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PALAVRA DO ARCEBISPO

Deus e seu amor
por nós

J

esus Cristo é o Filho unigênito
do Pai, unido ao Pai pelo Espírito
Santo que é a presença de Deus
na sua Igreja. O cristão nascido
da água e do Espírito Santo, no Batismo (Jo 3,5) e movido pela “força do
Espírito Santo” (At 1,8), recebida no
Sacramento do Crisma, é outro “Cristo”. Somos “ﬁlhos movidos pela força
do Espírito Santo, que nos faz templos
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Administrador Apostólico
do Pai” (1Cor 3,16). Se vivêssemos a
nossa vocação de “ﬁlhos de Deus”, os
demais que não professam a fé cristã descobririam em nós o
que descobriam em Jesus Cristo: a presença de Deus.
Os cristãos não vivem esta sua vocação de “lugares da Santíssima Trindade”, porque não rezam, como o Senhor ensinou.
E o que é rezar como o Senhor ensinou? É entrar no Mistério da
Santíssima Trindade.
Quase todos imaginamos a oração como “saída” de si (de
casa), para participar em atos de culto. Imaginamos as pessoas
que vão ao encontro de Deus quando se dirigem à Catequese,
à aula de Religião, ao grupo de Oração, ao Terço, à Missa, à
Comunhão ou a um lugar de devoção. Estamos, assim, procurando Deus fora de nós, quando o devíamos procurar dentro
de nós, porque, como diz Lucas: “O Reino de Deus está dentro
de vós” (Lc 1,21).
“Quando orares, entra no teu quarto e reza em segredo a
teu Pai, pois Ele, que vê o oculto, recompensar-te-á” (Mt 6,6).
É como quem diz: entra em ti e encontrarás aquele que está
dentro de ti. Rezar “em espírito e verdade” é entrar cada um
dentro de si ou “dentro de Deus”, para escutar o que Deus
lhe pede, através dos gemidos inefáveis do Espírito Santo,
que vem em nossa ajuda, para pedirmos ao Pai o que convém
(cf. Rm 8,26-27).
Rezar “em espírito e verdade” é entrar em comunhão com a
Santíssima Trindade. É valorizar o fato de que somos ﬁlhos de
Deus Pai que nos quer bem, que somos irmãos do nosso Filho
maior e que Ele nos ensina a caminhar no meio das vicissitudes
da vida e do mundo e que somos Templos do Espírito Santo,
que nos guia e ilumina a viver esta vida de Deus em nós.
Rezar é saborear o que é “Cristo estar em nós e nós nele”
(Jo 14,20); e, como ﬁlhos no Filho, saborear o que é “estar no
Pai e o Pai em nós” (Jo 14,11). Rezar é entrar na intimidade da
Santíssima Trindade, porque animados pelo Espírito Santo –
o Espírito do Pai e do Filho – “deixamos de ser servos, para
sermos amigos íntimos de Jesus, que nos deu e dá a conhecer
tudo o que ouviu do Pai” (Jo 15,15). Rezar não é sair fora de si,
para procurar Deus. Rezar é entrar em si e em Deus, mesmo
quando saímos de casa para ir à Catequese, à Missa, ao Terço.
“Deixa Deus entrar!”
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Editorial
Nesta edição do Encontro Semanal,
trazemos como matéria de capa a explicação do rito de posse de um novo
bispo. Lembrando que, nesta próxima semana, no dia 16 de fevereiro,
acontece a posse de Dom João Justino de Medeiros Silva, nosso novo
arcebispo. Em Arquidiocese em Movimento temos a bênção da Casa Mãe
da Santa Esperança, nova residência
de Dom Washington Cruz.
Na página 4, você vai ler o último texto da série sobre o Ministério
Episcopal. Neste último capítulo,
falamos sobre o episcopado como
dom de Deus. Na mesma página,

trazemos também matéria sobre o
oitavo Dia Mundial de Oração e Reﬂexão contra o Tráﬁco de Pessoas.
No artigo da seção O edifício religioso
e suas curiosidades, a arquiteta Fabiana Longhi fala sobre a reconstrução
da Basílica de São Pedro.
O nosso jornal também está disponível 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

Série Oração do Cristão

Virgem de Lourdes

Proteção e refúgio dos enfermos
PE. DIÊMERSOM BENTO

N

o dia 11 de fevereiro, a Igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes e também o Dia Mundial dos Enfermos. Com esta celebração, a Igreja recorda todos os enfermos, os quais confiamos todos
sob o cuidado da Virgem de Lourdes.
Na então aldeia de Lourdes, região francesa dos Altos Pirineus, em 11 de fevereiro de 1858, a jovem Bernadette Soubirous, quando foi apanhar lenha às margens do Rio Gave, viu na reentrância de um rochedo, na Gruta de Massabielle, pela
primeira vez, a Virgem Maria. Essa primeira aparição foi seguida de outras 17. A
partir dessa aparição, Nossa Senhora, neste título de Lourdes, é invocada por fiéis
de várias partes do mundo que a apresentam situações de saúde, tornando-se,
assim, a padroeira dos doentes.
Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do Dogma da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro de 1854. Deus quis e sua Providência Santíssima
também demonstrou, dessa forma, a infalibilidade da Igreja. Que chancela do
céu essa aparição da Virgem Maria em Lourdes. Os milagres que aconteceram
e continuam acontecendo naquele local. Lá, onde as multidões afluem, o clero
e vários papas estiveram.
A grande mensagem de Nossa Senhora em Lourdes é uma mensagem de
conversão e de penitência. Nossa Senhora chamou insistentemente aqueles
que estão distantes de Deus a voltar para a casa do Pai, pois estamos num tempo de grandes dificuldades. Oração do terço, penitência e conversão, essa é a
grande mensagem de Nossa Senhora Lourdes.
Aqui, trazemos esta oração composta pelo papa Pio XII em louvor à Virgem
de Lourdes:
Dóceis ao convite de vossa voz maternal, Ó Virgem Imaculada de Lourdes,
acorremos a vossos pés junto da humilde gruta onde vos dignastes
aparecer para indicar aos que se extraviam o caminho da oração e da
penitência, e para dispensar aos que sofrem, as graças e os prodígios da
vossa soberana bondade. Recebei, Rainha compassiva, os louvores e as
súplicas que os povos e as nações oprimidos pela amargura e pela
angústia elevam confiantes a vós. Ó resplandecente visão do paraíso,
expulsai dos espíritos − pela luz da fé − as trevas do erro. Ó místico
rosário com o celeste perfume da esperança, aliviai as almas abatidas.
Ó fonte inesgotável de água salutar com as ondas da divina caridade,
reanimai os corações áridos. Fazei que todos nós, que somos vossos
filhos por vós confortados em nossas penas, protegidos nos perigos,
sustentados nas lutas, nos amemos uns aos outros e sirvamos tão
bem ao vosso doce Jesus que mereçamos as alegrias eternas junto
a vosso trono no céu. Amém.
Nossa Senhora de Lourdes, intercede por nós!
Esta oração nos faz recorrer à Virgem Imaculada de Lourdes com total confiança e humildade suplicando as graças e bênçãos do céu. A Virgem Maria é invocada como proteção e refúgio dos enfermos, pois, conforme se atesta nos diversos
relatos, Lourdes se tornou um grande lugar de curas milagrosas.
A razão disso se deu quando Nossa Senhora, numa de suas últimas aparições,
disse a Bernadete que fosse à gruta em determinado dia e hora e começasse a cavar o chão com as próprias mãos. Bernadete obedeceu e, no local onde ela cavou,
começou a brotar água e nunca mais parou. E era sabido por todos que ali era um
lugar seco onde jamais tivera fonte de água.
Ao saber da água que brotou na gruta, o povo começou a ir até lá em busca
de cura. Então, começaram a acontecer curas inexplicáveis entre o povo que se
banhava nas águas da gruta de Lourdes. Curas de pessoas deficientes físicas, paraplégicos e de enfermidades incuráveis, confirmadas por médicos e cientistas. As
curas, aliás, nunca deixaram de acontecer em Lourdes até hoje.
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Casa Mãe da
Santa Esperança
GABRIELA RODRIGUES

N

a manhã dessa segunda-feira, 7 de fevereiro, Dom Washington Cruz abençoou a
casa sacerdotal “Mater Sanctae Spei” (Casa
Mãe da Santa Esperança), em Aparecida
de Goiânia. Essa casa será a sua nova residência
após a posse do arcebispo eleito, Dom João Justino
de Medeiros Silva, e Dom Washington se tornará
arcebispo emérito.
Após o papa Francisco aceitar sua renúncia como
arcebispo de Goiânia, em 9 de dezembro de 2021,
o então administrador apóstolico da Arquidiocese,
Dom Washington Cruz divulgou aos fiéis leigos e
leigas, sacerdotes e diáconos sua vontade de residir
em Aparecida de Goiânia.
A casa tem a finalidade de abrigar, na fraternidade, os padres que atendem pastoralmente
as paróquias, geograficamente, mais próximas e
Dom Washington. A residência passou 2 anos sendo reformada e construída para ser referência de
comunhão fraterna e sacerdotal entre os que nela
irão residir.
Ao iniciar a celebração, Dom Washington proferiu estas palavras, dando a bênção: “Onde dois ou
três se reúnem em nome de Cristo, está Cristo no
meio deles. Ao abençoar esta casa, onde o amor de
Cristo reúne estas pessoas, desejosas de segui-lo
fielmente e mais de perto na caridade e na virgindade, na pobreza e na obediência, implorando a
bondade de Deus, de quem procede todo bem. Demonstrando nos costumes de sua vida a fidelidade
às suas promessas, busquem em tudo a glória do
Pai, com Jesus; dedicando-se fraternalmente à oração, manifestando a imagem da Igreja suplicante; e,
movidos pelo Espírito Santo, todos colaborem, de
acordo com a vocação de cada um, para cada um,
para que Cristo habite sempre em todos nós”.
Durante a celebração, Dom Washington também abençoou o ambão, a cadeira presidencial, o
tabernáculo (Sacrário), o altar, o cálice e a patena.
Ao final da missa, o administrador apostólico agradeceu pela organização da casa e pela preparação
da celebração eucarística. “Eu estou aqui como irmão, nunca deverá ser a casa do bispo emérito, é
a casa sacerdotal. E eu digo aos padres que estou
à disposição, mas que, quando me chamarem para
rezar, me chamem para as capelas e para as comunidades menores. Porque a matriz é do pároco ou
administrador paroquial e do arcebispo eleito, Dom
João Justino”, finaliza Dom Washington Cruz.

Fotos: Rudger Remígio

é abençoada em Aparecida de Goiânia
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Episcopado como dom de Deus
A vocação do bispo

Foto: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

E

stamos nos aproximando da posse do nosso quarto arcebispo, Dom
João Justino de Medeiros Silva e também encerramos, nesta edição
do jornal, a série sobre o Episcopado. Fazendo um itinerário do que
vimos nessas últimas quatro semanas, falamos sobre a sucessão
apostólica, depois sobre o Ministério Episcopal e seu múnus de ensinar,
santiﬁcar e governar. No terceiro capítulo, falamos sobre as insígnias episcopais. Já no quarto, explicamos como acontece a eleição e a nomeação de
um bispo. Neste último capítulo, vamos falar sobre o episcopado como
dom de Deus.
Todos os sacramentos são dons de Deus para nós. O Sacramento da Ordem não é diferente. Deus, em sua inﬁnita misericórdia e benevolência,
escolhe homens para este santo ministério que deve ser encarado como serviço e não como honra ou qualquer outra coisa que não seja o de servir
os irmãos. A vocação ao sacerdócio é, desde o princípio, dom de Deus na
vida do escolhido. Na Sagrada Escritura temos vários relatos de vocações.
Destacamos a vocação do profeta Jeremias (1,5): “Antes que formasse no
seio de tua mãe, eu já te conhecia, antes que tu nascestes eu te consagrei e
te ﬁz profeta das nações”. Como exemplo disso, acreditamos que o Senhor
continua chamando homens para este ministério.
O episcopado não deve ser encarado como honra e nem deve ser meta
de vida de algum sacerdote. O papa Francisco, na homilia de uma ordenação episcopal, disse aos ordinandos: “Vocês foram escolhidos entre os
homens e para os homens, foram constituídos − não para vocês, para os
outros − nas coisas que dizem respeito a Deus. “Episcopado”, de fato, é o
nome de um serviço − não é verdadeiro episcopado sem serviço não de
uma honra, como queriam os discípulos, um à direita, outro à esquerda,
pois ao bispo compete mais servir do que dominar, segundo o mandamento do Mestre: ‘o maior entre vós seja como o menor; e quem governa,
como quem serve (Lc 22,26)’”.
O bispo deve ser um homem de oração e de intimidade com Deus. Na

mesma homilia, o papa disse: “Vocês serão os guardiães da fé, do serviço,
da caridade na Igreja e, para isso, é preciso que sejam próximos de Deus,
pois a proximidade é o traço mais típico de Deus”. E continua: “tire outras
coisas do seu tempo se preciso, menos a oração, ela faz com que os laços de
intimidade de Deus sejam mais estreitos com o bispo”.
O Catecismo da Igreja Católica, no número 2.013, ensina-nos que “Os
cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida
cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade: ‘Sede
perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito’ (Mt 5,48)”. Assim, a vocação à santidade do bispo perpassa o ser bispo e alcança a sua essência
como cristão.
O chamado como sucessor dos apóstolos é um dom supremo de Deus ao
bispo nomeado. O sacerdote deve ter a ciência de que não é bispo apenas de
um grupo de pessoas, pastorais ou movimentos, mas é pastor de um povo
com diversos carismas.

Tema do oitavo
Dia Mundial de Oração
e Reflexão contra o
Tráfico de Pessoas é
dedicado às mulheres
SUZANY MARQUES

N

o dia 8 de fevereiro, foi organizado por Talitha Kum, rede internacional de vida consagrada contra o tráﬁco de pessoas, promovido
pela União Internacional de Superioras Gerais (UISG), junto com
numerosas organizações de todo o mundo, o oitavo Dia Mundial
de Oração e Reﬂexão contra o Tráﬁco de Pessoas. A rede Talitha Kum é
composta por mais de 3 mil religiosas e está em atividade desde 2009.
Neste ano, o tema escolhido para debate foi “A força do Cuidado − Mulheres, Economia e Tráﬁco de Pessoas”, com o objetivo de colocar as mulheres em destaque, visto que elas são as mais afetadas pelo tráﬁco internacional de pessoas. Segundo o Relatório Global sobre o tráﬁco de pessoas do ano
de 2020, feito pela United Nations Oﬃce on Drugs and Crime (UNODC),
as redes sociais e o avanço das novas tecnologias digitais ﬁzeram com que
os traﬁcantes mudassem seu modo operante na captação de novas vítimas.
Além disso, o relatório mostra ainda que a maioria das mulheres traﬁcadas
é destinada à exploração sexual.
O tema do ano de 2022 é uma continuidade do assunto do ano passado,
quando se começou a reﬂetir sobre a conexão entre a economia e o tráﬁco
humano. Este ano, as mulheres estão em destaque porque, além de serem
as mais atingidas e prejudicadas, também têm um papel fundamental e importante no processo de transformação da economia de exploração numa
economia de cuidados.

Em consonância a isso, o papa Francisco dedicou o ﬁnal do Angelus do
domingo, dia 6 de fevereiro, para falar sobre o tráﬁco de mulheres. “Esta é
uma ferida profunda, inﬂigida pela vergonhosa busca de interesses econômicos sem nenhum respeito pela pessoa humana. Muitas jovens, vemo-nas
nas ruas, que não são livres, são escravas de traﬁcantes, que as mandam
trabalhar e, se voltam sem dinheiro, espancam-nas. Hoje isso acontece em
nossas cidades. Pensemos seriamente nisso”, disse ele.
Além disso, Francisco disse que é um pesar e pediu uma ação prática
para todos aqueles que têm “a responsabilidade de agir de forma decisiva
para impedir tanto a exploração, quanto as práticas humilhantes que aﬂigem de modo particular as mulheres e meninas”, suplicou o papa.
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Arquidiocese de
Goiânia se prepara
para a posse de seu
quarto arcebispo
MARCOS PAULO MOTA

N

a próxima quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a Arquidiocese de
Goiânia viverá mais um momento especial em sua história. Acontecerá, no Santuário-Basílica Sagrada Família, a celebração eucarística na qual tomará posse o quarto arcebispo metropolitano de
Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva. Nomeado pelo papa Francisco, no dia 9 de dezembro, Dom João Justino sucederá Dom Washington
Cruz no governo pastoral da Igreja de Goiânia.
O rito de posse do novo bispo em sua diocese ou arquidiocese é simples, mas a simplicidade desse momento não diminui a sua importância.
O prelado é recebido na porta da Igreja pelo cura da Catedral, que apresenta o crucifixo para que o bispo possa beijá-lo. Em seguida, o padre
apresenta o aspersório para que o novo bispo possa aspergir o povo presente na igreja e a si mesmo. Após esse momento da aspersão, o bispo é
conduzido até a capela do Santíssimo, onde ele, de joelhos, faz um momento de adoração. Por fim, ele se dirige à sacristia para se paramentar e
iniciar a celebração eucarística.
Dom João Justino explicou, em entrevista, que “O báculo é uma insígnia
episcopal própria de cada bispo”. Ninguém dá posse ao bispo, ele toma
posse da diocese. Por isso, um instrumento que não pode faltar neste dia
é a Bula Pontifícia, pois é o papa que nomeia” e, assim, acontecerá em nossa Arquidiocese. É comum que, neste dia, o bispo empossado receba do
núncio apostólico ou do arcebispo metropolitano o báculo pastoral, caso
não seja ele mesmo a assumir esse cargo, mas este momento não está
prescrito no rito.
HISTÓRICO
Filho do casal Justino Emílio de Medeiros Silva e Maria de Lourdes Medeiros Silva, Dom João Justino nasceu no dia 22 de dezembro de 1966, em
Juiz de Fora, cidade que fica na região Norte do estado de Minas Gerais. Foi
ordenado padre em 13 de dezembro de 1992 e nomeado bispo auxiliar da
Arquidiocese de Belo Horizonte, pelo papa Bento XVI, no dia 21 de dezembro de 2011. Dom João Justino foi ordenado bispo no dia 11 de fevereiro
de 2012, na Catedral de Santo Antônio, em Juiz de Fora.
Fotos: Arquidiocese de Montes Claros

Simbologia do brasão de armas
O escudo é coberto com o chapéu prelatício e franja de cor verde. As figuras indicam a dignidade episcopal.
O ouro da cruz aponta para a inesgotável riqueza do mistério da cruz e da ressurreição.
O fundo azul indica as virtudes que conduzem ao céu. A pomba representa o Espírito Santo; a estrela de ouro
simboliza Maria, Estrela da Evangelização.
A faixa ondulada e prateada representa a Igreja de Juiz de Fora, origem do prelado.
O livro aberto refere-se às Sagradas Escrituras e recorda o ministério do teólogo, que encontra na Palavra de
Deus a alma da teologia.
As letras gregas “alfa” e “ômega” apontam para Jesus Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas (Ap 1,8).
O lema “Para dar testemunho da luz” (In testimonium de lumine) baseia-se no prólogo do Evangelho de João
(1,1-18) e refere-se a São João Batista.
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São José

Imagem: Internet

e a comunhão dos santos

Estimados irmãos e irmãs!

N

Arquidiocese de Goiânia

as últimas semanas pudemos aprofundar a ﬁgura de São José, guiados pelas poucas, mas importantes informações dadas nos Evangelhos e também
pelos aspectos da sua personalidade, que a Igreja ao longo dos séculos, foi
capaz de destacar através da oração e da devoção. Partindo, precisamente,
deste “sentir comum”, que na história da Igreja acompanhou a ﬁgura de São José,
hoje gostaria de me concentrar num importante artigo de fé que pode enriquecer
a nossa vida cristã e também moldar da melhor maneira a nossa relação com os
santos e com os nossos entes queridos falecidos: reﬁro-me à comunhão dos santos.
Muitas vezes dizemos, no Credo, “creio na comunhão dos santos”. Mas, se nos
perguntarmos o que é a comunhão dos santos, lembro-me que quando era criança
respondia imediatamente: “Ah, os santos fazem a comunhão”. É algo... não compreendemos o que dizemos. O que é a comunhão dos santos? Não é que os santos
fazem a comunhão, não é isto: é outra coisa.
Às vezes até o cristianismo pode cair em formas de devoção que parecem reﬂetir uma mentalidade que é mais pagã do que cristã. A diferença fundamental é
que a nossa oração e a nossa devoção de povo ﬁel não se baseiam, naqueles casos,
na conﬁança num ser humano ou numa imagem ou num objeto, mesmo quando
sabemos que eles são sagrados. O profeta Jeremias lembra-nos: “Maldito o homem que conﬁa noutro homem [...] Bendito o homem que deposita a conﬁança
no Senhor” (Jr 17,5-7). Até quando conﬁamos plenamente na intercessão de um
santo, ou ainda mais na Virgem Maria, a nossa conﬁança só tem valor em relação
a Cristo. Como se o caminho para este santo ou para Nossa Senhora não acabasse
ali: não! Chega ali, mas em relação a Cristo. Cristo é o vínculo que nos une a Ele e
entre nós, e tem um nome especíﬁco: este vínculo que nos une a todos, entre nós
e com Cristo, é a “comunhão dos santos”. Não são os santos que fazem milagres,
não! “Este santo é muito milagroso...”: não, observai: os santos não realizam milagres, mas é apenas a graça de Deus que atua através deles. Os milagres foram
realizados por Deus, pela graça de Deus que age por intermédio de uma pessoa
santa, uma pessoa justa. É preciso esclarecer isto. Há pessoas que dizem: “Não
creio em Deus, mas creio neste santo”. Não, está errado! O santo é um intercessor,
alguém que reza por nós e nós rezamos a ele, e ora por nós e o Senhor concede-nos
a graça: o Senhor age através do santo.
O que é, então, a “comunhão dos santos”? O Catecismo da Igreja Católica aﬁrma: “A comunhão dos santos é precisamente a Igreja” (n. 946). Mas que bonita
deﬁnição! “A comunhão dos santos é precisamente a Igreja”. O que signiﬁca isso?
Que a Igreja é reservada aos perfeitos? Não! Isso signiﬁca que é a comunidade dos
pecadores salvos. A Igreja é a comunidade dos pecadores salvos. Como é bela esta
deﬁnição! Ninguém pode excluir-se da Igreja, todos somos pecadores salvos. A
nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo, que nos santiﬁca amando-nos na nossa miséria e salvando-nos dela. Graças a Ele formamos
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sempre um só corpo, diz São Paulo, no qual Jesus é a Cabeça e nós os membros
(cf. 1Cor 12,12). Essa imagem do corpo de Cristo, a imagem do corpo, faz-nos compreender imediatamente o que signiﬁca estar ligados uns aos outros em comunhão:
“Se um membro sofre – escreve São Paulo – todos os membros padecem com ele;
e se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um, por sua vez, é um dos seus membros”
(1Cor12,26-27). Paulo diz isto: somos todos um só corpo, todos unidos pela fé, pelo
batismo, todos em comunhão: unidos em comunhão com Jesus Cristo. E esta é a
comunhão dos santos.
Amados irmãos e irmãs, a alegria e o sofrimento que atingem a minha vida dizem respeito a todos, assim como a alegria e o sofrimento que atingem a vida do irmão e da irmã ao nosso lado também dizem respeito a mim. Não posso ﬁcar indiferente em relação aos outros, pois somos todos parte de um só corpo, em comunhão.
Neste sentido, também o pecado de uma pessoa atinge sempre todos, e o amor de
cada pessoa atinge todos. Em virtude da comunhão dos santos, desta união, cada
membro da Igreja está ligado a mim de um modo profundo – mas não digo a mim
porque sou o papa – estamos ligados reciprocamente e de maneira profunda, e este
vínculo é tão forte que não pode ser interrompido nem sequer pela morte. Com
efeito, a comunhão dos santos não diz respeito apenas aos irmãos e irmãs que estão
ao meu lado neste momento da história, mas também àqueles que concluíram a
sua peregrinação terrena e atravessaram o limiar da morte. Também eles estão em
comunhão conosco. Pensemos, caros irmãos e irmãs: em Cristo ninguém nos pode
separar verdadeiramente daqueles que amamos, porque o vínculo é um vínculo
existencial, um laço forte que está na nossa própria natureza; só muda a forma
de estar juntos com cada um deles, mas nada e ninguém podem interromper este
vínculo. “Padre, pensemos naqueles que negaram a fé, que são apóstatas, que são
perseguidores da Igreja, que negaram o batismo: também eles estão em casa?”.
Sim, também eles, inclusive os blasfemadores, todos. Somos irmãos: esta é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade dos crentes
na terra e no Céu.
Neste sentido, a relação de amizade que posso construir com um irmão ou irmã
ao meu lado também a posso estabelecer com um irmão ou irmã no Céu. Os santos
são amigos com quem muito frequentemente estabelecemos relações de amizade.
Aquilo a que chamamos devoção a um santo – sou muito devoto deste santo, desta
santa – a que chamamos devoção é na verdade um modo de expressar amor a partir
deste mesmo vínculo que nos une. Também na vida de todos os dias podemos dizer: “Mas esta pessoa tem muita devoção pelos seus pais idosos”: não, é um modo
de amar, uma expressão de amor. E todos sabemos que podemos sempre recorrer
a um amigo, especialmente quando estamos em diﬁculdade e precisamos de ajuda.
E nós precisamos dos amigos no Céu. Todos precisamos de amigos; todos precisamos de relações signiﬁcativas que nos ajudem a enfrentar a vida. Também Jesus
tinha os seus amigos e recorreu a eles nos momentos mais decisivos da sua experiência humana. Na história da Igreja há algumas constantes que acompanham a
comunidade crente: em primeiro lugar, o grande afeto e o vínculo muito forte que
a Igreja sempre sentiu em relação a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Mas também
a honra especial e o afeto que Ela dedicou a São José. No fundo, Deus conﬁa-lhe as
coisas mais preciosas que tem: o seu Filho Jesus e a Virgem Maria. É sempre graças
à comunhão dos santos que nos sentimos próximos dos santos e das santas que
são nossos padroeiros, pelo nome que recebemos, por exemplo, pela Igreja a que
pertencemos, pelo lugar onde vivemos e assim por diante, também por uma devoção pessoal. E essa é a conﬁança que nos deve animar sempre a recorrer a eles nos
momentos decisivos da nossa vida. A devoção aos santos não é algo mágico, não é
uma superstição; é simplesmente falar com um irmão, uma irmã que está diante de
Deus, que viveu uma vida justa, uma vida santa, uma vida exemplar, e agora está
diante de Deus. E falo com este irmão, com esta irmã, e peço a sua intercessão para
as minhas necessidades.
É precisamente por isto que me agrada concluir esta catequese com uma oração
a São José, à qual estou particularmente ligado e que recito todos os dias há mais
de 40 anos. É uma oração que encontrei num livro de preces das Irmãs de Jesus e
Maria, de 1700, do ﬁnal do século XVIII. É muito bonita, mas, mais do que uma
oração, é um desaﬁo a este amigo, a este pai, a este nosso guardião que é São José.
Seria bom se aprendêsseis esta oração e pudésseis repeti-la. Lê-la-ei: “Glorioso Patriarca São José, cujo poder sabe tornar possíveis coisas impossíveis, vinde em meu
auxílio nestes momentos de angústia e diﬁculdade. Tomai sob a vossa proteção as
situações muito graves e difíceis que vos conﬁo, para que possam ter uma solução
feliz. Meu amado Pai, toda a minha conﬁança está depositada em vós. Que não
se diga que vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria,
mostrai-me que a vossa bondade é grande como o vosso poder”. E termina com um
desaﬁo, isto é desaﬁar São José: “E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria,
mostrai-me que a vossa bondade é grande como o vosso poder”. Conﬁo-me todos
os dias a São José, com esta oração, há mais de 40 anos: é uma antiga prece.
Em frente, coragem, nesta comunhão de todos os santos que temos no Céu e na
terra: o Senhor não nos abandona!
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O EDIFÍCIO RELIGIOSO E SUAS CURIOSIDADES

A grande Igreja do cristianismo

A

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

ﬀaello Sanzio propôs o aumento do número de naves
e a construção de capelas laterais. Já Michelangelo
Buonarroti idealizou e executou a majestosa cúpula
e apresentou diversas contribuições ao projeto. Com
Carlo Maderno a igreja foi ampliada. Assim, a cruz
grega de barbante se transformou em uma planta de
cruz latina (um lado maior que os outros três). Coube
ao arquiteto barroco Gian Lorenzo Bernini a concepção do baldaquino, o acabamento do interior da igreja,
a renovação da fachada e as colunatas da Praça São
Pedro, que conhecemos.
Com 23 mil metros quadrados de área construída
e a capacidade para abrigar 60 mil ﬁéis, a Basílica de
São Pedro não passa despercebida nem por um ateu.
Imagens: Internet

FABIANA LONGHI

basílica, construída por Constantino (o imperador cristão), em honra ao apóstolo Pedro,
em meados do século XV, encontrava-se em
péssimas condições e precisava ser demolida,
para que um novo edifício fosse construído.
Em 1506, no papado de Júlio II, um novo edifício
religioso começou a ser construído e foi concluído no
papado de Urbano VIII (1633), tornando-se a maior
Igreja do cristianismo até os nossos dias. A Basílica de
São Pedro é um manual de história da arte.
Durante os 127 anos de construção, 11 arquitetos
foram os responsáveis pelo projeto e obra. Entre eles,
Donato Bramante propôs o primeiro desenho da igreja com planta em cruz grega (quatro lados iguais). Ra-

O baldaquino e a cúpula

Interior da basílica
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LEITURA ORANTE

“Jesus desceu com eles da
montanha...” (Lc 6,17)
DIÁCONO LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA
Diocese de Itumbiara-GO

D

istinto da narrativa das bem-aventuranças do evangelista
Mateus (Mt 5,3-12), Lucas demonstra que Jesus desce da
montanha, indicando que as tábuas
da lei já foram escritas e agora ela será
anunciada ao povo. Não apenas a Israel, mas também a todo povo estrangeiro que queira ouvir a Boa-Nova. E
esse escutar a nova lei constitui o novo
povo de Deus, o novo Israel, fundado
sob a cruz de Cristo e seus eventos salvíﬁcos (Paixão, Morte e Ressurreição).
Jesus olha para os seus discípulos
e a multidão que o acompanhava e
descreve um programa para uma vida
cristã. O ﬁm da vida cristã é alcançar

a santidade, ou melhor, a salvação, o
Reino de Deus. Quer ser santo? Pois
bem, seja pobre, mesmo que passe
fome, Deus o saciará; mesmo que chore, Deus o fará sorrir; mesmo que seja
odiado pelo mundo e os poderosos por
causa do Filho de Deus, Deus o recompensará no céu. Porém, tome cuidado
com as riquezas, com as farturas, com
as alegrias vãs e os elogios que levam
à vanglória, porque isso o faz receber
a recompensa neste mundo, mas você
não é deste mundo.
Por ﬁm, a vocação universal de todo
cristão é a santidade. Para que isso
aconteça, é preciso que o cristão faça
seu projeto de vida (espiritual e material/proﬁssional) fundado no programa das bem-aventuranças e, assim, ele
receberá o Reino de Deus.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13. 3ª-f.: Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21.
4ª-f.: Tg 1,19-27; Sl 14(15); Mc 8,22-26. 5ª-f.: Tg 2, 1-9; Sl 33(34); Mc 8,27-33. 6ª-f.: Tg 2,14-24.26; Sl 111
(112); Mc 8,34-9,1. Sábado: Tg 3,1-10; Sl 11(12); Mc 9,2-13. Domingo: 7º Domingo do Tempo Comum –
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102(103); 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração Lc 6,17.20-26: (página 1430 − Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: recolha-se e coloque-se na
presença de Deus. Suplique o auxílio do Espírito
Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia os textos bíblicos
indicados na reﬂexão, pausadamente, diversas
vezes. Saboreie-os.
3. Meditação: não queira entender ou interpretar o
texto, apenas permaneça com ele e silencie seu
coração.
4. Oração: ﬁque com uma palavra ou versículo que
o provocou e reze com ele. Coloque a sua própria
alma diante do texto que leu.
5. Ação: como ela o chama a pôr em prática? Coloque-a em ação.
6º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia
da Palavra: Jr 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6 (R. Sl 39,5a); 1Cor
15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 ( Bem-aventuranças).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Família, Santuário da Vida
O prof. Felipe Aquino apresenta, neste livro, um estudo profundo sobre a realidade da família no mundo moderno, com as
ameaças que tem sofrido de todos os lados. Toda esta reflexão está
baseada rigorosamente nos ensinamentos da Igreja coluna e sustentáculo da verdade (1Tm 3,15). Aqui são enfocados tanto a vida
conjugal (namoro, harmonia conjugal e sexual, diferenças pessoais
e demais problemas do casal), bem como os aspectos da educação
dos filhos, diante dos graves males que atingem os jovens, fruto
da desagregação moral e familiar: violência, drogas, tentativas de
suicídio, músicas alienantes, bebidas.

