2º).
Possamos invocar com grande fé e devoção o Santíssimo Nome de Jesus.
“Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual
devamos ser salvos” (At 4,12). Pois “o nome de Jesus é a luz dos pregadores,
porque ilumina, com o seu esplendor, os que anunciam e os que ouvem a sua
palavra” (São Bernadino de Siena).
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Quatro padres tomam posse em
paróquias da Arquidiocese de Goiânia
Fotos: PASCOM

SUZANY MARQUES

N

os dias 8 e 9 de janeiro, paróquias da Arquidiocese de Goiânia
foram agraciadas com a posse de novos padres. No sábado,
dia 8, o administrador apostólico da Arquidiocese de Goiânia,
Dom Washington Cruz, empossou, na Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, em Leopoldo de Bulhões, o padre Ricardo Fernandes de
Limacomo administrador paroquial, e o padre Samuel Alves como vigário
paroquial. Durante a homilia, Dom Washington reﬂetiu: “A Igreja celebra,
hoje, a Festa do Batismo do Senhor. Os quatro Evangelhos narram, para
nós, que Jesus um dia se entregou silenciosamente à multidão que esperava
o batismo. Jesus se aproximou sem nenhum gesto, sem nenhuma palavra,
quase não percebemos sua presença. Jesus não é apenas um de nós, não é
somente um amigo, é o próprio ﬁlho de Deus”.

No mesmo dia, a Paróquia Santa Genoveva, em Goiânia, recebeu também seu novo administrador paroquial, padre Luiz Henrique Brandão
de Figueiredo. A celebração de posse foi presidida pelo bispo auxiliar da
Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonatto. Concelebrou o padre Carlos Gomes Silva. Também esteve presente na celebração padre Warlen
Maxwell Silva Reis que esteve à frente da paróquia por quase 4 anos. Ao
ﬁnal da celebração, os paroquianos presentearam os padres com ﬂores.
O novo administrador paroquial colocou seu presente ao pé do Santíssimo e disse: “Espero que não se importem de dar meu presente a Jesus”.

Também no domingo, a Paróquia Jesus de Nazaré, no Setor Urias
Magalhães, em Goiânia, recebeu o padre Fábio Cardoso da Silva. A
celebração foi presidida por Dom Levi. Durante sua homilia, ele lembrou
que não faz muito tempo que esteve na paróquia dando posse a outro
padre. Porém, justiﬁcou. “A Igreja é muito dinâmica. Ela sempre vai nos
exigindo novos esforços, novas tarefas, novos desaﬁos. É exatamente por
isso que os padres são transferidos.”

No domingo, dia 9 de janeiro, a Paróquia São João Bosco, do
Vicariato Centro, foi presenteada com seu novo pároco, padre
Wagner do Amaral Gama, SDB. A Santa Missa foi celebrada por
Dom Washington.
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Fotos: Reprodução / Internet

A sucessão apostólica
MARCOS PAULO MOTA

E

stamos com o coração ansioso pela proximidade da posse canônica
do novo arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino de
Medeiros Silva. Por essa razão, traremos, nas próximas cinco edições,
uma matéria falando sobre o Ministério Episcopal.
No primeiro capítulo desta série, vamos falar sobre o início do Ministério
Apostólico, que compreende os três graus da Ordem. Jesus Cristo, Filho de
Deus, veio salvar o seu povo dos pecados e santiﬁcar todos os homens.
Assim como o Pai envia Jesus, Ele também envia seus Apóstolos, os quais
santiﬁcou dando-lhes o Espírito Santo, para que também eles gloriﬁcassem
o Pai na terra, colaborando com a salvação dos homens, “para a ediﬁcação
do corpo de Cristo, que é a Igreja”, como disse São Paulo na Carta aos
Efésios (4,12).
O papa emérito, Bento XVI, em sua catequese do dia 10 de março
de 2006, falou sobre a sucessão apostólica. “Vimos que ela é a presença
permanente da palavra e da vida de Jesus no seu povo. Mas a palavra,
para estar presente, tem necessidade de uma pessoa, de uma testemunha. E
assim nasce esta reciprocidade: por um lado, a palavra tem necessidade da
pessoa, mas, por outro, a pessoa, a testemunha, está ligada à palavra que
lhe foi conﬁada e que ele não inventou. Essa reciprocidade entre conteúdo
– palavra de Deus, vida do Senhor – e pessoa que lhe dá continuidade é
característica da estrutura da Igreja.”
A sucessão apostólica é a comunhão eclesial “suscitada e alimentada
pelo Espírito Santo, guardada e promovida pelo ministério apostólico. E
esta comunhão, a que nós chamamos Igreja, não se alarga só a todos os
crentes de um certo momento histórico, mas abraça também todos os

tempos e todas as gerações”, disse o papa emérito, em outra catequese no
mesmo ano de 2006.
Sabemos que o Romano Pontíﬁce, o papa, é o sucessor de São Pedro, a
quem Jesus entregou a chave do Reino dos Céus. O papa, também chamado
vigário de Cristo, tem como função apascentar todo o rebanho do Senhor.
Ele está revestido, por instituição divina, de poder supremo, pleno, imediato
e universal, em ordem à cura das almas. Dessa forma, tendo sido enviado
como pastor de todos os ﬁéis para promover o bem comum da Igreja
universal e o de cada uma das Igrejas Particulares, ele tem a supremacia do
poder ordinário sobre todas as igrejas.
Por outro lado, os bispos, sucessores dos apóstolos, são constituídos pelo
Espírito Santo como pastores das almas em unidade e, sob a autoridade
do papa, são enviados a perpetuar a obra de Cristo sumo e eterno pastor
e sacerdote. Ao enviar os apóstolos e seus sucessores, o próprio Cristo
deu-lhes autoridade e o poder de ensinar todas as gentes, de santiﬁcar os
homens e os apascentar. Por isso, os bispos são verdadeiros e autênticos
mestres, pontíﬁces e pastores.

Começamos a viver o Tempo Comum
LARISSA COSTA

Nesta segunda-feira, dia 10, começamos a vivenciar o Tempo Comum.
Este tempo litúrgico é caracterizado pela cor verde e compreende 33 ou 34
semanas. Padre João Batista de Lima, coordenador da Liturgia, explica que
este tempo é dividido em duas partes. “A primeira parte começa no dia
seguinte à celebração da Festa do Batismo do Senhor e se estende até a terçafeira antes da Quarta-feira de Cinzas, quando começa a santa Quaresma.”
Já a segunda parte nós vivenciamos depois do Ciclo Pascal. Ela tem início
na segunda-feira após Pentecostes e se estende até a Festa de Cristo Rei.
Conforme o professor Felipe Aquino, “a primeira parte é um momento de
escuta da Palavra e do anúncio do Reino de Deus”, e a segunda é o tempo
de “pôr em prática a vivência do Reino”.
De acordo com o coordenador da Liturgia, a tônica das 33 ou 34 semanas

do Tempo Comum é baseada pela leitura contínua do Evangelho do ano.
“Para nós, neste caso, que estamos no Ano C, a leitura contínua é do
Evangelho de Lucas.” No Guia litúrgico-pastoral da CNBB compreendemos
que, neste tempo, “cada texto do Evangelho proclamado nos coloca no
seguimento de Jesus Cristo, desde o chamamento dos discípulos até os
ensinamentos a respeito dos ﬁns dos tempos”.
O padre João Batista fala que devemos experienciar o Tempo Comum
pela Lectio Divina, vivendo a Palavra de Deus, especialmente aos domingos,
e deixando que esta Palavra conduza os nossos passos. Também temos as
festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do Mistério Pascal
(Maria, Apóstolos e Evangelistas, depois Santos e Santas).

SOLENIDADES DO SENHOR
NO TEMPO COMUM
Quatro celebrações acontecem no Tempo Comum. Elas são
móveis porque a sua data depende da Páscoa:

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo: a Solenidade de
Corpus Christi acontece na quinta-feira após a celebração da
Santíssima Trindade (16/6);
Sagrado Coração de Jesus: acontece na segunda sexta-feira
após a Festa de Corpus Christi (24/6);
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo: é celebrada no
último domingo do Tempo Comum, ou seja, no 34º domingo
(20/11).

Imagens: Internet

Santíssima Trindade: é celebrada no domingo seguinte ao de
Pentecostes (12/6);
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T

odos os meses, o Santo Padre nos convida a rezar por uma
intenção especíﬁca, além das nossas intenções particulares. Neste
mês de janeiro, o papa nos pede para rezarmos na intenção
da “Discriminação e perseguição religiosa”. O texto original
divulgado pelo site Rede Mundial de Oração do Papa traz: “Para que todas
as pessoas que sofrem discriminações e perseguições religiosas encontrem
nas sociedades onde vivem o reconhecimento dos próprios direitos e da
dignidade que nasce de ser irmãos”.
O papa Francisco tem dedicado suas intenções no mês de janeiro dos
últimos anos para o tema da fraternidade, levantando, porém, enfoques
diferentes. Entre os temas já abordados, temos: O desaﬁo do diálogo
ecumênico e inter-religioso, o tema da paz, da perseguição religiosa, o
acolhimento dos migrantes e refugiados, o reconhecimento das minorias
étnicas e religiosas e apelos ao reconhecimento do outro, acima de tudo,
como um irmão e uma irmã.
Ao falar da fraternidade, no ano passado, em sua mensagem para o Dia
Mundial da Paz, Francisco descreve a fraternidade como desaﬁo do século.
Segundo o Pontíﬁce, “A fraternidade é a nova fronteira da humanidade
sobre a qual devemos construir; é o desaﬁo do nosso século”.
Neste ano de 2022, o papa chama a atenção para a discriminação e a
perseguição religiosa nos países em que a menor parte da população não
consegue manifestar e viver a sua fé. Francisco ressalta que todos os seres
humanos são ﬁlhos do mesmo Deus e as religiões têm um papel mais
importante, pelos valores de compaixão, serviço, solidariedade que todas
elas têm em si.

De acordo com dados do Relatório sobre a Liberdade Religiosa no
Mundo, divulgado pela Fundação Pontifícia “Ajuda Igreja que Sofre”, cerca
de 4 bilhões de pessoas vivem nos 26 países classiﬁcados como aqueles
que sofrem as mais intensas violações da liberdade religiosa. Essas pessoas
constituem pouco mais da metade (51%) da população mundial. O mesmo
relatório aﬁrma que mais de 646 milhões de cristãos vivem em países onde
a liberdade religiosa não é respeitada.
Sem a menor sombra de dúvida, uma das principais características dos 9
anos de pontiﬁcado do papa Francisco é construir pontes para unir onde há
divisão, atravessar as barreiras visíveis e, às vezes, invisíveis de separação
que impedem o encontro. “Não devemos ter medo de criar espaço para a
paz em nossas vidas, cultivando o diálogo e a fraternidade entre nós”, disse
o papa, em um discurso no dia 10 de janeiro de 2022, ao Corpo Diplomático
credenciado junto à Santa Sé.

Pai bom,
Tu sonhas para cada um de nós uma vida feliz,
onde nos encontremos em paz,
mesmo nas diferenças de cada um.
Ajuda-me a ver em cada pessoa
o rosto de um irmão do qual sou responsável.
Que o teu sonho de paz e fraternidade
comece já no meu coração e no seio das comunidades cristãs.
Na tua imensa misericórdia, lembra-te de todos os que
sofrem,
especialmente os que são perseguidos por causa da sua
religião.
Pai-Nosso...
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CATEQUESE DO PAPA

SÃO JOSÉ – N. 6

o pai putativo de Jesus
Estimados irmãos e irmãs!

H

oje meditaremos sobre São José como pai de Jesus. Os Evangelistas
Mateus e Lucas apresentam-no como o pai putativo de Jesus e
não como pai biológico. Mateus especiﬁca-o, evitando a fórmula
“gerou”, utilizada na genealogia para todos os antepassados de
Jesus; mas deﬁne-o como “esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado
o Cristo” (1,16). Enquanto Lucas aﬁrma isto, dizendo que era pai de Jesus
“como se supunha” (3,23), isto é, aparecia como pai.
A ﬁm de compreender a paternidade putativa ou legal de José, é
necessário ter em mente que em tempos antigos no Oriente a instituição da
adoção era muito comum, mais do que é hoje. Pensemos no caso comum
em Israel do “levirato”, formulado da seguinte maneira no Deuteronômio:
“Se os irmãos residirem juntos e um deles morrer sem deixar ﬁlhos, a viúva
não poderá casar com um estranho; o seu cunhado é que se juntará a ela e a
tomará como mulher, observando o costume do levirato. E o primeiro ﬁlho
que ela tiver usará o nome do irmão morto, a ﬁm de que esse nome não
se extinga em Israel” (25,5-6). Por outras palavras, o pai desta criança é o
cunhado, mas o pai legal continua a ser o falecido, que dá ao recém-nascido
todos os direitos hereditários. O objetivo desta lei era duplo: assegurar a
descendência do falecido e a preservação do patrimônio.
Como pai oﬁcial de Jesus, José exerce o direito de impor o nome ao
ﬁlho, reconhecendo-o juridicamente. Juridicamente é o pai, mas não
generativamente, não o gerou.
Antigamente o nome era o compêndio da identidade de uma pessoa.
Mudar o nome signiﬁcava mudar a si mesmo, como no caso de Abrão, cujo
nome Deus mudou para “Abraão”, que signiﬁca “pai de muitos”, pois, diz
o Livro do Gênesis, “farei de ti o pai de inúmeros povos” (17,5). O mesmo
vale para Jacó, que é chamado “Israel”, que signiﬁca “aquele que luta com
Deus”, porque lutou com Deus para o forçar a conceder-lhe a bênção (cf.
Gn 32,29; 35,10).
Mas, sobretudo, dar o nome a alguém ou a algo signiﬁcava aﬁrmar a
própria autoridade sobre o que era denominado, como fez Adão quando
conferiu um nome a todos os animais (cf. Gn 2,19-20).
José já sabe que para o ﬁlho de Maria havia um nome estabelecido por
Deus – o nome de Jesus é dado pelo seu verdadeiro pai, Deus – o nome
“Jesus”, que signiﬁca “O Senhor salva”, como o Anjo lhe explicou: “Porque
ele salvará o povo dos seus pecados” (Mt 1,21). Esse aspecto particular da
ﬁgura de José permite-nos hoje reﬂetir sobre a paternidade e a maternidade.
E acho que isto é muito importante: pensar na paternidade, hoje. Pois
vivemos numa época de notável orfandade. É curioso: a nossa civilização é
um pouco órfã, e sente-se esta orfandade. Ajude-nos a ﬁgura de São José a
entender como se resolve o sentido de orfandade que hoje nos faz tanto mal.
Não é suﬁciente pôr um ﬁlho no mundo para dizer que também
somos pais ou mães. “Não se nasce pai, torna-se tal... E não se torna
pai, apenas porque se colocou no mundo um ﬁlho, mas porque se cuida
responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade
pela vida de outrem, em certo sentido exerce a paternidade a seu respeito”
(Carta Ap. Patris Corde). Penso, em particular, em todos aqueles que se
abrem a acolher a vida através da adoção, que é uma atitude tão generosa
e positiva. José mostra-nos que este tipo de vínculo não é secundário, não
é uma alternativa. Esse tipo de escolha está entre as formas mais elevadas
de amor e de paternidade e maternidade. Quantas crianças no mundo
estão à espera de alguém que cuide delas! E quantos cônjuges desejam ser
pais e mães, mas não o conseguem por razões biológicas; ou, embora já
tenham ﬁlhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não o têm.
Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o
“risco” do acolhimento. E hoje, também, com a orfandade, existe um

determinado egoísmo. Há dias, falei sobre o inverno demográﬁco que há
atualmente: as pessoas não querem ter ﬁlhos, ou apenas um e nada mais. E
muitos casais não têm ﬁlhos porque não querem, ou têm só um porque não
querem outros, mas têm dois cães, dois gatos… Pois é, cães e gatos ocupam
o lugar dos ﬁlhos. Sim, faz rir, entendo, mas é a realidade. E essa negação da
paternidade e da maternidade diminui-nos, cancela a nossa humanidade. E
assim a civilização torna-se mais velha e sem humanidade, porque se perde
a riqueza da paternidade e da maternidade. E a Pátria que não tem ﬁlhos
sofre e – como dizia alguém um pouco humoristicamente – “e agora quem
pagará os impostos para a minha reforma, que não há ﬁlhos? Quem se
ocupará de mim?”: ria, mas é a verdade. Peço a São José a graça de despertar
as consciências e pensar nisto: em ter ﬁlhos. A paternidade e a maternidade
são a plenitude da vida de uma pessoa. Pensai nisto. É verdade, existe a
paternidade espiritual e a maternidade espiritual para quem se consagra
a Deus; mas quem vive no mundo e se casa, deve pensar em ter ﬁlhos,
em dar a vida, pois serão eles que lhes fecharão os olhos, que pensarão
no seu futuro. E também, se não podeis ter ﬁlhos, pensai na adoção. É um
risco, sim: ter um ﬁlho é sempre um risco, quer natural quer adotivo. Mas
pior é não os ter, é negar a paternidade, negar a maternidade, tanto a real
como a espiritual. A um homem e a uma mulher que voluntariamente
não desenvolvem o sentido da paternidade e da maternidade, falta algo
principal, importante. Pensai nisto, por favor. Espero que as instituições
estejam sempre prontas a ajudar neste sentido da adoção, controlando
seriamente, mas também simpliﬁcando o procedimento necessário para
que se realize o sonho de tantos pequeninos que precisam de uma família,
e de tantos cônjuges que desejam entregar-se com amor. Há tempos ouvi
um testemunho de uma pessoa, um médico – importante a sua proﬁssão –
não tinha ﬁlhos e com a esposa decidiram adotar uma criança. E quando
chegou o momento, ofereceram-lhes uma e disseram: “Mas não sabemos
como será a saúde dela. Talvez possa ter alguma doença”. E ele – tinha-o
visto – respondeu: “Se o senhor me tivesse perguntado isto antes de entrar,
talvez teria dito não. Mas vi-o: aceito-a”. Esta é a vontade de ser pai, de ser
mãe também na adoção. Não tenhais medo disto.
Rezo para que ninguém se sinta sem um vínculo de amor paterno.
E quantos estão doentes de orfandade continuem em frente sem este
sentimento tão negativo. Possa São José exercer a sua proteção e a sua ajuda
sobre os órfãos; e que interceda pelos casais que desejam ter um ﬁlho. Por
isto, rezemos juntos:

São José,
vós que amastes Jesus com amor de pai,
estai próximo das muitas crianças que não têm família
e que desejam um pai e uma mãe.
Apoiai os cônjuges que não podem ter ﬁlhos,
Ajudai-os a descobrir, através deste sofrimento, um
projeto maior.
Fazei com que a ninguém falte uma casa, um
relacionamento,
uma pessoa que se ocupe dele ou dela;
e curai o egoísmo daqueles que se fecham à vida,
para que possam abrir o coração ao amor. Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 5 de janeiro de 2022

Janeiro de 2022

Arquidiocese de Goiânia

7

Fotos: Internet

O EDIFÍCIO RELIGIOSO E SUAS CURIOSIDADES

FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

Q

uando olhamos para a imponente, majestosa e simbólica Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano,
talvez não imaginamos os reais motivos para a sua
construção. A área onde está localizada a igreja era
um antigo cemitério e onde se encontra o túmulo de São Pedro, o primeiro papa da Igreja.
Em honra ao apóstolo, o Imperador Constantino ordenou
a construção de uma igreja sobre o túmulo. No papado de
Júlio II, em 1506, tiveram início as obras da nova igreja que
conhecemos hoje. E, sobre o altar, embaixo do baldaquino,
sobre a majestosa cúpula estão a cripta e o túmulo de São
Pedro, aos quais os ﬁéis têm acesso pela parte de trás do baldaquino. Mas o túmulo original encontra-se dois pavimentos abaixo, no subsolo da Basílica, conforme as escavações
arqueológicas realizadas de 1939 a 1949.

Urna com os ossos de São Pedro no Altar
da Confissão no Vaticano

Muro do grafito

Segundo o jornalista Luis Dufaur, “As escavações revelaram uma pequena capela, formada por uma mesa sustentada por duas pequenas colunas de
mármore e apoiada num muro rebocado e pintado de vermelho (o chamado
“muro vermelho”) em posição correspondente a de um nicho; no chão, diante
do nicho, sob uma pequena laje, um túmulo escavado diretamente na terra”.
Ao lado do “muro vermelho”, há um pequeno muro com inscrições, identiﬁcado de “muro do graﬁto”, o qual tinha uma cavidade pequena e onde foi encontrado um pequeno fragmento de 3,2x5,8cm, graﬁtado em grego “PETR[Oc]
ENI”, “Pedro está aqui”. Essa descoberta é um documento factual da autenticidade do local, o túmulo de Pedro.
VOCÊ PODE ASSISTIR AO VÍDEO QUE MOSTRA O TÚMULO DE SÃO
PEDRO NO SUBSOLO DA BASÍLICA VATICANA:
gloria.tv/post/eUwVrgzhRMDa2eUiNqgxG2fbk

Vista do altar, baldaquino e cripta, onde está o túmulo de São Pedro
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LEITURA ORANTE
(Jo 10,14)

GUILHERME CUNHA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

As leituras deste 2º Domingo do Tempo Comum apontam para a união mais
profunda com aquilo que Deus quer para
cada um de nós. Ele deseja refazer a sua
aliança de amor com os homens. A primeira leitura, retirada da profecia de Isaías, começa com um termo que possui uma
beleza singular, pois nos revela a motivação mais profunda da ação de Deus: “Por
Amor” (Is 62,1). Por duas vezes, o profeta
repete que é o Amor a grande motivação
de Deus para permanecer ﬁel ao povo da
promessa e desejar ser desposado por Ele.
A leitura do Evangelho de João apresenta o primeiro sinal público que Jesus realizou em Caná da Galileia. Em uma festa de
casamento, Maria, a Mãe de Deus, percebe
que eles não têm mais vinho e, numa atitude quase profética, aponta para os servos
aquele que é o verdadeiro noivo de Israel.
Ela sabe que Jesus não é um simples convi-

dado e suas palavras são um belo testemunho dessa conﬁança que devemos depositar
nele: “Fazei o que ele vos disser” (Jo 2,5).
A festa de casamento é a manifestação
pública e compartilhada do amor dos esposos que transborda para todos aqueles
que participam de sua alegria. Queremos
também participar dessa alegria, poder
nos embriagar do vinho novo da Palavra
que sai da boca de Deus. Além do mais, o
Senhor nos chama para ir além dos sinais
que Ele nos faz por sua imensa misericórdia, pois quer selar conosco essa aliança de
casamento. Ele quer que aceitemos o seu
amor inﬁnito, total e eterno e nos tornemos
sua ﬁel noiva que se doa totalmente, por
amor, ao seu verdadeiro e único amado.
Deixemos que a Mãe de Jesus, modelo de
perfeição e de entrega total ao projeto de
Deus, cuide de todos os preparativos dessa grande festa e, principalmente, que ela
nunca deixe acabar o desejo de Deus em
nossos corações.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Sm 15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-22. 3ª-f.: 1Sm 16,1-13; Sl 88(89); Mc 2,23-28. 4ª-f.:
1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 143(144); Mc 3,1-6. 5ª-f.: 1Sm 18,6-9.19,1-7; Sl 55(56); Mc 3, 7-12. 6ª-f.: 1Sm 24,3-21; Sl
56(57); Mc 3,13-19. Sábado: 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79(80); Mc 3,20-21. Domingo: 3º Domingo do Tempo Comum –
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18B(19);1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração Jo 2,1-11 (página 1468 – Bíblia das
Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um 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 e deixe que a Sagrada
Escritura se comunique com você. Deixe que Deus fale
com suas palavras, apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na 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.
2º Domingo do Tempo Comum − Ano C. Liturgia da
Palavra: Is 62,1-5; Sl 95 (96) 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a.c (R.
1a.3b); 1Cor 12,4-11; Jo 2,1-11 (Bodas de Caná).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Ensinamentos dos Santos
Os ensinamentos dos Santos são preciosos para nos ajudar a agradar a Deus. Eles
são os verdadeiros “amigos de Deus”, que viveram segundo a sua santa vontade.
Seus ensinamentos nasceram de suas vidas, repletas de heroísmo, de amor a
Deus, de fidelidade à Igreja e de amor às almas. Foram iluminados com a Luz de
Jesus Cristo, amadurecidos sob o calor da oração, da penitência e moldados sob
o amor aos irmãos. Suas palavras mudaram a vida de muitas pessoas.
Quando a sua alma sentir o peso da vida, o cansaço da caminhada ou a
saudade de Deus, abra estas páginas, medite-as sem pressa e deixe que os
moradores do Céu lhe falem ao coração, na linguagem de Deus.
Autor: Prof. Felipe Aquino (org.)

Conheça nossa

