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Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

Conectar a vida
à esperança

N

ossas vulnerabilidades ainda estão expostas pela pandemia. Nosso país há muito não vivia uma situação como
esta, em que temos de conviver todos os dias com o risco, o medo, a insegurança, os gráﬁcos com números de
contaminados, de hospitalizados, de vacinados e de óbitos. Nesse contexto, onde foram parar os nossos sonhos? A pandemia, no
seu reverso, chama à esperança, atitude fundamental para não
haver resignação, mas, antes, o revigoramento das forças. A resiliência é a atitude que mais se conjuga com a esperança. Em cada
novo dia despertar-se com o olhar atento e sereno de quem nutre
no coração a teimosa energia da vida.
Para os cristãos, a esperança é companheira da fé e da caridade. Nesta hora longa e difícil é preciso abrir espaço para este
importantíssimo componente da identidade cristã e, portanto,
da identidade católica: a esperança. O apóstolo Paulo, diante da
morte, exorta a comunidade cristã a comportar-se de forma diferente “daqueles que não têm esperança” (1Ts 4,13). Nós, cristãos,
somos movidos pela fé na vitória da ressurreição. Vivemos, de
modo pascal, cada passo da história, sabedores de que “a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em
nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós” (Rm 5,5).
Recorda-nos o cardeal Tolentino que não se pode reduzir a
esperança cristã à “esperança imediata e utilitária de efetivar
isto ou aquilo, mas é a grande esperança que dá sentido e razão,
a esperança que ﬁnaliza a vida… Ela é uma tensão, um desejo,
‘um esperar que’, e ao mesmo tempo supõe uma relação de conﬁança com outro, à maneira de um pacto dialógico que nos faz
dizer ‘espero em ti’”.
Péguy correlacionou, de modo brilhante, esperança e caridade ao escrever: “a caridade ama aquilo que é… a esperança ama
o que será”. O horizonte pascal apresenta o futuro como vida
plena em Deus. Os empenhos diários para viver não se esgotam
aqui, mas como elos de uma corrente se projetam na vida deﬁnitiva em Deus, a vida eterna. Sustentados por essa esperança
pascal, as pessoas cristãs se casam no Senhor; os casais, na expressão do amor conjugal, geram ﬁlhos e constituem famílias;
os pais educam seus ﬁlhos e lhes ensinam que a vida não se
esgota nesta história, mas está destinada ao Reino deﬁnitivo;
homens e mulheres trabalham com energia e criatividade para
tornar este mundo fraterno, qual ensaio da fraternidade de que
desfrutaremos na Casa do Pai.
Paulo Soledade, nos anos 1960, após se recuperar de um grave problema pulmonar, compôs famosa canção com os seguintes
versos: “Vê, estão voltando as ﬂores. Vê, nessa manhã tão linda.
Vê, como é bonita a vida. Vê, há esperança ainda. Vê, as nuvens
estão passando. Vê, um novo céu se abrindo. Vê, o sol iluminando por onde nós vamos indo”. Vamos resgatar do patrimônio
da fé cristã a força da esperança, para dar os necessários passos
em direção à conﬁança nas pessoas, aos cuidados, ainda que paliativos, com os enfermos, ao anúncio da alegria do Evangelho
aos que se encontram abatidos e cansados. E, com São Paulo,
desejar “Que o Deus da esperança (n)os encha de toda a alegria
e paz na fé, para que transborde(mos) de esperança, pela força
do Espírito Santo” (Rm 15,13).
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Editorial
Nesta edição, trazemos como matéria de capa a instituição do Ministério da Catequese, presidida pelo papa
Francisco. Na celebração, foram instituídos dois catequistas da Diocese de
Luziânia e a ela agradecemos a colaboração em nosso jornal. Queremos parabenizar a Regina e o Wanderson pelo
ministério que a Igreja lhes conﬁa.
Em Arquidiocese em Movimento, você
vai ver que o papa Francisco lançou,
no dia 24 de janeiro, a Mensagem para
o 56º Dia Mundial das Comunicações
Sociais, na qual ele nos convida a “Escutar com o ouvido do coração”. Na
página 4, trazemos mais um capítu-

lo da nossa série e, agora, você pode
conhecer sobre o signiﬁcado das insígnias episcopais. Na página 7, contamos a história vocacional do padre
Florentino José de Souza, que completou seu Jubileu de Prata de ordenação
sacerdotal no dia 23 de janeiro.
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!
#somosum

Reflexões sobre a Fé

Reflexões sobre a obra Filoteia
“Uma alma incansável na busca de Deus”

PE. VILMAR BARRETO

I

niciamos hoje uma caminhada belíssima, conhecendo a espiritualidade da
obra “Filoteia”, de São Francisco de Sales. Em cada artigo vamos refletir sobre
cada tema do livro, abordando sempre as dimensões bíblicas, espirituais, teológicas, culturais e epocal, respeitando, assim, o pensamento histórico, sempre
em obediência à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao Magistério da Santa
Igreja Católica Apostólica Romana.
São Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em
Saboia, hoje França. Em 1578, teve maior proximidade com os padres da Companhia
de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 18 de dezembro 1593 e consagrado bispo
de Genebra em 1602. Faleceu em 1622 aos 55 anos e foi canonizado em 1665 pelo
papa Alexandre VII. Foi nomeado doutor da Igreja por Pio IX e declarado Padroeiro
da Boa Imprensa e dos jornalistas católicos no ano de 1923 por Pio XI.
Apesar do pouco tempo de vida, São Francisco escreveu grandes obras de ascética cristã, isto é, modos de vida que nos aproximam de Deus a partir de um conjunto
de exercícios espirituais em busca de aperfeiçoamento moral através de práticas de
renúncia dos prazeres do pecado, disciplinando, dessa forma, o corpo e purificando
a alma. Algumas obras são: Filoteia; Teótimo; Controvérsias; Sermões etc.
Na obra “Filoteia”, ainda no prefácio, o santo deixa claro que seu objetivo não é
mudar a verdade da fé, mas sim apresentar a “mesma doutrina, de mil modos diferentes”. Afirma também que não era do seu desejo ou intenção publicar a obra
“Filoteia”, mas que o fez motivado por uma alma bondosa que buscava viver vigorosamente uma vida devota. Com o desejo de instruí-la, da melhor forma possível, resolveu deixar uma “direção espiritual” por escrito, para que lhe fosse útil futuramente. Por uma graça divina, a obra ficou conhecida por um sábio religioso que pediu a
Francisco que publicasse os escritos. O santo obedeceu ao sábio religioso, adequou
em ordem alguns assuntos, revisou outros e colocou à disposição da Igreja.
São Francisco utiliza termos que irão perpassar toda a obra, como: filoteia,
alma e devoção. Para que possamos compreender bem a obra, parece-me importante tratar com bastante tranquilidade cada um desses termos antes de entrar
diretamente na reflexão.
O santo escreve no prefácio: “a Filoteia, porque Filoteia significa uma alma que
ama a Deus” e é justamente para essas almas incansáveis na busca de Deus que Francisco gostaria que chegassem seus escritos. De fato, o termo “Filoteia” é formado por
duas palavras gregas philia (φιλία) e theos (θεός).
Na Carta Encíclica Deus Caritas Est (DCE), Bento XVI explica que philia trata-se de
um amor de amizade e que o termo “é retomado com um significado mais profundo
no Evangelho de João para exprimir a relação entre Jesus e os seus discípulos” (DCE,
n. 3). Francisco de Sales nos apresenta philia nessa mesma relação de profunda amizade, de uma alma que ama incondicionalmente a Theos, isto é, a Deus.
Essa belíssima obra, que traz exercícios espirituais, conselhos, caminhos, exortações, também foi escrita para todos que têm como meta o Reino dos Céus através
da ascese. Assim, toda vez que lermos o termo “Filoteia”, no lugar devo colocar meu
próprio nome.
A obra “Filoteia” sugere a todos os católicos, leigos, consagrados ou ordenados,
um modo de vida para que a alma se torne desejosa em servir a Deus, na busca da
santidade, por meio dos ensinamentos, pela sabedoria da Igreja, vivendo uma verdadeira devoção e permanecendo na vida da graça, a fim de santificar os afazeres
ordinários, através de simples regras de vida.
Na próxima reflexão irei aprofundar em dois termos que perpassam toda a obra e
que, por vezes, temos uma compreensão totalmente incorreta sobre seu verdadeiro
significado nos escritos de São Francisco de Sales: alma e devoção (ou vida devota).
São Francisco de Sales, rogai por nós.
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Irmã Maria José Monteiro celebra 25 anos de vida religiosa
Foto: PASCOM – Paróquia São Pedro e São Paulo

SUZANY MARQUES

N

o domingo, dia 23 de janeiro, a Comunidade Jesus Cristo Ressuscitado, que faz parte da Paróquia São Pedro e São Paulo, realizou Santa
Missa em ação de graças pelos 25 anos de vida religiosa da irmã Maria
José Monteiro de Oliveira, da Congregação das Irmãs de São José de
Rochester. A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto.
O administrador paroquial da paróquia, Thiago Martins Borges, concelebrou.
Durante a missa, a irmã renovou seus votos de castidade, pobreza e obediência diante do bispo. Ao ﬁnal da celebração, ela, que participa da comunidade há 16 anos, recebeu diversas homenagens. Seu noviciado, no ano de 1997,
teve início em Goiânia, apesar de ser natural do Rio Grande do Norte.
Ao agradecer, a irmã disse: “Celebrar 25 anos, nesta Igreja de Jesus Cristo
Ressuscitado, tem um signiﬁcado muito especial, pois foi aqui que comecei
como irmã de São José. Desses 25 anos, 16 anos foram nesta comunidade, que
me ajuda ﬁrmemente na evangelização, sem falar na Pastoral Carcerária, um
trabalho que muito me catequizou. Então, nestes 25 anos de vida religiosa,
agradeço ao nosso bom Deus. Primeiro, pela sua grandiosíssima misericórdia,
que, em seu inﬁnito amor, olhou para minha pequenez e me chamou para servir como irmã de São José de Rochester. Segundo, em sua bondade, deixou-me
servi-lo nessa comunidade de Jesus Cristo Ressuscitado”.

Foto: Vatican News

Papa lança 56º Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais

SUZANY MARQUES

N

o dia 24 de janeiro, o papa divulgou a 56º Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste ano, o tema da mensagem é
“Escutar com o ouvido do coração”, na qual o papa convida a todos a
ouvir o próximo. O Santo Padre alerta, logo no início de sua palavra,
que “Estamos perdendo a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa
frente, tanto na teia normal das relações quotidianas como nos debates sobre
os assuntos mais importantes da convivência civil”.

No enredo da mensagem, Francisco diz que entre os cinco sentidos que o
ser humano possui, o ouvido é o mais privilegiado por Deus. “Talvez por ser
menos invasivo, mais discreto do que a vista, deixando consequentemente
mais livre o ser humano.” O papa fala que, no fundo, escutar também é uma
extensão do amor e que, além de ouvir, é importante praticar o que se escuta.
“Deus ama o homem: por isso, lhe dirige a Palavra; por isso, ‘inclina o ouvido’
para o escutar. ”
Além disso, o papa alerta sobre o interesse de se ouvir com a finalidade de
utilizar o que se escuta para as fofocas. “De fato, uma tentação sempre presente, mas que neste tempo da social web parece mais assanhada, é a de procurar
saber e espiar, instrumentalizando os outros para os nossos interesses. ” E fala
ainda que “Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não comunicamos; estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar para impor o
nosso ponto de vista”.
O Santo Papa deixa claro, na mensagem, que ouvir é o ingrediente principal para boa comunicação e também fala da importância de ouvir a si próprio,
quando estamos em busca de uma verdadeira comunicação. Segundo o papa,
nascemos para viver juntos, é isso que nos torna únicos na criação de Deus.
Por fim, Francisco fala da necessidade e da obrigação que nós, Igreja, temos de escutar e de escutar a nós mesmos e lembra que estamos passando
por um processo sinodal. “Rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca. Com efeito, a comunhão não é o resultado de estratégias e
programas, mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs.”

Você sabia que São Francisco
de Sales é padroeiro dos
jornalistas?
GABRIELA RODRIGUES

F

rancisco de Sales nasceu no dia 21 de agosto de 1567, no reino da Saboia.
Estudou no Colégio de Clermont dos Jesuítas, em Paris, e na Universidade de Pádua. Tornou-se doutor em Direito Canônico e Civil. A proclamação
como padroeiro dos jornalistas e escritores aconteceu em 1923 pelo papa
Pio XI. São Francisco desenvolveu uma língua de sinais para conseguir ensinar a
doutrina católica aos surdos e, por isso, também ele é considerado seu patrono.
A proclamação aconteceu pelo papa Pio IX, em 1857, por causa da sua doçura, da
sua paciência e da sua acolhida. São Francisco de Sales viveu entre 1564 e 1622,
é padroeiro dos jornalistas, dos escritores e dos surdos. Em sua festa litúrgica, no
dia 24 de janeiro, anualmente, o papa divulga a Mensagem para o Dia Mundial das
Comunicações Sociais, que é celebrado na Festa da Ascensão do Senhor.

Janeiro de 2022

4

MATÉRIA ESPECIAL

Arquidiocese de Goiânia

MINISTÉRIO EPISCOPAL – N. 3

MARCOS PAULO MOTA

E

ste é o terceiro capítulo da nossa série. No primeiro
capítulo, falamos sobre a sucessão apostólica; no segundo, sobre o múnus de ensinar, santiﬁcar e governar. Hoje, vamos falar sobre as insígnias episcopais.
Mas que nome complicado é esse? As insígnias são os sinais visíveis de um bispo. A mitra, o solidéu, o anel, a cruz
peitoral e o báculo. Esses objetos são recebidos pelo bispo
em sua ordenação episcopal.

ANEL
Está é a primeira insígnia que o bispo recebe no dia de
sua ordenação e representa a ﬁdelidade. No rito, o bispo
ordenante diz as seguintes palavras ao colocar o anel no ordenado: “Recebe o Anel e com ﬁdelidade invencível guarda
sem mancha a Igreja, esposa de Deus”. O anel episcopal
deve ser utilizado pelo bispo diariamente até mesmo fora
das celebrações litúrgicas, porém não é usado na celebração
litúrgica da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
CRUZ PEITORAL
O sentido da cruz peitoral é recordar que, aonde o bispo
for, ele é representante de Jesus Cristo. Da mesma forma, a
cruz recorda ao bispo sua missão de anunciar o mistério da
Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, nela representado. O
uso da cruz peitoral deve ser contínuo e não somente em
celebrações litúrgicas.
MITRA
A mitra e o báculo são as insígnias mais conhecidas do
bispo, por serem as mais visíveis. A mitra simboliza o poder e a santidade episcopal. O bispo ordenado recebe a mitra após o bispo ordenante pronunciar essas palavras: “Recebe a Mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para
que quando vier o Príncipe dos pastores, mereças receber a
imarcescível coroa da glória”.
SOLIDÉU
É o nome dado ao barrete de seda ou pano leve que os
bispos e alguns eclesiásticos trazem sobre a cabeça. Esse
nome deriva das palavras latinas soli e Deo (só a Deus, isto
é, só para Deus é tirado da cabeça).
Esse paramento não é restrito aos bispos. Como citado
anteriormente, outros membros da Igreja podem usar esse
paramento, o que diferencia é a sua cor.
BÁCULO PASTORAL
Ao ser ordenado, o bispo recebe o báculo. “Recebe o báculo símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo rebanho,
no qual o Espírito Santo te constituiu bispo a ﬁm de apascentares a Igreja de Deus.” O báculo é uma espécie de cajado muito usado pelos pastores de rebanhos e, biblicamente,
faz lembrar quer os grandes líderes do povo de Deus (de
Moisés que, com um cajado faz brotar água da rocha, a David, que fora pastor), quer os peregrinos como Elias, quer,
naturalmente, o Bom Pastor.
Há uma diferença entre o báculo episcopal e o papal. O
do bispo termina em forma curva para indicar que a sua
autoridade se limita a uma área territorial. O do papa leva
um cruciﬁxo para indicar que a sua autoridade é sobre a
Igreja Universal. Porém, a Santa Sé concede a alguns bispos
a autorização para se usar a férula, nome dado ao báculo
papal. O báculo pode ser de madeira ou de metal.

Fotos: Rudger Remígio / Internet

As insígnias episcopais
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Ministério do Catequista, mais um
membro para o corpo da Igreja
Fotos: Vatican News

MARCOS PAULO MOTA

O

papa Francisco instituiu, no dia 10 de maio de 2021, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, o Ministério
do Catequista, através do Motu Proprio Antiquum Ministerium. Como
tudo no pontiﬁcado de Francisco, a escolha da data foi signiﬁcativa,
pois foi o santo que escreveu o Catecismo “Doutrina Cristã” em 1554, o que nos
leva a pensar que a escolha da data para se divulgar este Motu Proprio tem a
ﬁnalidade de pedir a intercessão de São João de Ávila, além de ser inspiração,
com seu testemunho, aos catequistas no apostolado catequético com a oração,
no estudo da teologia e na comunicação simples da fé.
No texto do Motu Próprio (n. 2), o papa Francisco explicou um dos motivos da instituição desse novo ministério. “A Igreja quis reconhecer este serviço
como expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício
da sua missão evangelizadora. Olhar para a vida das primeiras comunidades
cristãs, que se empenharam na difusão e progresso do Evangelho, estimula
também hoje a Igreja a perceber quais possam ser as novas expressões para
continuarmos a permanecer ﬁéis à Palavra do Senhor, a ﬁm de fazer chegar o
seu Evangelho a toda a criatura.”
Outra coisa importante que o Santo Padre fala nesse documento é sobre os
muitos membros que a nossa Igreja possui para que seja viva e fecunda como
ele mesmo nos pede: “sermos uma Igreja em saída para evangelizar todos os
povos”. Com isso, o papa Francisco explica que o catequista não deve assumir
funções litúrgicas ou pastorais ou de responsabilidades de outros ministérios,
mas o seu ministério se revela a partir do seu testemunho como “um mestre
e mistagogo, acompanhante e pedagogo que instrui em nome da Igreja” (AA,
n. 6). Segundo Pe. Elizeu da Conceição, em seu artigo sobre o Motu Proprio,
publicado na Revista Vida Pastoral, “Os catequistas não vão suprir a falta
de sacerdotes ou de religiosos e religiosas na Igreja; também não suprirão a
falta de ministros extraordinários da Eucaristia, pois cada ministério tem sua
função, beleza e vocação”.

No dia 23 de janeiro, a Igreja celebrou o Domingo dedicado à Palavra de
Deus, numa celebração na Basílica de São Pedro, em Roma, presidida pelo
papa Francisco. Foram instituídos oito catequistas, entre eles dois brasileiros,
da cidade de Luziânia, no estado de Goiás.
Regina de Sousa, uma das pessoas instituídas pelo papa, explicou como o
convite chegou à Diocese de Luziânia. “O Vaticano enviou o convite para Dom
Waldemar, que, após uma reunião no Conselho Presbiteral da Diocese de Luziânia, resolveu acolher o nome dos dois catequistas para serem instituídos
como ministros da catequese. A diocese ﬁcou conhecida pelo trabalho realizado na Iniciação à Vida Cristã, em que os dois catequistas são formadores.”

A seguir, apresentamos o texto de Fabiana Costa, do Setor de Comunicação
da Diocese de Luziânia, que traz mais detalhes desta instituição.
Para a alegria da nossa Diocese de Luziânia, Regina de Sousa Silva e Wanderson Saavedra Correia representaram o Brasil, nosso estado goiano e, claro, toda
a diocese. Regina e Wanderson são catequistas há 11 anos. Ela é da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, no Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, coordenadora
paroquial de catequese e animadora da forania de Valparaíso. Já Wanderson
é da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Luziânia, e animador da forania
local. É também membro da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética
da CNBB Centro-Oeste.Nossos dois entusiastas, formadores e catequistas, receberam uma cruz, lembrando a cruz pastoral usada primeiramente por São
Paulo VI e, depois, por São João Paulo II, para reavivar o caráter missionário
do serviço que se preparam para administrar. Papa Francisco enfatizou: “por
isso, apaixonemo-nos pela Sagrada Escritura, deixemo-nos interpelar profundamente pela Palavra, que desvenda a novidade de Deus e leva-nos a amar
incansavelmente os outros. Voltemos a colocar a Palavra de Deus no centro
da pastoral e da vida da Igreja! Vamos ouvi-la, rezá-la e colocá-la em prática”.
Emocionados com o momento que viveram, Regina ressaltou: “Uma
grande honra representar nosso país e, principalmente, a todos os catequistas brasileiros, homens e mulheres que, obedientes à ação do Espírito San-

to, dedicam suas vidas a este serviço essencial para a Igreja”. Wanderson
completou: “Tão importante poder representar e mostrar a importância da
Iniciação à Vida Cristã em nossa diocese e no mundo. Então, a palavra é
gratidão, muita gratidão”.
E para falar em nome da Diocese de Luziânia, o bispo Dom Waldemar Passini Dalbello: “Estou muito agradecido ao papa Francisco por criar o Ministério
de Catequista, possibilitando instituir irmãos e irmãs nossos que já se dedicam
à catequese. Um ministério instituído comunica a graça para uma missão especial nas comunidades. Os catequistas que recebem este ministério são conﬁrmados pela Igreja e renovam suas forças para se dedicarem à partilha do
conhecimento da fé cristã-católica, da experiência comunitária e da espiritualidade cristãs com outros irmãos e irmãs, crianças, jovens e adultos. A Diocese de
Luziânia abre ‘suas portas’ a esse antigo ministério, mas sempre atual, com alegria e esperança. Com a instituição dos catequistas Wanderson e Regina pelo
papa Francisco, em Roma, sentimo-nos todos exortados a progredir na missão
evangelizadora, nesta querida porção do Povo de Deus a nós conﬁada”.
Com certeza, um dia de festa na Diocese de Luziânia e, claro, em todo nosso
país com os novos ministros da catequese, Regina e Wanderson.
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São José,
pai na ternura

Estimados irmãos e irmãs!
Hoje gostaria de aprofundar a ﬁgura de São José como pai na ternura.

N
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a Carta Apostólica Patris Corde (8 de dezembro de 2020), tive a oportunidade
de reﬂetir sobre este aspecto da ternura, um aspecto da personalidade de
São José. De fato, embora os Evangelhos não nos deem quaisquer detalhes
sobre como ele exerceu a sua paternidade, podemos estar certos de que o seu
ser um homem “justo” também se veriﬁcou na educação que deu a Jesus. “José via
Jesus crescer ‘em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens’
(Lc 2,52): assim diz o Evangelho. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou
Jesus a andar segurando-o pela mão: era para Ele como o pai que levanta o ﬁlho contra o seu rosto, inclinava-se para Ele a ﬁm de lhe dar de comer (cf. Os 11,3-4)” (Patris
Corde, 2). É bonita esta deﬁnição da Bíblia que mostra a relação de Deus com o povo
de Israel. E pensamos que tenha sido a mesma relação de São José com Jesus.
Os Evangelhos atestam que Jesus sempre usou a palavra “pai” para falar de
Deus e do seu amor. Muitas parábolas têm como protagonista a ﬁgura de um pai
(cf. Mt 15,13; 21, 28-30; 22,2; Lc 15,11-32; Jo 5,19-23; 6,32-40; 14,2; 15,1.8). Uma das
mais famosas é certamente a do Pai misericordioso, narrada pelo evangelista Lucas
(cf. 15,11-32). Essa parábola sublinha não só a experiência do pecado e do perdão,
mas também a forma como o perdão chega à pessoa que errou. O texto diz: “Estava
ainda longe, quando o seu pai o viu e, movido de compaixão, foi ao encontro dele,
abraçou-o e beijou-o” (Lc 15,20). O ﬁlho esperava um castigo, uma justiça que no
máximo lhe poderia ter dado o lugar de um dos servos, mas encontra-se envolto no
abraço do seu pai. A ternura é algo maior do que a lógica do mundo. É uma forma
inesperada de fazer justiça. É por isso que nunca devemos esquecer que Deus não
se assusta com os nossos pecados: convençamo-nos bem disto. Deus não se assusta
com os nossos pecados, é maior do que os nossos pecados: é pai, é amor, é terno.
Não se assusta com os nossos pecados, com os nossos erros, as nossas quedas, mas
assusta-se com o fechamento do nosso coração – isto sim, fá-lo sofrer – assusta-se
com a nossa falta de fé no seu amor. Há uma grande ternura na experiência do
amor de Deus. E é bom pensar que a primeira pessoa que transmitiu esta realidade
a Jesus foi precisamente José. Pois as coisas de Deus vêm sempre até nós através
da mediação de experiências humanas. Há algum tempo – não sei se já contei isto
– um grupo de jovens que faz teatro, um grupo de jovens pop, “modernos”, ﬁcou
impressionado com essa parábola do pai misericordioso e decidiu fazer uma peça
de teatro pop com esse tema, com essa história. E fê-la bem. E, no ﬁnal, o tema
principal é que um amigo ouve o ﬁlho que se afastou do pai, que queria voltar
para casa, mas tinha medo que o pai o expulsasse e castigasse. E o amigo diz-lhe,
naquela ópera pop: “Manda um mensageiro e diz que queres voltar para casa, e se
o pai aceitar receber-te que ponha um lenço na janela, naquela que verás quando
chegares à reta ﬁnal”. Assim foi feito. E a ópera, com cantos e danças, continua
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até ao momento em que o ﬁlho inicia o caminho ﬁnal e vê a casa. E quando olha
para cima, vê a casa cheia de lenços brancos: cheia. Não um, mas três ou quatro
para cada janela. Esta é a misericórdia de Deus. Ele não se assusta com o nosso
passado, com os nossos aspectos negativos: assusta-se apenas com o fechamento.
Todos temos contas a acertar; mas acertar as contas com Deus é belíssimo, porque
começamos a falar e Ele abraça-nos. A ternura!
Assim, podemos perguntar-nos se experimentamos esta ternura, e se, por nossa
vez, tornamo-nos suas testemunhas. Pois a ternura não é sobretudo uma questão
emocional ou sentimental: é a experiência de nos sentirmos amados e acolhidos
precisamente na nossa pobreza e miséria, e, por conseguinte, transformados pelo
amor de Deus.
Deus não conta apenas com os nossos talentos, mas também com a nossa fraqueza redimida. Isto, por exemplo, faz São Paulo dizer que há um desígnio sobre a sua fragilidade. De fato, escreveu à comunidade de Corinto: “Para que não
me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás,
para me ferir, a ﬁm de que não me orgulhasse. A esse respeito, três vezes pedi ao
Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele respondeu-me: ‘Basta-te a minha graça,
porque a força manifesta-se na fraqueza’” (2Cor 12,7-9). O Senhor não nos tira todas
as fragilidades, mas ajuda-nos a caminhar com as fragilidades, pegando-nos pela
mão. Pega pela mão as nossas fragilidades e põe-se perto de nós. Isto é ternura. A
experiência da ternura consiste em ver o poder de Deus passar precisamente por
aquilo que nos torna mais frágeis; mas sob condição de nos convertermos do olhar
do Maligno que nos faz “olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao
passo que o Espírito trá-la à luz com ternura” (Patris Corde, 2). “A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. [...] Observai como as enfermeiras,
os enfermeiros, tocam as feridas dos doentes: com ternura, para não os ferir mais. E
assim o Senhor toca as nossas feridas, com a mesma ternura. Por isso, é importante
encontrar a Misericórdia de Deus, especialmente no Sacramento da Reconciliação,
– na oração pessoal com Deus, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o Maligno pode dizer-nos a verdade: ele é mentiroso, mas
arranja-se para nos dizer a verdade a ﬁm de nos levar à mentira; mas, se o faz, é
para nos condenar. Ao contrário, o Senhor diz-nos a verdade e estende-nos a mão
para nos salvar. Entretanto nós sabemos que a Verdade vinda de Deus não nos
condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos” (cf. Patris Corde,
2). Deus perdoa sempre: ponde isto na cabeça e no coração. Deus perdoa sempre.
Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Mas Ele perdoa sempre, inclusive
as coisas mais terríveis.
Faz-nos bem, então, espelharmo-nos na paternidade de José que é um espelho
da paternidade de Deus, e perguntarmo-nos se permitimos que o Senhor nos ame
com a sua ternura, transformando cada um de nós em homens e mulheres capazes
de amar desta forma. Sem esta “revolução da ternura” – é necessária uma revolução da ternura! – corremos o risco de permanecer presos numa justiça que não
nos permite erguer-nos facilmente e que confunde redenção com castigo. Por esta
razão, hoje desejo recordar de um modo especial os nossos irmãos e irmãs que estão na prisão. É justo que quem erra pague pelo próprio erro, mas é também justo
que aqueles que erraram possam redimir-se do seu erro. Não podem haver condenações sem janelas de esperança. Qualquer condenação tem sempre uma janela
de esperança. Pensemos nos nossos irmãos e irmãs encarcerados e pensemos na
ternura de Deus por eles e rezemos por eles, para que encontrem naquela janela de
esperança um caminho de saída rumo a uma vida melhor.

E CONCLUAMOS COM ESTA ORAÇÃO:
São José, pai na ternura,
ensinai-nos a aceitar que somos amados precisamente
naquilo que é mais débil em nós.
Concedei que não coloquemos qualquer obstáculo
entre a nossa pobreza e a grandeza do amor de Deus.
Suscitai em nós o desejo de nos aproximarmos do
Sacramento da Reconciliação, para que possamos ser
perdoados e também que nos tornemos capazes de amar
com ternura os nossos irmãos e irmãs na sua pobreza.
Estai próximo daqueles que erraram e que pagam o
preço por isso; ajudai-os a encontrar, juntamente
com a justiça, a ternura para recomeçar.
E ensinai-lhes que a primeira maneira de recomeçar é
pedir sinceramente perdão, para sentir a carícia do Pai.

Audiência Geral – Praça São Pedro, 19 de janeiro de 2022
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SUZANY MARQUES

Padre Florentino José
comemora Jubileu de
Prata de ordenação
sacerdotal

O

padre Florentino José de Souza, da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretiano), comemorou seus 25 anos de ordenação sacerdotal. Ele
é natural de Lavínia, São Paulo. Estudou no Seminário Claretiano, na cidade de Rio Claro, fez seu noviciado em Campinas. Os
estudos ﬁlosóﬁcos foram realizados em Batatais, também no estado
de São Paulo, e, em Curitiba, estudou Teologia. Foi ordenado no dia
25 de janeiro de 1997.
Ele deﬁne sua vocação como vocação religiosa. “Eu sou um religioso e, dentro da minha vocação religiosa, sirvo a Igreja através
do ministério sacerdotal.” Para ele, essa distinção é de extrema importância. “É importante, principalmente, para que eu tenha clareza
daquilo que eu sou, também como vocação”, explica.
O religioso ressalta que nem sempre teve vontade de ser padre. A
vocação foi nascendo dentro do seu coração, inclusive seu chamado
aconteceu de maneira inesperada. “Encontrei uma revista, que chamava para um encontro, inclusive o tema era ‘venha participar do
nosso time’. E eu, curioso, escrevi para essa revista, para esse endereço e recebi o convite”, lembra o padre Florentino. Isso aconteceu
em 1982. Depois disso, ele passou por um caminho vocacional e, ao
ﬁnal, foi convidado para retornar em janeiro de 1983. E assim ele fez.
“Até então, eu nem sabia para o que era. Só sabia que estava bom o
encontro”, relembra Pe. Florentino.
Hoje, o padre Florentino José de Souza sabe que a revista que foi
instrumento para o seu chamado é a Revista Ave Maria, produzida
pelos Missionários Claretianos. Segundo o religioso, todo esse caminho foi muito importante para o conhecimento de sua vida religiosa.
O padre tem seu coração cheio de gratidão a Deus pelo seu chamado.
“Nestes 25 anos, eu louvo e bendigo a Deus por tudo aquilo que Ele
tem proporcionado na minha caminhada, no meu ministério, no meu
serviço à Igreja e na minha Congregação dos Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria”, agradece.
Ao ser questionado se valeu a pena dedicar tantos anos de sua
vida ao sacerdócio, à Igreja e a Deus, o padre é conciso: “ Vale mais
que a pena, para mim é muito bom”.

A entrevista, na íntegra, pode ser
vista na página do YouTube da
Arquidiocese de Goiânia.
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LEITURA ORANTE

Pregação na sinagoga
de Nazaré
UOXINTON DA SILVA CARVALHO
(Seminarista da Diocese de Barreiras-BA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

a Primeira Leitura, notamos a vocação de Jeremias. Deus escolhe,
separa Jeremias para um ministério profético. Deus chama o homem à vida. Cada um de nós só existe por
vontade de Deus, que nos escolheu e nos
chamou à vida. Ela é dom de Deus e nisso
constitui a nossa dignidade.
Se, na Primeira Leitura, Deus é o autor
da vida e é Ele quem chama o homem à
vida, na Segunda Leitura esse mesmo Deus
cria o homem para uma vida de comunhão com os demais homens. Deus chama
o homem para uma vida de fraternidade
baseada na caridade, a maior de todas as
virtudes. O homem buscou a ordem, uma

vida feliz que se baseia na fé, na esperança
e na caridade (cf. 1Cor 13,13). É na vivência
dessas três virtudes que o homem alcança a
vida feliz, vida em Deus.
O Evangelho é uma continuidade do
Evangelho de domingo passado: Jesus está
ensinando na sinagoga. O que nos chama a
atenção nesse Evangelho é a mentalidade
da época: todos que escutavam Jesus esperavam um rei poderoso que os libertasse
pela espada e pelo poder. Jesus, com sua
simplicidade, mostra-nos que o Reino de
Deus existe pela simplicidade. Rezemos,
pedindo ao Senhor a graça de um coração
despojado e humilde para percebermos a
presença do Reino de Deus no nosso meio,
a presença de Cristo que se manifesta nos
pobres, enfermos e abandonados. Que o
Evangelho abra os nossos olhos para Cristo, que se faz presença entre nós.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a.; Sl 3; Mc 5,1-20. 3ª-f.: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sl 85(86); Mc 5,2143. 4ª-f.: Apresentação do Senhor, festa – Ml 3,1-4; Sl 23(24); Hb 2,14-18; Lc 2,22-40 ou mais breve: 2,22-32. 5ª-f.: 1Rs 2,1-4.10-12;
1Cr 29; Mc 6,7-13. 6ª-f.: Eclo 47,2-13; Sl 17(18); Mc 6,14-29. Sábado: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119); Mc 6,30-34. Domingo: 5º domingo
do Tempo Comum – Is 6,1-2a. 3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11 ou mais breve: 15,3-8.11; Lc 5,1-11.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 4,21-30 (página 1427 − Bíblia
das Edições CNBB)
Siga os 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.
4º Domingo do Tempo Comum − Ano C. Liturgia da
Palavra: Jr 1,4-5.17-19; Sl 70 (71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17
(R. cf.15ab); 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 (Jesus e os
nazarenos).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
O Espírito de São Francisco de Sales
Esta obra, escrita por Dom Jean-Pierre Camus, contemporâneo
de São Francisco de Sales, é um verdadeiro retrato espiritual da
vida do Santo. A leitura das páginas levará muitas almas crentes
à doutrina de um dos mais exitosos diretores de almas que teve
nossa Santa Igreja Católica em todos os séculos. Dom Camus foi
nomeado bispo da diocese de Belley, cidade vizinha a Annecy, que
era a diocese de São Francisco de Sales. Sua sagração episcopal
foi dada pelas mãos do próprio Santo, sendo ele o primeiro e por
muitos anos o único que teve essa grande honra.
Autor: Dom Jean-Pierre Camus

