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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

Gratidão a

DEUS

A

gratidão nos faz mais parecidos com Deus porque manifesta que podemos ser gratuitos e livres, assim como
Deus é. Para este altar trazemos o
caminho que juntos percorremos,
de forma sinodal, durante quase 20
anos, mais precisamente 19 anos e
sete meses. Nossa memória carrega
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
consigo mil lembranças; nosso coraAdministrador Apostólico
ção traz muitas emoções e sentimentos, experimentados diante de tantas
alegrias e dos muitos desaﬁos enfrentados.
A virtude da gratidão é tão elevada e tão bonita que faz enxergar o próprio coração de Deus. Ela tem suas raízes quando,
desde toda a eternidade, o Filho de Deus, sendo gerado pelo
Pai, não só recebeu todo o amor paterno, mas devolveu ao Pai o
mesmo amor na sua totalidade inﬁnita. E é este amor, o Espírito Santo, “que procede do Pai e do Filho”, que sobre todos nós é
continuamente derramado. A virtude da Gratidão também nos
move a devolver, na mesma medida, o amor recebido.
Nesta nossa peregrinação, com o auxílio de Nossa Senhora e sob seu olhar maternal, são inevitáveis as dores da semeadura. O caminho da missão tantas vezes é árduo. Muitas
vezes, na travessia de nossos desertos existenciais, restavam
apenas as próprias lágrimas, para regar as sementes que eram
lançadas nos terrenos áridos e ressequidos. A Igreja continuará semeando Cristo, a Boa-Nova da alegria, mesmo entre lágrimas, mas com permanente e renovada esperança.
Agradeço de coração aos três bispos auxiliares que ao longo
destes anos Deus me deu: o primeiro, Dom Waldemar Passini
Dalbello; o segundo, Dom Levi Bonatto, aqui presente ao meu
lado; e o terceiro, Dom Moacir Silva Arantes. Os três, cada um
ao seu modo, foram os meus mais estreitos colaboradores na
missão que Deus me conﬁou.
Agradeço aos padres de nossa Arquidiocese, vivos ou já
falecidos. Impossível nominá-los. Para mim foram verdadeiros Cireneus que colocaram seus ombros, sua vida sacerdotal,
seus dons para ajudar a carregar a cruz da missão apostólica.
Obrigado aos leigos e leigas. São um verdadeiro exército,
um número incontável de homens e mulheres, de jovens, adolescentes e de crianças, que se envolveram na missão pastoral,
nas cidades e no campo e, que, no exercício do seu sacerdócio batismal, também trabalharam comigo, com os padres,
com os diáconos e com os membros da vida consagrada, para
que o Evangelho fosse anunciado, para que a Eucaristia e os
demais Sacramentos fossem bem celebrados, para que as famílias fossem santiﬁcadas, para que tantos encontrassem na
Igreja as portas abertas e um espírito de amoroso acolhimento
para que suas vidas tivessem um novo signiﬁcado verdadeiramente pascal.
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Nesta edição do nosso Encontro Semanal, trazemos como matéria de capa
os Santos Doutores da Igreja, santos e
santas que deram suas contribuições
em várias áreas da doutrina cristã.
Você vai entender mais ao ler a entrevista com o padre José Luiz da Silva.
Na Palavra do Arcebispo, trazemos
trechos da homilia de Dom Washington Cruz, feita em Missa de Ação de
Graças pelos seus 19 anos à frente da
Arquidiocese. O padre Max Costa nos
fala sobre o Cônego Abel e a instalação
da primeira paróquia de Goiânia na série sobre a História da Igreja em Goiás.
Já na página 3, você confere como
foi essa celebração de Ação de Graças,

que reuniu muitos ﬁéis e padres. Junto
ao nosso administrador apostólico, todos renderam graças a Deus por estes
19 anos de pastoreio.
A série sobre o Episcopado é destaque na página 4, assim como a ordenação do Pe. Diêmes Bento de Araújo,
o primeiro padre claretiano nascido e
ordenado em Goiânia.
O nosso jornal, como você sabe, está
no site da Arquidiocese de Goiânia.
Você pode acompanhar os nossos outros conteúdos nas redes sociais e no
Programa Encontro Semanal TV, todo
sábado, na PUC TV Goiás.
Boa leitura!
#somosum

História da Igreja em Goiás
Cônego Abel Ribeiro e a instalação da
primeira paróquia de Goiânia
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

C

om o advento da criação da nova capital de Goiás, Goiânia, em 1933,
a Igreja Católica viu a necessidade de ocupar o seu espaço com a finalidade do atendimento pastoral na nova cidade. Mesmo havendo a
presença dos padres redentoristas em Campinas, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás, quis confiar a primeira paróquia criada
em Goiânia ao Cônego Abel Ribeiro, que, posteriormente, tornou-se seu bispo auxiliar. O decreto da criação da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de
Goiânia ocorreu em 22 de dezembro de 1937. Além de Cônego Abel, que foi
nomeado pároco, ele recebeu como vigário Pe. Francisco Peclat.
A instalação da primeira paróquia de Goiânia e a posse do seu pároco
aconteceu no dia 24 de dezembro de 1937. A solenidade foi precedida por
uma novena que começou no dia 16 de dezembro, liderada pela Sra. Gercina
Borges Teixeira, esposa de Pedro Ludovico Teixeira. No dia 24, por volta de 5h,
a cidade de Goiânia foi acordada com o toque da Banda Militar, que executou
várias músicas, saindo do átrio da Igreja e percorrendo várias ruas de Goiânia.
Às 19h, Dom Emanuel, acolitado pelo Cônego Abel e Pe. Peclat, abençoou
solenemente a primeira imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e da nova Igreja.
Antes da meia-noite, a Igreja já estava cheia de fiéis de todas as camadas sociais
que participaram da Missa do Galo e da apresentação do coral “Scola Cantorum”
do Colégio Anchieta de Silvânia, regida pelo maestro, Pe. José Valentim, que
cantou a missa de Haller, alusiva ao Natal de Jesus. No dia 25, às 9h, o senhor
arcebispo, Dom Emanuel deu posse ao Cônego Abel Ribeiro como primeiro pároco de Goiânia. Foi lida a ata de sua nomeação, seguida da Missa Solene de
posse e instalação da nova paróquia, dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora. No
mesmo dia à noite, aconteceu a bênção do Santíssimo Sacramento aos fiéis
que encheram a Igreja.
Após todas as celebrações, um grupo se direcionou à casa paroquial
para saudar Dom Emanuel
e acolher o novo vigário.
Dr. Colemar Natal e Silva,
em nome da sociedade
goianiense, agradeceu ao
arcebispo pela criação da
primeira paróquia de Goiânia e a nomeação dos padres para o cuidado espiritual daquela comunidade
nascente. Dom Emanuel,
com sua eloquência, falou
de maneira emocionada,
historiando a vida religiosa de Goiânia, ressaltando
o nome de dona Gercina
Borges Teixeira, que foi a
grande mediadora para a
construção da nova Igreja.
Fonte: Instituto de Pesquisas e
Estudos Históricos do Brasil
Central (IPEHBC)
Nomeação de Cônego Abel Ribeiro
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19 anos à frente da Arquidiocese
de Goiânia

Foto: Rudger Remígio

Dom Washington Cruz
GABRIELA RODRIGUES

A

Foto: Suzany Marques

TRAJETÓRIA
Natural de Itabuna, no estado da Bahia, Dom Washington Cruz
iniciou sua caminhada na Igreja muito cedo. Ingressou no Seminário
da Congregação da Paixão de Cristo (Passionistas), onde fez o primeiro e o segundo graus no Seminário São Gabriel, em Osasco, São
Paulo.
Sua ordenação sacerdotal aconteceu no dia 25 de julho de 1971, na
Catedral São José, pelas mãos de Dom Geraldo Pelanda, bispo passionista. Em 9 de maio de 1987, foi ordenado bispo, na Catedral de
Salvador, na Bahia.
Em Goiânia, sua chegada foi no dia 8 de maio de 2002, tomando
posse, no dia 14 de julho do mesmo ano, como arcebispo da Arquidiocese de Goiânia. A celebração de acolhida aconteceu na Catedral
Metropolitana, reunindo cerca de três mil pessoas. Durante seu episcopado, Dom Washington Cruz se dedicou à formação presbiteral, à
educação e ao serviço pastoral.

Episcopado de
DOM WASHINGTON CRUZ
– Foram criadas 56 paróquias e 6 quase-paróquias.
– Foram ordenados 54 diáconos.
Dom Washington ordenou 42 e 12 foram ordenados
por Dom Levi Bonatto.
– Dom Washington ordenou 36 padres diocesanos em
Goiânia e 17 padres religiosos.
– Uma paróquia foi erigida em Santuário: Nossa
Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia.
– Três Santuários foram erigidos em Basílica Menor:
Divino Pai Eterno, em Trindade; Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro e Sagrada Família, em Goiânia.

Foto: Rudger Remígio

conteceu, na Catedral Metropolitana de Goiânia, na noite
desta terça-feira, 1º de fevereiro, Santa Missa em Ação de
Graças pelos 19 anos de pastoreio de Dom Washington Cruz,
que iniciou seu ministério em Goiânia, em julho de 2002.
Seguindo os protocolos sanitários devido à pandemia da covid-19,
a celebração reuniu sacerdotes, diáconos, seminaristas, autoridades
civis e ﬁéis leigos e leigas.
Dom Washington fez uma fraterna saudação aos amigos, familiares e autoridades presentes na Santa Missa e a todos que acompanharam pelas emissoras de TVs católicas e demais mídias sociais que
transmitiram ao vivo.
O administrador apostólico, em sua homilia, evidenciou que mais
uma vez subiu ao altar da Catedral Metropolitana de Goiânia para
agradecer pelo caminho percorrido à frente da Arquidiocese. “Subo
outra vez ao altar desta Catedral para agradecer pela longa jornada
que tive aqui. Tive a graça de viver nesta nossa querida Arquidiocese
de Goiânia”, ressalta Dom Washington.
Concluindo sua homilia, Dom Washington agradeceu pela convivência com todos e pediu orações. “Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela convivência que tive com vocês. Vou levá-los para
sempre em meu coração! Rezem por mim, para que continue ﬁel até
o ﬁm. E ﬁquem sempre com Deus, que os ama e os quer felizes”, ﬁnalizou o administrador apostólico da Arquidiocese de Goiânia.
Conﬁra a homilia da Santa Missa em nosso site.
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MINISTÉRIO EPISCOPAL – N. 4

O processo de escolha de um bispo
MARCOS PAULO MOTA

N

o quarto capítulo da nossa série sobre o episcopado,
vamos falar sobre o processo de escolha de um bispo,
como ocorre esse processo, quem pode indicar os padres a serem bispos. No primeiro capítulo, falamos sobre a sucessão apostólica; no segundo, sobre o Ministério Episcopal e seu múnus de ensinar, santiﬁcar e governar; no terceiro,
falamos sobre as insígnias episcopais. Agora, vamos entender
como acontece esse processo, que é conduzido pelo Espírito
Santo desde o começo.
Primeiramente, é importante sabermos que o candidato ao
episcopado é indicado por outros bispos ou padres. Essa indicação é feita à nunciatura que, por sua vez, possui um arquivo com
os nomes indicados.
Na medida em que vão surgindo dioceses vacantes ou a necessidade de bispos auxiliares, o núncio apostólico pesquisa os
arquivos com os nomes dos candidatos e sua idoneidade, através também de um questionário enviado para que os que indicaram o candidato possam narrar aspectos da vida dele. Após
esse processo, a Nunciatura Apostólica envia uma lista tríplice
para Roma aos cuidados da Congregação para os Bispos, que
apresenta a lista ao papa, para que o Sumo Pontíﬁce possa fazer
a nomeação.
O bispo não é um super-homem, precisa ser uma pessoa
piedosa, com vida de oração e que não tenha medo de uma
vida sacriﬁcada. A vocação do bispo, podemos assim dizer,
deriva do trecho do Evangelho de São Marcos (Mc 10,45):
“Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir e dar a vida em resgate de muitos”, ou seja, o bispo está
aqui para servir.

No Código de Direito Canônico
(cân. 378, primeiro parágrafo) afirma-se
que para alguém ser considerado idôneo
para o episcopado, é necessário que:
1. tenha fé firme, bons costumes, piedade, zelo das almas,
sabedoria, prudência e seja eminente em virtudes humanas e dotado das demais qualidades, que o tornem apto a
desempenhar o ofício;
2. goze de boa reputação;
3. tenha, ao menos, trinta e cinco anos de idade;
4. tenha sido ordenado presbítero pelo menos há cinco anos;
5. tenha adquirido o grau de doutor ou ao menos a licenciatura em Sagrada Escritura, teologia ou direito canônico, num instituto de estudos superiores aprovado pela
Sé Apostólica, ou ao menos seja verdadeiramente perito
nestas disciplinas.
O bispo, como pastor do povo de Deus, deve olhar para todos com o mesmo olhar de pai. Ele não deve ser bispo de uma
ou outra pastoral, mas de todos da mesma forma.

MARCOS PAULO MOTA

N

o sábado, dia 29 de janeiro, aconteceu, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, a ordenação presbiteral do diácono Diêmes Bento de Araújo, que se tornou o primeiro
padre claretiano nascido e ordenado em Goiânia. A paróquia é atendida pelos Missionários Claretianos desde que chegaram a Goiânia há quase 80 anos, mais precisamente em meados de
1941.
A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonatto. Segundo o bispo, “o presbítero
causa um grande impacto no lugar em que se encontra, pois, com
a função de celebrar a Santa Missa, de perdoar os pecados, de batizar, onde ele passa deixa rastros”.
O neossacerdote comentou o que signiﬁcou para ele o momento
de sua ordenação. “Para mim, é um dia de grande emoção e bastante alegria, pois, após uma caminhada de 10 anos de preparação, chego neste momento que não é o ﬁm, mas o começo de uma
grande caminhada que exige espiritualidade, dedicação e força
que vem do próprio Deus.”
O Pe. Marcos Aurélio Loro, superior provincial dos claretianos
no Brasil, agradeceu à Arquidiocese de Goiânia, por todo apoio
dado aos Missionários Claretianos nestes 80 anos de presença em
Goiânia e também fez um agradecimento a Deus por este momento tão especial para a congregação em colher um fruto de tanto
trabalho, a ordenação presbiteral de um paroquiano que, desde
pequeno, viveu a sua fé junto aos padres claretianos.
O padre Diêmes é irmão do padre Diêmerson, padre do clero de
Goiânia, ordenado em 2019, e, hoje, administrador paroquial da
Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Pedroso, em Goiânia.

Fotos: Rudger Remígio

Pe. Diêmes é o primeiro padre claretiano
nascido em Goiânia a ser ordenado na capital
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Santos Doutores
Imagem: Internet

Homens e mulheres que dedicaram sua
vida ao Reino de Deus e à santidade
MARCOS PAULO MOTA

O

s doutores e doutoras da Igreja são santos e santas que deram suas
contribuições dentro de várias áreas da doutrina cristã e se destacaram por seu conhecimento teológico, cada um em sua época e
cada um na sua área de pesquisa.
Entre os 37 doutores reconhecidos pela Igreja, queremos destacar a presença de quatro mulheres. Santa Teresa de Ávila e Santa Catarina de Sena
foram proclamadas doutoras pelo papa Paulo VI, que também é santo. Já
Santa Teresinha de Lisieux foi proclamada pelo papa João Paulo II e Santa
Hildegarda de Bingen, por Bento XVI. As santas dedicaram sua vida ao
Reino de Deus e levaram uma vida de santidade.
Na homilia em que o Santo Padre João Paulo II proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face como doutora da Igreja, ele disse:
“Entre os ‘Doutores da Igreja’, Teresa do Menino Jesus e da Santa Face
é a mais jovem, mas o seu ardente itinerário espiritual demonstra muita
maturidade, e as intuições da fé expressas nos seus escritos são tão vastas
e profundas, que a tornam digna de ser posta entre os grandes mestres
espirituais”.
Somete o papa pode proclamar um santo ou santa como doutor da Igreja
e esse reconhecimento signiﬁca que, formalmente, a Igreja reconhece, através de decreto, que estes ﬁéis foram ﬁguras que impactaram profundamente
suas gerações e as gerações seguintes.
Entrevistamos o padre José Luiz da Silva, reitor do Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney e professor de Teologia do Instituto
Santa Cruz, que nos explicou um pouco mais sobre os doutores da Igreja.

Entrevista

COMO SURGIU ESSE TÍTULO DE “DOUTORES DA IGREJA”?
O conhecimento de Jesus Cristo gera santidade de vida. A união entre inteligência e santidade é indissoluvelmente ligada ao mistério da Igreja. Esta, por sua vez, orna homens e mulheres com o título de “doutores da
Igreja”. O surgimento dessa honra consta-se do início da Idade Média.
QUEM SÃO OS DOUTORES DA IGREJA?
São homens e mulheres que viveram intensamente o batismo que, pela sua santidade de vida, ortodoxia, fé e
o eminente saber teológico foram honrados com tal título. Consta-se uma lista de 37 doutores e doutoras, sendo
que o último a ser proclamado foi Santo Irineu de Lyon, por Sua Santidade, o papa Francisco.
O QUE FIZEREM PARA RECEBER ESSE TÍTULO?
Eles rezaram. Por isso, foram reconhecidos na sua vida um alto grau de santidade. Eles estudaram, e, por
isso, pode desenvolver um saber teológico inaudito, uma reta doutrina, base para todo desenvolvimento teológico. Para ser doutor, leva-se em consideração três critérios: Eminens doctrina (importância da doutrina); Insignis
vitae sanctitas (alto grau de santidade); Ecclesiae declaratio (Proclamação da Igreja).
QUAIS SÃO OS MAIS CONHECIDOS?
Os grandes doutores da Igreja são oito, a saber: os maiores doutores do Ocidente (S. Ambrósio, S. Agostinho, S. Jerônimo, S. Gregório Magno) e no dos quatro maiores do Oriente (S. Atanásio, S. Basílio, S. Gregório de
Nazianzo e S. João Crisóstomo). Eu acrescentaria, nesta lista, Santo Irineu de Lyon e Santo Tomás de Aquino.
Santo Agostinho, Padre e Doutor da Igreja é o mais conhecido e, de igual modo, Santo Tomás de Aquino, Doutor Angélico. Esses dois são os mais citados em ambientes acadêmicos.

São quatro
santas doutoras:
1. Santa Teresa de Ávila
2. Santa Catarina da Sena
3. Santa Teresinha do Menino Jesus e
da Sagrada Face
4. Santa Hildegarda de Bingen

Confira a lista dos 33 santos doutores:
1. São Gregório Magno
2. Santo Agostinho
3. Santo Ambrósio
4. São Jerônimo
5. São Tomás de Aquino
6. Santo Atanásio
7. São Basílio Magno
8. São Gregório Nazianzeno
9. São João Crisóstomo
10. São Boaventura
11. Santo Anselmo

12. Santo Isidoro de Sevilha
13. São Pedro Crisólogo
14. São Leão Magno
15. São Pedro Damião
16. São Bernardo de Claraval
17. Santo Hilário de Poitiers
18. Santo Afonso Maria de Ligório
19. São Francisco de Sales
20. São Cirilo de Alexandria
21. São Cirilo de Jerusalém
22. São João Damasceno

23. São Beda, o venerável
24. Santo Efrém, o sírio
25. São Pedro Canísio
26. São João da Cruz
27. São Roberto Belarmino
28. Santo Alberto Magno
29. Santo Antônio
30. São Lourenço de Brindisi
31. São João de Ávila
32. São Gregório de Narek
33. Santo Irineu de Lyon
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Estimados irmãos e irmãs!
Hoje, gostaria de me concentrar na ﬁgura de São José como homem que
sonha.

N

a Bíblia, como nas culturas dos povos antigos, os sonhos eram considerados um meio pelo qual Deus se revelava (cf. Gn 20,3; 28,12;
31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12, 6; 1Sm 3,3-10; Dn 2; 4; Jó 33,15). O
sonho simboliza a vida espiritual de cada um de nós, o espaço interior, que cada um é chamado a cultivar e preservar, onde Deus se manifesta
e muitas vezes nos fala. Mas devemos também dizer que dentro de cada um
não existe apenas a voz de Deus: existem muitas outras vozes. Por exemplo,
as vozes dos nossos receios, as vozes das experiências passadas, as vozes
das esperanças; e há também a voz do maligno que nos quer enganar e
confundir. Por conseguinte, é importante ser capaz de reconhecer a voz de
Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio
necessário e, sobretudo, tomar as decisões corretas perante a Palavra que
o Senhor lhe dirige interiormente. Hoje, será bom para nós retomarmos
os quatro sonhos do Evangelho que o têm como protagonista, para compreender como nos colocarmos perante a revelação de Deus. O Evangelho
narra-nos quatro sonhos de José.
No primeiro sonho (cf. Mt 1,18-25), o anjo ajuda José a resolver o drama
que o assola quando soube da gravidez de Maria: “Não temas receber Maria
por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à
luz um ﬁlho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados” (Mt 1,20-21). E a sua resposta foi imediata: “Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado” (Mt 1,24). Muitas
vezes a vida coloca-nos diante de situações que não compreendemos e que
parecem não ter solução. Rezar nesses momentos signiﬁca deixar que o Senhor nos indique o que é justo fazer. Na verdade, muitas vezes é a oração
que nos dá a intuição da saída, como resolver aquela situação. Caros irmãos
e irmãs, o Senhor nunca permite que um problema surja sem nos conceder
também a ajuda necessária para o enfrentar. Não nos lança sozinhos na fornalha. Não nos lança no meio das feras. Não. O Senhor, quando nos mostra
um problema ou revela um problema, dá-nos sempre a intuição, a ajuda, a
sua presença, para sairmos dele, para o resolver.
O segundo sonho revelador de José chega quando a vida do menino
Jesus está em perigo. A mensagem é clara: “Levanta-te, toma o menino e
sua mãe e vai para o Egito; ﬁca lá até que eu te avise, porque Herodes vai
procurar o menino para o matar” (Mt 2,13). José obedeceu sem hesitação:
“Levantou-se durante a noite, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o
Egito. Ali permaneceu até à morte de Herodes” (Mt 2,14-15). Na vida, todos
nós experimentamos perigos que ameaçam a nossa existência ou a daqueles
que amamos. Nessas situações, rezar signiﬁca ouvir a voz que nos pode dar
a mesma coragem de José, para enfrentar as diﬁculdades sem sucumbir.
No Egito, José espera um sinal de Deus para poder regressar a casa, e
este é o conteúdo do terceiro sonho. O anjo revela-lhe que aqueles que queriam matar o menino morreram e ordena-lhe que parta com Maria e Jesus
e regresse à pátria (cf. Mt 2,19-20). José “levantou-se, tomou o menino e a
sua mãe e foi para a terra de Israel” (Mt 2,21). Mas precisamente na viagem
de regresso, “ao ouvir que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai
Herodes, não ousou ir para lá” (Mt 2,22). Eis então a quarta revelação: “Advertido em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa
cidade chamada Nazaré” (Mt 2,22-23). O medo também faz parte da vida e
precisa da nossa oração. Deus não nos promete que nunca teremos medo,
mas que, com a sua ajuda, esse não será o critério para as nossas decisões.
José experimenta o medo, mas Deus guia-o através dele. O poder da oração
ilumina as situações de escuridão.
Penso neste momento em tantas pessoas que estão esmagadas pelo peso
da vida e já não conseguem ter esperança nem rezar. Que São José as ajude a abrir-se ao diálogo com Deus, para encontrar luz, força e paz. E penso também nos pais diante dos problemas dos ﬁlhos. Filhos com muitas
doenças, ﬁlhos doentes, inclusive com enfermidades permanentes: quanto
sofrimento nisto. Pais que veem orientações sexuais diferentes nos ﬁlhos;
como gerir isso e acompanhar os ﬁlhos e não se esconder numa atitude
condenatória. Pais que veem os ﬁlhos que vão embora, morrem, por causa
de uma doença e também – é mais triste, lemos todos os dias nos jornais –
jovens que fazem leviandades e acabam num acidente de carro. Os pais que
veem os ﬁlhos que não rendem na escola e não sabem o que fazer… Muitos
problemas dos pais. Pensemos em como os ajudar. E a esses pais, digo: não
vos assusteis. Sim, há o sofrimento. Muito. Mas pensai como José resolveu
os problemas e pedi a José que vos ajude. Nunca condeneis um ﬁlho. Sinto
tanta ternura – também em Buenos Aires – quando ia de ônibus e passava

SÃO JOSÉ – N. 9

São José,

homem que “sonha”
Imagem: Internet
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diante da prisão: havia uma ﬁla de pessoas que esperavam para entrar e visitar os encarcerados. E estavam ali as mães, faziam-me sentir tanta ternura:
diante do problema de um ﬁlho que errou, foi preso, não o deixavam sozinho, encaravam o problema e acompanhavam-no. Essa coragem; coragem
de pai e de mãe que acompanham os ﬁlhos sempre, sempre. Peçamos ao
Senhor que conceda a todos os pais e a todas as mães esta coragem que deu
a José. E depois rezar a ﬁm de que o Senhor nos ajude nesses momentos.
A oração, no entanto, nunca é um gesto abstrato nem intimista, como
querem fazer aqueles movimentos espirituais mais gnósticos do que cristãos. Não, não é isto. A oração está sempre indissociavelmente ligada à caridade. Só quando unimos a oração com o amor, o amor pelos ﬁlhos, como
o caso que acabei de mencionar, ou o amor ao próximo, somos capazes de
compreender as mensagens do Senhor. José rezava, trabalhava e amava –
três ações boas para os pais: rezar, trabalhar e amar – e por isso recebeu
sempre o necessário para enfrentar as provações da vida.

CONFIEMO-NOS A ELE E À SUA INTERCESSÃO
São José, vós sois o homem que sonha, ensinai-nos a
recuperar a vida espiritual como o lugar interior
onde Deus se manifesta e nos salva.
Retirai de nós o pensamento de que rezar é inútil;
ajudai cada um de nós a corresponder ao que
o Senhor nos indica.
Que o nosso raciocínio seja irradiado pela luz do
Espírito, o nosso coração encorajado pela Sua força
e os nossos receios salvos pela Sua misericórdia.
Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 26 de janeiro de 2022
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VIDA CRISTÃ

Foto: Internet

REAPRENDER A ESCUTAR
MARCUS TULLIUS
Filósofo e publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil,
membro do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB.
Autor do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral
da Comunicação, pela Editora Paulus.

A

Mensagem do papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais é provocante. Só é capaz de comunicar verdadeiramente
quem é capaz de conjugar o verbo
escutar. Essa pode ser uma chave de
leitura que o pontíﬁce traz em sua
simples e densa mensagem, partindo do princípio de que “a escuta
continua essencial para a comunicação humana”.
O indicativo de Francisco é que
precisamos “escutar com o ouvido do coração”. É preciso acreditar
nessa verdade, é preciso acreditar
que o nosso coração tem ouvidos.
É uma metáfora muito real, pois so-

mos capazes de distinguir pessoas
que agem verdadeiramente com o
coração, que agem de coração, daquelas que não agem. No cotidiano,
facilmente reconhecemos as pessoas
que escutam com o coração. Elas demonstram atitudes de uma alma paciﬁcada, dão valor ao que realmente
é necessário e têm o passo no compasso certo.
Para escutar bem e não apenas
ouvir, é preciso reconhecer o outro, a partir do que Francisco descreve na mensagem como “o eu e o

O escutar exige
tempo e atenção, exige
calma e alma

tu encontram-se ambos ‘em saída’,
tendendo um para o outro”. Ele
acentua fortemente a capacidade de
escutar o outro, trazendo a importância do “apostolado do ouvido”,
a referência ao teólogo Bonhöﬀer de
que “quem não sabe escutar o irmão,
bem depressa deixará de ser capaz
de escutar a Deus” e que “não se faz
jornalismo sem a capacidade de escutar”. Ora, o escutar exige a capacidade pessoal e o esforço social de
sair do mundo dos monólogos, das
verborragias. O escutar exige tempo
e atenção, exige calma e alma.
O reaprender a escutar passa
pelo reaprender a encontrar, a conviver, a reconhecer o eu-tu, aquilo
que o jornalista e teólogo Martin
Buber (2009, p. 49) apresenta na sua
magna obra Eu e Tu, que “todo viver
real é encontro”. Essa é a dinâmica
da própria vida, feita de encontros,
“embora haja tanto desencontro
pela vida”, como poetizou Vinicius

de Moraes no “Samba da Bênção”.
Cristãos e, especialmente, os comunicadores, ajudam a construir
a cultura do encontro na medida
em que testemunham os valores
do Evangelho e ajudam as pessoas
a compreender a alteridade. Esse
talvez seja um conceito em crise no
nosso tempo e a mensagem do papa
Francisco indica a escuta como um
caminho fecundo para recuperá-lo.
Escutar é um exercício de alteridade
que se dá a partir do diálogo, a partir do encontro presencial e também
a partir do encontro que realiza por
meio das plataformas.
Está lançado o convite. Reaprender a escutar: a si mesmo, a Deus
e ao outro. Na era da velocidade, é
preciso dar tempo ao tempo, escutar
a escuta, decantar os sentimentos e
aprendizados, certos de que a nossa
comunicação só será plena quando
for reﬂexo não do que falamos, mas
do que escutamos.

Fevereiro de 2022
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LEITURA ORANTE

Jesus e a pesca milagrosa
‘‘Sou um pecador’’ (Lc 5,8)
DIÁCONO MANOEL RODRIGUES DE SOUSA NETO
Paróquia Menino Jesus de Praga – Aparecida de Goiânia

N

este domingo, o Evangelho de
Lucas nos apresenta um dos relatos da vocação dos primeiros
discípulos de Jesus: a pesca. Os
pescadores proﬁssionais passaram a noite
inteira trabalhando e nada pescaram. E o
carpinteiro lhes disse: “avança mais para o
fundo” (Lc 5,4). Atendendo à voz do Mestre, eles lançam as redes, pegam tamanha
quantidade de peixes, que por pouco não
afundam dois barcos.
Ao ver essa cena, um dos pescadores (Pedro) pede a Cristo: “Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador” (Lc 5,8), “um
homem de lábios impuros” (Is 6,5). “Eu faço
parte de um povo pecador que, por gerações, Te rejeitou. E Tu vens a mim?”. Ele se
considera indigno da misericórdia divina.

Mas Jesus o chama a (re)começar a vida
e a missão: “de agora em diante, serás pescador de homens” (Lc 5,10). O Deus encarnado – que derramou o seu sangue na cruz
– manifesta a sua misericórdia ao homem
pecador que, outrora, perambulava pela
noite improdutiva e infrutífera e o chama ao
apostolado universal, a levar a fé às ovelhas
perdidas da casa de Israel (cf. Mt 10,6) e às
ilhas distantes, que aguardam o ensinamento divino (cf. Is 42,4).
Jesus, obrigado por me alcançar com a
sua misericórdia e me fazer recomeçar. “Eu
sou um pecador”. Não se afaste de mim.
Com seu sangue derramado na cruz, lave os
meus pecados. E ainda que eu não seja digno
de ser seu discípulo, dê-me a graça de assumir o meu batismo, de tornar a minha vida
a sua vida; para ir ao encontro das ovelhas
perdidas da minha casa e de pescar muitos
peixes nas ilhas distantes do seu amor.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-56. 3ª-f.: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,
1-13. 4ª-f.: 1Rs 10, 1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23. 5ª-f.: 1Rs 11,4-13; Sl 105(106); Mc 7,24-30. 6ª-f.: 1Rs 11,29-32.
12,19; Sl 80(81); Mc 7,31-37. Sábado: 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105(106); Mc 8,1-10. Domingo: 6º Domingo do
Tempo Comum – Jr 17,5-8; Sl 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 5,1-11 (página 1275 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus.
Por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a realidades
que podem fazer você perder o foco. Para isso, invoque o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: o texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido. Por isso, leia-o quantas vezes for necessário, para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para você.
3. Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto lhe
fala. Destaque palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus por meio da oração.
Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida.
5. Contemplação: agora, tente se lembrar dos momentos em que
você mais notou a manifestação de Deus em sua vida. Busque
registrar, para que possa, durante a semana, relembrar o que
foi rezado;
6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e você
deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um modo de
colocar essa Palavra em prática.
5° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Is 6,1-2a.3-8; Sl 137 (138),1-5.7c-8 (R./ 1c.2a); 1Cor 15,1-11;
Lc 5,1-11 (Pesca abundante).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
A vontade de Deus
Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo e teólogo dominicano, escreveu diversas obras e, entre as mais importantes,
contamos as famosas Questões Disputadas. Nesta obra clássica, Tomás investiga a natureza da vontade divina e se ela
pode ser classificada. Mostra também se há necessidade no
querer divino, e de que modo nós somos ou não obrigados a
nos conformar com a vontade divina.

