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PALAVRA DO ARCEBISPO

As águas das
chuvas

E

ntre os fenômenos da natureza, a chuva é um dos mais belos
e mais fortes. A água, ao cair dos céus, desperta a vida e logo
pede passagem. Onde há terra ela penetra para fecundar as sementes e deixar verde a vegetação. Alimenta as nascentes em
que os sedentos acorrem para beber da água cristalina. Se o solo está
impermeabilizado pelo cimento ou asfalto, ou ocupado com construções, quanto mais intensas e duradouras as chuvas, mais força as
águas pluviais ganham e podem se tornar destruidoras. Se há alguma
fresta, ela entra gota a gota para fazer goteira nos telhados e nas lajes.
Desmorona barrancos, abre crateras, esculpe as pedras. Quase vaidosa, ela desfruta de uma persistência evocada no adágio: “Água mole
em pedra dura tanto bate até que fura”. Ela está sempre presente,
com grande riqueza de signiﬁcados, em passagens bíblicas. Exemplo
é a evocação da imagem bíblica do dilúvio, para lembrar que as águas
podem submergir muitos espaços e pode trazer consigo a morte.
O ser humano dela depende para viver. Os médicos aconselham
beber ao menos três litros de água por dia, o que para muitos é um
sacrifício. Numa casa ela é moradora de destaque em diversos espaços, especialmente nos lavabos, cozinhas, banheiros e jardins. E
quando não se faz presente, quanta reclamação de quem depende
dela para banhar-se, alimentar-se e limpar os ambientes. Ela é, indubitavelmente, um produto de primeira necessidade. Pode ser chamada de ouro, pois em muitos lugares é disputada e, pelo que se
anuncia, será cada vez mais valiosa. Engarrafada, em vidro ou em
pet, quantos na atualidade não adquirem a água para servir à mesa
e beber, ou mesmo cozinhar?
Inteligentemente, o ser humano descobriu que as águas podem
ser represadas e sua força transformada em energia mecânica.
Depois descobriu que daí poderia ter energia elétrica. Para isso é
capaz de mudar o curso dos rios e de construir imensas hidrelétricas, que trazem inúmeros benefícios e inúmeros desequilíbrios
ambientais e sociais.
As chuvas que neste verão de 2022 castigam algumas regiões do
Sudeste e, também, do Norte do país oportunizam, mais uma vez,
muitas reﬂexões. Quero contribuir com duas ponderações que me
parecem necessárias e úteis. Ambas partem da pergunta: em relação à água, qual minha posição pessoal e política? Sei que sobre
toda ação pessoal há uma espécie de hipoteca social. Boa parte das
ações pessoais tem consequências sociais. Daí brota a natureza política das pequenas ações do cotidiano. Então, a primeira ponderação
é sobre o modo como pessoalmente lidamos com a água. Reﬂita:
como a utilizo? Há desperdícios? Que interferências minhas colaboram para resultar em desastres maiores? Preservo as árvores? Deixo
espaços de solo livres para a água penetrar na terra? Evito deixar
lixo no caminho das águas pluviais? Esses pequenos gestos podem
parecer inúteis para você, mas para a Terra, que abriga bilhões de
habitantes, cada gesto desses tem um impacto impressionante.
A outra ponderação é de ordem política. Lembre-se de que as
grandes decisões administrativas conﬁadas aos governos precisam
ser terminantemente acompanhadas e criticadas pelos cidadãos
eleitores. Há decisões governamentais que são avassaladoras para o
futuro do planeta. Entre elas estão as relacionadas às águas e, consequentemente, à questão energética e à mineração. O cidadão comum,
de modo geral, tem pouco interesse nesses debates. Nossa omissão
diante dessas decisões tem alto custo, levando ao perecimento de
bens e ceifando vidas, sobretudo dos mais pobres.
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Editorial
Esta é uma edição comemorativa.
Alegramo-nos pelas 400 edições do nosso Jornal Encontro Semanal. Na próxima
terça-feira, dia 25 de janeiro, celebraremos a Festa da Conversão de São Paulo,
considerado um dos pilares da Igreja. Por
isso, na matéria de capa falamos sobre a
conversão.
Em Arquidiocese em Movimento, você
confere as posses do frei Ronaldo Alves,
na Paróquia São Francisco de Assis, em
Goiânia, e do padre Wallace Guedes, na
Paróquia Santa Luiza, em Aparecida de
Goiânia.
Na página 4, trazemos duas matérias
especiais. Desta vez, na nossa série sobre
o Episcopado, tratamos do múnus de ensinar, santiﬁcar e governar, e você vai ler
também sobre o Domingo da Palavra instituído pelo papa Francisco. Na página 6,
o Santo Padre nos fala, em sua catequese,

sobre São José, o carpinteiro, aquele que
ensinou o trabalho a Jesus.
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.

ERRATA
Na edição passada, número 399, na página 7,
onde se lê “aos quais os fiéis têm acesso pela
parte de trás do baldaquino”, leia-se “aos
quais os fiéis têm acesso pela parte lateral
esquerda, descendo nas capelas por uma
escada diante do pilar de Santo André”.
Boa leitura!
#somosum

História da Igreja em Goiás
O testamento de
Dom Emanuel Gomes de Oliveira
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

O

testamento de Dom Emanuel Gomes de Oliveira foi escrito em Goiânia
no dia 8 de setembro de 1954, ano que antecedeu sua morte. Ele faleceu
no dia 12 de maio de 1955, aos 81 anos, no quarto de sua residência,
situado no Seminário Santa Cruz, em Silvânia-GO. O testamento é prioritariamente de cunho religioso, pois considerava que era necessário para o bem
de sua alma no seu post mortem. Ele invocou a Santíssima Trindade, depois Nossa
Senhora e os santos de devoção pessoal, professando a fé católica. Esse tipo de
preâmbulo pode ser chamado de escatológico, pois sugere que o testamento era
um importante meio para sua salvação, remetendo a uma preocupação com a
sua alma que ia além da sepultura.
Dom Emanuel renovou a sua fidelidade à Igreja Católica Apostólica Romana e
reiterava a sua fidelidade ao ministério petrino, figurado na pessoa do papa, de
acordo com a ordem hierárquica da qual ele fazia parte como bispo católico. Essa
profissão de fé reforçava o seu espírito de obediência e submissão aos dogmas e
ensinamentos da fé católica.
O segundo elemento no testamento em questão diz respeito ao pedido de
perdão. Ele se arrependeu de seus pecados e pediu perdão a Deus por eles. Depois, concedeu seu perdão a todos os que o ofenderam, retomando a parte da
oração do Pai-Nosso que diz “perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu”. Além disso, há um elemento interessante, o pedido
de perdão aos seus padres. Sendo ele bispo de Goiás, exercendo uma função de
governo, durante a vida deve ter enfrentado muitos impasses com diversos padres no seu episcopado. Portanto, esse pedido de perdão tem um valor simbólico,
nessa altura do fim da vida. Uma reconciliação que pudesse apaziguar os ânimos,
reparando os erros cometidos.
O terceiro elemento mostrava a sua relação com os bens materiais. Dom Emanuel era um bispo religioso, salesiano. Ao ingressar na congregação fez o voto
de pobreza, com a finalidade de viver esse conselho evangélico. Ao relatar essa
realidade no seu testamento, da sua relação com os bens materiais, ele deixou
transparecer o seu esforço na prática do voto feito no início de sua vida religiosa.
No quarto elemento do testamento há um relato sobre as obras de caridade.
Nesta parte, Dom Emanuel enfatizou as obras feitas por suas mãos, sejam elas de
fé ou caridade, ressaltando a figura dos seus benfeitores que não foram poucos,
possibilitando seus grandes feitos. Durante seu episcopado, ele soube agregar
perto de si pessoas de posses, condições financeiras elevadas e influência política
e social que colaboraram muito para o bom andamento de seu episcopado, que
durou mais de 30 anos. Relatar essa situação no testamento tem duas finalidades: agradecer às pessoas que ajudaram diretamente as obras da Igreja; fazer o
balanço de sua ação e mostrar o seu despojamento material no fim de sua vida,
uma forma de prestar contas diante de Deus para se redimir, no desejo de ganhar
a salvação eterna.
O quinto elemento é representado pelos dados autobiográficos. Por meio do
relato de alguns dados da sua história, Dom Emanuel ressaltou sua orfandade, a
grande ajuda que teve de seu tio Quintiliano José do Amaral, cônego da Capela
Imperial, e sua formação religiosa junto aos salesianos.
O tema misericórdia deu a tônica do fim de seu testamento. Dom Emanuel
se lançou inteiramente diante da misericórdia de Deus, principalmente perante
seu julgamento, para que Deus pudesse ser misericordioso consigo. Ele encerrou
com uma frase em latim “In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum!”, que
significa “Em ti Senhor, esperei: não serei confundido na eternidade”. Essa é a última frase que compõe um dos hinos mais antigos da Igreja Católica chamado Te
Deum, um hino de ação de graças contido na liturgia das horas e que é cantado
nas festas litúrgicas mais importantes da Igreja Católica.
O corpo de Dom Emanuel foi sepultado na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora − Catedral, no presbitério, aos pés do altar-mor, onde foi colocada uma lápide
de pedra com a inscrição que contém uma breve e elegíaca biografia.
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Paróquias da
Arquidiocese de
Goiânia recebem
novos padres na
administração
SUZANY MARQUES

N

esta semana, mais duas paróquias da Arquidiocese de Goiânia receberam novos padres para ﬁcarem à frente da missão
e coordenação da Igreja. No dia 15 de janeiro, a Paróquia São
Francisco de Assis, no Setor Leste Universitário, recebeu o
frei Ronaldo Alves da Silva como pároco, o frei Paulo Sérgio de Sousa
como vigário paroquial e o diácono transitório, frei Lucas de Sousa,
para auxiliar na missão.

Paróquia Santa Luzia
Já no domingo, 16 de janeiro, a Paróquia Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, foi agraciada pela posse de um novo administrador
paroquial, o padre Wallace Guedes de Morais. A Santa Missa também foi celebrada por Dom Washington, que falou um pouco sobre a
missão do sacerdote. “O sacerdote está diante do povo e no meio do
seu povo para ajudar os ﬁéis cristãos a serem cada vez mais amigos
de Deus, mais fraternos entre eles e aberto a todos.” Além disso, ele
ressaltou: “O sacerdote, antes de tudo, é um homem de Deus”.
Fotos: PASCOM - Paróquia Santa Luzia

Fotos: PASCOM - Paróquia São Francisco

Paróquia São Francisco de Assis

A celebração foi presidida pelo administrador apostólico da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington Cruz. Em sua homilia, ele
agradeceu a todos os freis que passaram pela paróquia. “A calorosa
recepção do novo pastor deve ser guiada por um olhar de fé que signiﬁca a presença de um pároco a frente da comunidade? A resposta
é simples e profunda ao mesmo tempo. Trata-se da presença sacramental do próprio Cristo que, através de um instrumento humano,
continua ensinando, santiﬁcando e governando pelo povo que ele
mesmo os conﬁa”, explicou.

Instituto Coração de Jesus comemorará seu
centenário em 2022
Em fevereiro, as irmãs do Instituto Coração de Jesus (ICJ) vão comemorar seu primeiro centenário de
fundação. A congregação nasceu na Alemanha e foi fundada pelo padre Guilherme Meyer. Em Goiás, o instituto está presente há aproximadamente 54 anos. Com o lema “Caminhar na presença do Senhor”, as irmãs
do instituto são “sinais de presença do Ressuscitado no mundo”.
A abertura das comemorações dos 100 anos acontecerá no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, no Setor Aeroporto, em Goiânia. A Santa Missa será aberta ao público.
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MATÉRIA ESPECIAL

MINISTÉRIO EPISCOPAL – N. 2

O Ministério Episcopal e seu múnus
MARCOS PAULO MOTA

N
Fotos: Rudger Remígio

o primeiro capítulo da nossa série falamos sobre a sucessão apostólica. Hoje, vamos entender um pouco mais sobre o Ministério Episcopal e seu múnus de ensinar, santiﬁcar e governar.
No Rito de Sagração Episcopal está escrito: “No Bispo está presente o próprio Cristo, Senhor e Pontíﬁce Eterno, pelo ministério episcopal
é Cristo que continua a proclamar o Evangelho e a distribuir aos que creem,
os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo, é Cristo que incorpora novos membros à Igreja. Pela sabedoria e prudência do bispo, é Cristo
que vos conduz nesta peregrinação terrena, até a felicidade eterna”.
O Episcopado é um serviço e não uma honra. Na Prece de Ordenação, o
bispo ordenante reza: “Pela força do Espírito Santo que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedei-lhe o poder de perdoar os pecados segundo vosso mandamento; que ele distribua os ministérios segundo o vosso
preceito, e desligue todo o vínculo conforme o poder dado aos Apóstolos”.
O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA NOS ENSINA SOBRE ESSES MÚNUS

SANTIFICAR: “O bispo tem
igualmente ‘a responsabilidade
de dispensar a graça do sumo sacerdócio’, em particular na Eucaristia, que oferece pessoalmente
ou cuja celebração pelos presbíteros seus cooperadores ele garante. É que a Eucaristia é o centro
da vida da Igreja particular. O
bispo e os presbíteros santiﬁcam
a Igreja com a sua oração e o seu
trabalho, bem como pelo ministério da Palavra e dos sacramentos. E também a santiﬁcam com o seu exemplo, atuando ‘não com um poder autoritário sobre a herança do Senhor, mas como modelos do rebanho’ (1Pd
5,3). Assim ‘chegarão, com o rebanho que lhes está conﬁado, à vida eterna’”
(Catecismo, n. 893).

ENSINAR: “Os bispos, com os
presbíteros seus cooperadores,
‘têm como primeiro dever anunciar o Evangelho de Deus a todos
os homens’, conforme a ordem
do Senhor. Eles são ‘os arautos
da fé’, que trazem a Cristo novos
discípulos, e os ‘doutores autênticos’ da fé apostólica, ‘munidos
da autoridade de Cristo’. Para
manter a Igreja na pureza da fé
transmitida pelos Apóstolos,
Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação na sua própria infalibilidade, Ele que é a Verdade. Pelo ‘sentido sobrenatural da fé’, o povo de
Deus ‘adere de modo indefectível à fé’, sob a conduta do Magistério vivo
da Igreja” (Catecismo, n. 888 e 889).

GOVERNAR: “‘Os bispos dirigem as suas Igrejas particulares,
como vigários e legados de Cristo, mediante os seus conselhos,
incitamentos e exemplos; mas
também com a sua autoridade e
com o seu poder sagrado’, que, no
entanto, devem exercer para ediﬁcação naquele espírito de serviço
que é próprio o do seu Mestre. O
Bom Pastor há de ser o modelo e a
‘forma’ do múnus pastoral do bispo. Consciente das suas fraquezas, ‘o bispo
pode mostrar-se indulgente para com os ignorantes e os transviados. Não
se furte a atender os que de si dependem, rodeando-os de carinho, como a
verdadeiros ﬁlhos [...]. Quanto aos ﬁéis, devem viver unidos ao seu bispo
como a Igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai’” (Catecismo, n. 894 e 896).

Terceiro Domingo do Tempo Comum
é dedicado à Palavra

Foto: Rudger Remígio

LARISSA COSTA

N

o dia 23 deste mês a Igreja celebra o Domingo da Palavra. Esse dia foi
instituído pelo papa Francisco, na Carta Apostólica sob forma de Motu
Proprio Aperuit Illis, em setembro de 2019, e é comemorado no Terceiro
Domingo do Tempo Comum desde então. “Portanto estabeleço que o
3º Domingo do Tempo Comum seja dedicado à celebração, reﬂexão e divulgação da Palavra de Deus. Este Domingo da Palavra de Deus colocar-se-á, assim, num momento propício daquele período do ano em que somos
convidados a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos
cristãos.”
O Santo Padre explica que a dedicação de um domingo à Palavra de
Deus faz a Igreja reviver o gesto do Ressuscitado “que abre, também para
nós, o tesouro da sua Palavra” para que possamos ser no mundo mensageiros desta riqueza que não se acaba. “Possa o domingo dedicado à Palavra
fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com
as Sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sagrado já nos tempos
antigos: esta palavra ‘está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração,
para a praticares’ (Dt 30,14)”.

Neste Domingo, em particular, será útil colocar em
evidência a sua proclamação e adaptar a homilia para
se pôr em destaque o serviço que se presta à Palavra do
Senhor. Neste Domingo, os bispos poderão celebrar o
rito do Leitorado ou confiar um ministério semelhante,
a fim de chamar a atenção para a importância da
proclamação da Palavra de Deus na liturgia
(Aperuit Illis, n. 3)

Celebração no Vaticano
Neste 3º Domingo da Palavra de Deus, às 9h30, o papa Francisco irá
celebrar na Basílica de São Pedro. Durante a celebração, os ministérios do
Leitorado e do Acolitado e também o ministério de catequista serão confiados aos fiéis leigos, homens e mulheres. Cada um dos ministérios é conferido por meio do rito preparado pela Congregação para o Culto Divino e
a Disciplina dos Sacramentos, apresentado pela primeira vez.
Os candidatos do ministério do Leitorado serão chamados e apresentados à Igreja e, após a homilia, receberão uma bíblia, a Palavra de Deus que
são chamados a anunciar. Aos catequistas é confiada uma cruz para recordar
o caráter missionário do serviço a que estão se preparando. Para representar
o Brasil, foram convidados dois catequistas da Diocese de Luziânia: Wanderson Correia, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Luziânia, e Regina de
Sousa, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Valparaíso de Goiás.
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CAPA

Conversão

é um processo e não um evento sobrenatural
MARCOS PAULO MOTA

A

conversão de São Paulo, que somos chamados a celebrar e a
viver no dia 25 de janeiro, manifesta o poder da graça que
excede todo o pecado. Ao celebrarmos essa Festa da Conversão de São Paulo, fazemos memória da transformação decisiva de sua vida que aconteceu no caminho para Damasco, onde descobre o mistério da Paixão de Cristo que se renova em seus membros.
A conversão não é um evento sobrenatural, mas um processo. É
uma reviravolta completa na vida de alguém, do pecado para Cristo
e para a salvação, da adoração de ídolos para a adoração de Deus,
da autojustiﬁcação para a justiﬁcação de Cristo, do governo do ego
para o governo de Deus. A conversão é o que acontece quando Deus
desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se
arrependerem de seus pecados e a terem fé em Cristo.
Quando falamos de conversão nos vem à cabeça dois tempos em
que a Igreja nos convida a esse processo. Primeiro, o Advento, com a
expectativa para o nascimento do Senhor. Nesse período é importante nos prepararmos para a chegada do Salvador feito homem com o
nosso coração convertido para receber Jesus. O segundo momento é
a Quaresma, quando cantamos “Eis o tempo de conversão, eis o dia
da salvação”. Esse período nos lembra os 40 dias que Jesus passou no
deserto sendo tentado pelo diabo. Devemos passar por esse processo
de conversão, neste tempo, para nos prepararmos para viver bem a
Semana Santa e celebrarmos o mistério da nossa fé, a Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor.
O Catecismo da Igreja Católica nos fala, em vários parágrafos,
muitas coisas sobre o processo de conversão, mas os números 1490 e
1848 nos ensinam sobre o que é necessário para a conversão. “O movimento de volta a Deus, pela conversão e arrependimento, implica
dor e aversão em relação aos pecados cometidos, e o propósito ﬁrme
de não tornar a pecar no futuro. Portanto, a conversão refere-se ao
passado e ao futuro: alimenta-se da esperança na misericórdia divina” (Catecismo, n. 1490).

O número 1848 do Catecismo cita duas falas de São Paulo aos
Romanos. “‘Onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm
5,20). Mas para realizar a sua obra, a graça tem de pôr a descoberto
o pecado, para converter o nosso coração e nos obter a justiça para
a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor (Rm 5,21). Como um
médico que examina a chaga antes de lhe aplicar o penso, Deus,
pela sua Palavra e pelo seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o
pecado: A conversão requer o reconhecimento do pecado. Contém
em si mesma o juízo interior da consciência. Pode ver-se nela a
prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem.
Torna-se, ao mesmo tempo, o princípio de um novo dom da graça e
do amor: ‘Recebei o Espírito Santo’. Assim, neste ‘convencer quanto ao pecado’ descobrimos um duplo dom: o dom da verdade da
consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito da verdade
é o Consolador.”

A Palavra de Deus nos mostra alguns
exemplos de conversão
A escolha dos discípulos (Jo 1,35-47)
A conversão de Zaqueu (Lc 19,1-10)
Uma mulher adúltera (Jo 8,1-11)
Jesus e a samaritana (Jo 4,4-42)
Conversão de São Paulo (At 9,1-22)
Batismo de um etíope (At 8,26-39)
Mateus, o cobrador de impostos (Lc 19,1-9)
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Imagem: Internet

CATEQUESE DO PAPA

São José,
o carpinteiro

Estimados irmãos e irmãs!

O

s evangelistas Mateus e Marcos deﬁnem José como “carpinteiro”
ou “marceneiro”. Escutamos anteriormente que o povo de Nazaré, ao ouvir Jesus falar, perguntava-se: “Não é este o ﬁlho do carpinteiro?” (13,55; cf. Mc 6,3). Jesus praticou o ofício do pai.
O termo grego tekton, utilizado para indicar o trabalho de José, foi traduzido de várias maneiras. Os padres latinos da Igreja traduziram-no como
“carpinteiro”. Mas tenhamos em mente que, na Palestina do tempo de Jesus, a madeira era utilizada não só para fazer arados e vários móveis, mas
também para construir casas, que tinham armações de madeira e telhados
em terraços feitos de vigas ligadas entre si com ramos e terra.
Portanto, “carpinteiro” ou “marceneiro” era uma qualiﬁcação genérica,
indicando tanto os artesãos da madeira como os trabalhadores que se ocupavam de atividades relacionadas com a construção. Um ofício bastante
duro, tendo que trabalhar com materiais pesados como a madeira, a pedra
e o ferro. Sob o ponto de vista econômico, não garantia grandes ganhos,
como se pode deduzir do fato de Maria e José, quando apresentaram Jesus
no Templo, terem oferecido apenas um casal de rolas ou de pombas (cf. Lc
2,24), como a Lei prescrevia para os pobres (cf. Lv 12,8).
Assim, o adolescente Jesus aprendeu esta proﬁssão com o pai. Portanto, quando, adulto, começou a pregar, os seus concidadãos, surpreendidos, perguntavam-se: “De onde Lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer
milagres?” (Mt 13,54), e escandalizavam-se com Ele (cf. Mt 13,57), pois era
o ﬁlho do carpinteiro, mas falava como um doutor da lei, e escandalizavam-se com isto.
Este dado biográﬁco sobre José e Jesus faz-me pensar em todos os trabalhadores do mundo, especialmente naqueles que trabalham arduamente em minas e em certas fábricas; naqueles que são explorados através do
trabalho não declarado; nas vítimas do trabalho – vimos que ultimamente
na Itália houve muitas – nas crianças que são obrigadas a trabalhar e naquelas que vasculham as lixeiras em busca de algo útil para baratear... Permito-me repetir o que disse: os trabalhadores escondidos, os trabalhadores
que fazem trabalho pesado nas minas e em certas fábricas: pensemos neles. Naqueles que são explorados pelo trabalho clandestino, naqueles que
contrabandeiam salários, às escondidas, sem reforma, sem nada. E se não
trabalhas, tu não tens segurança alguma. Há muito trabalho não declarado
hoje em dia. Pensemos nas vítimas do trabalho, dos acidentes de trabalho;
nas crianças que são obrigadas a trabalhar: isto é terrível! As crianças na
idade de brincar devem brincar, mas em vez disso são forçadas a trabalhar
como os adultos. Pensemos nas pobres crianças que vasculham as lixeiras
à procura de algo útil para trocar. Todos estes são nossos irmãos e irmãs,
que ganham a vida desta forma, com trabalhos que não reconhecem a sua
dignidade! Pensemos nisto. E isto acontece hoje, no mundo, isto acontece
hoje! Mas também penso naqueles que estão desempregados: quantas pessoas vão bater às portas das fábricas, das empresas: “Mas há alguma coisa a
fazer?” – “Não, não há, não há...”. A falta de trabalho! E penso também naqueles que se sentem feridos na própria dignidade porque não conseguem
encontrar um emprego. Voltam para casa: “Encontraste alguma coisa?” –
“Não, nada... Passei na Cáritas e trouxe o pão”. O que dá dignidade não é
levar o pão para casa. Podes recebê-lo na Cáritas: não, isto não dá dignidade. O que dá dignidade é ganhar o pão, e se não dermos ao nosso povo, aos
nossos homens e mulheres, a capacidade de ganhar o pão, é uma injustiça
social naquele lugar, naquela nação, naquele continente. Os governantes
devem dar a todos a possibilidade de ganhar o pão, porque este ganho lhes

dá dignidade. O trabalho é uma unção de dignidade e isto é importante.
Muitos jovens, muitos pais e mães vivem o drama de não ter um emprego
que lhes permita viver serenamente, vivem um dia de cada vez. E muitas
vezes a procura de uma ocupação torna-se tão dramática que são levados
ao ponto de perderem toda a esperança e desejo de viver. Nestes tempos de
pandemia, muitas pessoas perderam os empregos – sabemos isto – e algumas, esmagadas por um fardo insuportável, chegaram ao ponto de cometer
suicídio. Gostaria hoje de lembrar cada um deles e as suas famílias. Façamos um momento de silêncio para recordar aqueles homens e mulheres
desesperados porque não conseguem encontrar trabalho.
Não se tem suﬁcientemente em conta o fato de o trabalho ser um componente essencial da vida humana e também do caminho da santiﬁcação.
O trabalho não é apenas um meio de ganhar a vida: é também um lugar
onde nos expressamos, sentimo-nos úteis e aprendemos a grande lição da
realidade, o que ajuda a vida espiritual a não se tornar espiritualismo. Infelizmente, porém, o trabalho com frequência é refém da injustiça social e,
em vez de ser um meio de humanização, torna-se uma periferia existencial.
Muitas vezes pergunto-me: com que espírito fazemos o nosso trabalho diário? Como lidamos com a fadiga? Vemos a nossa atividade ligada apenas
ao nosso destino ou também ao destino dos outros? Com efeito, o trabalho
é um modo de expressar a nossa personalidade, que é relacional por natureza. O trabalho é inclusive um modo para exprimir a nossa criatividade:
cada um desempenha o trabalho à sua maneira, com o próprio estilo; o
mesmo trabalho, mas com estilo diverso.
É bom pensar que o próprio Jesus trabalhou e aprendeu esta arte com
São José. Hoje devemos perguntar-nos o que podemos fazer para recuperar o valor do trabalho; e que contribuição podemos, como Igreja, oferecer
para que ele possa ser resgatado da lógica do mero lucro e possa ser experimentado como direito e dever fundamental da pessoa, que exprime e
incrementa a sua dignidade.
Estimados irmãos e irmãs, por tudo isto gostaria hoje de recitar convosco a oração que São Paulo VI elevou a São José em 1º de maio de 1969:

Ó São José,
Padroeiro da Igreja vós que, ao lado do Verbo encarnado
trabalhastes todos os dias para ganhar o pão
tirando d’Ele a força para viver e labutar;
vós que experimentastes a ansiedade do amanhã,
a amargura da pobreza, a precariedade do trabalho:
vós que irradiais, hoje, o exemplo da vossa ﬁgura,
humilde perante os homens, mas grandíssima diante de
Deus, protegei os trabalhadores na sua dura existência
quotidiana, defendendo-os do desânimo da revolta
negadora, bem como das tentações do hedonismo;
e preservai a paz no mundo, aquela paz que, por si só,
pode garantir o desenvolvimento dos povos. Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 12 de janeiro de 2022
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A

pós a oração mariana deste 2º Domingo do Tempo Comum, o
papa Francisco lembrou aqueles que perderam a vida nas enchentes causadas pelas fortes chuvas que desde o início do mês
de dezembro têm atingido vários estados do Brasil. Tendo atingido inicialmente a Bahia e Minas Gerais, já são dez estados castigados
pelas chuvas e consequentes enchentes.
“Manifesto minha proximidade às pessoas afetadas por chuvas fortes e
inundações em diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em
particular pelas vítimas, suas famílias e por aqueles que perderam suas
casas. Que Deus ajude os esforços daqueles que estão prestando socorro.”
Foram as palavras do Santo Padre após a oração mariana do Angelus,
ao meio-dia de 16 de janeiro, 2º Domingo do Tempo Comum. A oração de
Francisco ilumina a difícil situação do Brasil, onde a emergência nos dez
estados atingidos pelas chuvas e inundações continua elevada (durante
e no pós-inundações), particularmente nos estados da Bahia e Minas Gerais, nos quais já morreram 50 pessoas. As consequências para a população têm sido desastrosas, com a perda de casas, escolas e infraestrutura.
Entre as localidades afetadas está Brumadinho, em Minas Gerais, onde
o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019 havia causado 270
mortes. Há também temores de rompimento de 42 barragens no país, incluindo a de Usina de Carioca, perto de Pará de Minas, onde mais de
cem mil pessoas foram alertadas. Em Ouro Preto, lugar famoso por sua
herança histórica, um deslizamento de terra e lama varreu um edifício
neocolonial do século XIX, o primeiro da cidade, felizmente sem causar
feridos. Segundo o último relatório da Defesa Civil, Minas tem atualmente 374 cidades em estado de emergência e 30,5 mil pessoas desabrigadas.
ATUAÇÃO DA CÁRITAS
Diante das necessidades de tantas pessoas, tem havido uma mobilização internacional. A Cáritas internacional está coordenando as ajudas em
estreita colaboração com a Cáritas brasileira. Os EUA e a União Europeia
também forneceram as primeiras ajudas. Bruxelas enviou um milhão de
euros em fundos de emergência para responder às consequências das enchentes. “Este ﬁnanciamento − escreve a Comissão Europeia em uma nota
− visa cobrir necessidades urgentes através do fornecimento de alimentos, água potável, abrigo e artigos domésticos. Os parceiros humanitários
também apoiarão a população com serviços de saúde para mitigar o risco
de epidemias.”

Fotos: Internet

O papa manifesta proximidade ao
Brasil, atingido pelas enchentes
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LEITURA ORANTE

“Os olhos de todos, na sinagoga,
estavam fixos nele” (Lc 4,20)
VINÍCIUS GUSTAVO NASCIMENTO OLIVEIRA
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

E

stamos iniciando o Tempo Comum,
tempo de esperança e de acolhimento da Palavra de Deus, que nos ajuda
a caminharmos com Jesus. Durante
o Tempo Comum, perceberemos que Jesus
se revela a partir do ordinário da vida das
pessoas através de seus feitos e milagres e,
assim, todos mantêm seus olhos ﬁxos nele.
Ele é aquele que devia vir para salvar o
povo de Israel. Por isso, neste Terceiro Domingo do Tempo Comum, dedicado à Palavra de Deus, ouvimos no Evangelho o início
da pregação de Jesus, que se revela como o
Ungido do Pai para a libertação de seu povo
por meio de palavras e ações.
Ao fazer a leitura do livro do Profeta
Isaías que descreve como seria a missão do

Messias − anunciar o Evangelho aos pobres,
proclamar a liberdade aos presos, recobrar a
vista aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça de Deus
(cf. Lc 4,18-19) −, Jesus se apresenta como
aquele que Deus ungiu com o seu Espírito,
a ﬁm de concretizar essa missão libertadora.
Por isso, termina dizendo que “hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir” (Lc 4,21).
Meus irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor,
o Messias, nosso Salvador e Redentor. Ele
nos ensina no Evangelho de hoje que, como
comunidade dos batizados, recebemos a
mesma missão de anunciar a Palavra que
salva e liberta e que devemos nos manter
ﬁéis aos seus ensinamentos, de modo que,
como aqueles que estavam na sinagoga, tenhamos sempre os olhos ﬁxos nele. Porque
“junto d’Ele se encontra toda graça e copiosa Redenção” (Sl 129 (130),7).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 3,22-30. 3ª-f.: Conversão de São Paulo, Apóstolo, festa – At 22,3-16 ou
At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18. 4ª-f.: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9. 5ª-f.: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132); Mc 4,
21-25. 6ª-f.: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50(51); Mc 4,26-34. Sábado: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41. Domingo:
4º Domingo do Tempo Comum – Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71); 1Cor 12,31-13,13 ou (mais breve): 1Cor 13,4-13; Lc 4,21-30.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 1,1-4;4,14-21 (páginas 1420 e
1426 − Bíblia das Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: encontre um espaço que lhe
proporcione rezar e meditar a Palavra de Deus.
2. Leitura atenta da Palavra: reze, pedindo a presença do Espírito Santo, para que Ele o auxilie numa
leitura atenta da Palavra divina.
3. Meditação: escreva, se possível, o Evangelho,
sublinhando as palavras que mais chamaram sua
atenção. Repita essas palavras em voz alta, para que
elas adentrem a sua mente e o seu coração.
4. Oração: depois, faça uma oração de louvor e de
agradecimento pelo momento que Deus lhe proporcionou. Se possível, escreva também a sua oração.
3º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia
da Palavra: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18 (19),8.9.10.15
(R. Jo 6,63c); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4.4,14-21 (Jesus
em Nazaré).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Em busca da perfeição
Este é um livro de meditações semanais, baseado em
trechos bíblicos, na oração e na tradição dos santos e doutores da Igreja. Lendo com fé e com o coração aberto à graça de Deus, este livro irá ajudar o leitor, através da reflexão
e da oração, a encontrar o caminho da vida, da alegria, da
paz, do amor de Deus, do perdão, da cura, da bênção e da
felicidade para si mesmo e para sua família.
Autor: Prof. Felipe Aquino

