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PALAVRA DO ARCEBISPO

Eu vim para
SERVIR

I

rmãos e irmãs, não se pode servir
sem proximidade e sem conhecimento das realidades pessoais
e sociais. Não trago na pasta um
plano de evangelização ou decisões
prontas para isto ou para aquilo.
Trago a experiência pequena de
dez anos de episcopado vividos nas
amadas igrejas de Belo Horizonte e
DOM JOÃO JUSTINO
de Montes Claros. Vivi nas Minas e
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
nas Gerais. Trago meu coração alargado para dar espaço em mim a ﬁm
de acolher a história, a cultura, os valores, as tradições, as
riquezas de Goiás e de seu povo. Trago os olhos bem abertos
também para as belezas dessa região do Brasil central, cujas
maravilhas do Cerrado precisam ser cuidadas e protegidas
por todos nós. É nosso chão, é nossa casa comum, é nossa
possibilidade de futuro como povo e sociedade. Trago meus
pés ﬁrmes para caminhar e ir ao encontro das pessoas e das
diferentes situações humanas e sociais para fazer-me próximo a ﬁm de intuir qual meu papel de pastor em cada situação.
Peço ao Senhor que aumente minha disposição para visitar,
qual Maria, sua mãe, apressadamente, e chegar onde estão
nossas unidades pastorais, as comunidades, as paróquias,
os santuários, as casas religiosas, as associações, as escolas,
os hospitais, os seminários, os conventos, os muitos locais
dos nossos serviços eclesiais e sociais... Quem me dera poder
parar em cada casa para saudar cada família, para colher o
convite de ir à cozinha, sentar-me e tomar um cafezinho com
uma broa de fubá...
Prezados irmãos e irmãs, trago meus ouvidos abertos e
atentos para escutar as pessoas em busca do discernimento
e da compreensão do que me caberá. Para compreender cada
uma das instituições da Arquidiocese ou ligadas a ela e trabalharmos juntos para potencializarmos seus objetivos.
Tenho muita clareza de que estou iniciando o pastoreio
numa Igreja cuja história é muito bonita e rica. Ao contemplar seus pastores, peço ao Senhor que me conceda uma porção da serena profecia de Dom Fernando, uma porção da tenacidade de Dom Antonio Ribeiro, uma porção da sabedoria
de Dom Washington. Ao contemplar a ação evangelizadora
destes quase 70 anos de história da Arquidiocese, preciso
escutar os veteranos que se desdobraram para chegarmos
aqui, mas também os jovens que nos provocam com suas
percepções e perguntas.
Eu, também, chego aqui como um romeiro para me dirigir à casa do Divino Pai Eterno. Farei isso no próximo domingo. Não será dessa vez que irei a pé. Mas quero logo
me juntar ao povo goiano nesse percurso de fé, de devoção,
de conﬁança no amor do Pai, neste chão abençoado com o
nome de Trindade. Eu antevejo que pôr os pés no território
do Santuário do Divino Pai Eterno é comprometer-se a viver
“assim na terra como na Trindade”, isto é, abraçando o estilo
trinitário de vida, fonte inexaurível da vida da Igreja sinodal e misericordiosa. Especialmente, ali quero fazer silêncio
e orar, pedindo ao Divino Pai Eterno que me fez seu ﬁlho no
batismo, que me faça cada vez mais discípulo de seu Amado
Filho Jesus e me fortaleça com os dons do Espírito Santo, a
ﬁm de eu ser como Maria, ﬁel até o ﬁm, de pé, junto à cruz
dos cruciﬁcados na história.
Quero colocar meu ministério e a vida de cada um de
vocês, irmãos e irmãs, nas mãos daquela que se apresentou
como serva do Senhor, a virgem pobre de Nazaré, modelo
para nosso serviço, Maria, nossa querida Mãe Auxiliadora.

Editorial
Neste Encontro Semanal, trazemos
como matéria de capa a cobertura da cerimônia de posse canônica de Dom João
Justino de Medeiros Silva, quarto arcebispo metropolitano de Goiânia. Com o
lema “Para dar testemunho da luz”, Dom
João agradeceu ao Santo Padre pela conﬁança ao conferir a ele a missão de servir
a Arquidiocese de Goiânia e disse que irá
caminhar em unidade com o clero e com
todo o povo de Deus.
Em Arquidiocese em Movimento, temos
a matéria da primeira Reunião Mensal
de Pastoral deste ano e também falamos
sobre a tradicional Bênção das Mochilas,
que aconteceu no último domingo, 13 de
fevereiro, na Catedral Metropolitana de
Goiânia.

Na página 6, em sua última catequese sobre São José, o papa Francisco reﬂete sobre o padroeiro da boa morte. Ainda nesta edição, você lê, na seção Vida
Cristã, um artigo do Setor Juventude da
Arquidiocese de Goiânia sobre a Lectio Divina, que acontece na Quaresma,
desde 2007.
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

História da Igreja em Goiás
A Colônia Santa Marta e
as Irmãs Filhas da Caridade
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A

s Irmãs Filhas da Caridade, também chamada de vicentinas, chegaram a
Goiânia em 1942 a pedido do então arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Primeiramente, elas teriam a missão de dirigir a Santa Casa
de Misericórdia e também de fundar a Faculdade de Enfermagem que era
um sonho de Dom Emanuel. Por terem uma vasta experiência no campo da saúde,
as irmãs assim o fizeram. Posteriormente, assumiram também a Colônia Santa Marta, que tinha como finalidade cuidar dos portadores de hanseníase.
O terreno, onde construíram a Colônia, foi uma doação de Antônio Canedo dada
a Pedro Ludovico Teixeira, interventor de Goiás, no início da década de 1940. O Sr.
Antônio Canedo contraiu a doença e, não querendo tratar no Hospital de Catalão,
que era o referencial mais próximo para esse tratamento, permaneceu em sua propriedade, onde recebia o tratamento.
Pedro Ludovico, em sua gestão, conseguiu os recursos para as construções
dos prédios que abrigaram a Colônia Santa Marta, cuja finalidade era atender os
hansenianos que vinham de várias regiões de Goiás e de outros estados brasileiros. Tornou-se, assim, uma colônia, pois os enfermos moravam no local. Estavam à
frente da Colônia Dr. Rodovalho Mendes, Sr. Mario Porto e padre Rodolfo Telmann,
este último, missionário alemão, dava assistência religiosa aos enfermos que lá
estavam, atuando de maneira admirável entre os anos de 1943 a 1993. Ele, juntamente com os internos, carregava as pedras que deveriam ser utilizadas para a
construção dos prédios.
A pedido de Dom Emanuel chegaram a Goiânia quatros irmãs Filhas da Caridade,
no dia 10 de setembro de 1943, para cuidarem da Colônia Santa Marta, assumindo
a missão já no local, em 15 de setembro. Elas foram recebidas com muita alegria
pelas autoridades locais e, principalmente, pelos doentes que lá estavam. Em 1944,
a Colônia já atendia aproximadamente 514 hansenianos. Entre as irmãs vicentinas
que passaram pela Colônia, destacamos o trabalho de: Ir. Maria Aparecida Ade, Ir.
Lourdes Rodrigues de Morais, Ir. Lúcia Maria Fonseca.
A presença das Irmãs Filhas da Caridade na Colônia Santa Marta tornou-se um
grande referencial estrutural, humano e espiritual para as pessoas que lá estavam,
pois ajudavam em tudo que era necessário. Elas eram divididas pelos pavilhões existentes, exerciam diversas funções durante o dia, como enfermeiras, cozinheiras, costureiras, além de serem uma presença amiga e de consolo junto aos doentes. Elas
ficaram na Colônia Santa Marta até 2007. Durante todo esse período de permanência, mais de 60 irmãs vicentinas passaram pela Colônia, dando a sua contribuição.

Trechos da homilia na cerimônia de posse canônica de
Dom João Justino, no dia 16 de fevereiro de 2022.
Arcebispo eleito de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Administrador Apostólico: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Edmário Santos Felipe, Fernanda Freitas,
Gabriela Rodrigues, Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
Suzany Marques e Talita Salgado

Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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Capela da Colônia Santa Marta
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“A Espiritualidade Quaresmal”

foi tema da primeira Reunião Mensal de Pastoral deste ano
Fotos: Rudger Remígio

SUZANY MARQUES

A

primeira Reunião Mensal de Pastoral de 2022 aconteceu no dia 12
de fevereiro com o tema “A Espiritualidade Quaresmal”. Os padres Rodrigo Lacerda e José Luiz da Silva foram os responsáveis
por assessorar o encontro. A oração das Laudes foi feita pelo até
então administrador apostólico, Dom Washington Cruz.
O primeiro assessor a ter a palavra foi o padre José Luiz da Silva, que
falou sobre como viver o itinerário de oração nesse tempo quaresmal, apresentando uma ramiﬁcação diferente da central, o itinerário batismal, pascal e
penitencial. “Se nós não tomarmos esse itinerário batismal, pascal e penitencial, de repente nós podemos ﬁcar só no penitencial. Chega o dia da Páscoa e
ninguém sabe o que é, como celebrar e o modo de viver”, explicou.
Por sua vez, padre Rodrigo Lacerda falou sobre os aspectos característicos do tempo quaresmal, narrado pelos três evangelistas. Nessas
características, o padre centralizou os pontos distintos apresentados no
Evangelho de São Lucas, que é lido no Ano C, o ano litúrgico que estamos. “Neste ano, que estamos vivendo a liturgia, a conversão é um tema
muito importante no nosso itinerário quaresmal. Nós somos convidados,
com base em São Lucas, a perceber como Deus nos escolhe salvar, como
amorosamente vem ao nosso encontro, age com misericórdia e, ao mesmo tempo, pergunta a nós mesmos como estamos correspondendo a essa
misericórdia de Deus”, disse.
Ao ﬁnal da reunião, Dom Washington Cruz recebeu uma homenagem
preparada pela Arquidiocese de Goiânia, um vídeo no qual as pessoas falavam sobre a gratidão por ele ter doado 19 anos de trabalho a nossa Igreja
Particular. O administrador apostólico ﬁcou muito contente com os agradecimentos das pessoas e se mostrou muito emocionado com a manifestação
de carinho: “Obrigado, obrigado, obrigado”.

Dom Washington Cruz

Fotos: Rudger Remígio

abençoa a água para ser aspergida sobre os alunos
MARCOS PAULO MOTA

N

o domingo, dia 13 de fevereiro, aconteceu, na Catedral Metropolitana de Goiânia, a tradicional Bênção das Mochilas, momento em que
são reunidos alunos de diversas escolas católicas e não católicas e
também alunos da Pontifícia Universidade Católica. Por conta dos
efeitos da pandemia da covid-19, os alunos não foram convidados para a
celebração e foram representados pelos professores e diretores das escolas.
Dom Washington Cruz, até então administrador apostólico da Arquidiocese de Goiânia, foi quem presidiu a celebração, que contou com a presença
do Mons. Luiz Gonzaga Lôbo, coordenador de Pastoral da Arquidiocese e
diretor do Instituto de Filosoﬁa e Teologia Santa Cruz, e do cura da Catedral, padre Carlos Gomes.
Nos anos anteriores, Dom Washington aspergia água benta nos alunos e
em suas mochilas com a ﬁnalidade de os abençoar, mas este ano ele pediu
que os professores e diretores levassem a água para que ele pudesse abençoar e os próprios professores e diretores a aspergissem sobre os alunos.
Dentro da mesma celebração, Dom Washington Cruz ainda batizou a
pequena Geovana Mendes Rasmussem. Ele fez questão de celebrar o batismo da Geovana, já que também batizou os outros dois irmãos dela.
A tradicional Bênção das Mochilas marcou também a última celebração
de Dom Washington à frente da Arquidiocese de Goiânia, pois, na última
quarta-feira, dia 16, tomou posse Dom João Justino de Medeiros Silva.
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Dom João Justino
Arquidiocese de Goiânia
MARCOS PAULO MOTA

A

Arquidiocese de Goiânia vivenciou, no dia 16 de fevereiro, um momento histórico, a posse de seu quarto arcebispo, Dom João Justino
de Medeiros Silva. A expectativa para esse momento importante
começou no dia 25 de maio de 2021, aquela terça-feira em que nosso então arcebispo Dom Washington Cruz completou 75 anos e apresentou
ao papa Francisco sua carta de renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Goiânia, por motivo de idade, conforme o cân. 401 do Código de
Direito Canônico.
No Brasil, tradicionalmente, nomeações, transferências de bispos e
arcebispos são anunciadas às quartas-feiras. Passaram-se 40 quartas-feiras desde 26 de maio até o dia da posse, momento em que a Igreja Particular de Goiânia rezava para que Deus enviasse um pastor segundo o
seu coração.
Dom João Justino de Medeiros Silva foi nomeado pelo papa Francisco no
dia 9 de dezembro de 2021 e tomou posse como novo arcebispo nesta celebração que aconteceu no Santuário-Basílica Sagrada Família. Nela, estiveram presentes todos os bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB e bispos
amigos de Dom João, além de Dom Washington Cruz e Dom Levi Bonatto,
totalizando mais de 40 bispos e centenas de padres.
Dom João Justino foi recebido na porta do Santuário-Basílica pelo coordenador do clero, padre Carlos Gomes, que apresentou o cruciﬁxo, para
que Dom João osculasse e entrasse aspergindo os ﬁéis presentes na celebração. Esse momento recebe o nome de Entrada Pontifícia. Após essa entrada,
ainda antes do começo da celebração eucarística, Dom João teve um momento reservado de adoração na capela do Santíssimo. Em seguida, paramentou-se com vestes próprias para a celebração da Santa Missa.
Depois da saudação inicial, padre Warlen Reis, chanceler da Cúria Metropolitana, leu a Bula Pontifícia, enviada pelo papa Francisco. Esse é o documento que possibilita a Dom João Justino tomar posse como arcebispo
da Arquidiocese. “Com autoridade Apostólica agimos para que nas várias
partes do mundo não faltem pastores que apascentem a grei do Senhor com
alimento dos Sacramentos e das Sagradas Escrituras”. Ainda na Bula, o Santo Padre roga sobre Dom João a proteção e a intercessão de Nossa Mãe
Santíssima. “Oramos por ti, encomendamos todos os negócios pastorais
à materna proteção de Nossa Senhora Auxiliadora e ademais a ti mesmo
exortamos a que exerças o teu ministério com sumo empenho e ardente espírito, para que a comunidade arquidiocesana a cuja frente estás possa ser
uma só em Cristo Jesus.”
Após a leitura da Bula, Dom João foi acolhido pelo clero, religiosos e os
leigos. Padre Carlos Gomes disse: “Acolhemo-lo com alegria, pois o senhor
é aquele que chega em nome do Senhor e sob a proteção de Nossa Senhora
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é bendito. O senhor chega para nos congregar na fé e nos aproximar ainda
mais de Deus. Que o senhor possa nos ajudar a dar testemunho da luz em
cada canto de nossa Arquidiocese.”
Dom João foi acolhido também pelo irmão Davi Nardi, presidente da
CRB Regional Goiânia e também pela arquiteta Fabiana Longhi, que o fez
em nome de todos os leigos da Arquidiocese.
Dom Waldemar Passini Dalbello, bispo da Diocese de Luziânia e presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, acolheu o novo arcebispo. “Dom João,
seja bem-vindo à fraternidade dos bispos do nosso Regional. Quero dizer que
é uma honra para nós termos o senhor aqui conosco a partir de agora.”
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, também fez questão de estar presente, pois foi reitor
de Dom João quando este ainda era estudante e depois trabalharam juntos como bispos em Belo Horizonte. “Querido irmão, como presidente da
CNBB, cabe a mim dizer que somos acima de tudo um colegiado de irmãos
e uma fraternidade. Cabe a nós, bispos, rezarmos uns pelos outros para
que o rebanho do Senhor seja sempre apascentado. As Letras Apostólicas
demostram a conﬁança que o Santo Padre deposita no senhor e cabe a nós
ajudá-lo com nossas orações.”
Após o momento de acolhida, os padres que formam o Colégio de Consultores, religiosos, religiosas, uma família e jovens do Setor Juventude
prestaram reverência ao novo arcebispo, gesto que representa a unidade
e a disponibilidade do povo de Deus para cooperar com o novo arcebispo.
Em sua homilia, Dom João Justino se apresentou como quarto arcebispo
de Goiânia: “Eis me aqui” e agradeceu ao papa Francisco a sua conﬁança.
“Estou feliz de ter dito sim ao Santo Padre que, em nome da Igreja, me
enviou. Não foi isto que a pouco ﬁcou demonstrado quando apresentei as
Letras Apostólicas de minha nomeação? Agradeço a conﬁança da Igreja ao
me conferir esta missão. Agradeço ao papa Francisco. Creio que a vontade
de Deus é esta.”
“Somos e estamos aqui todos como irmãos. Nesta grande fraternidade
eclesial apresento-me com as palavras de Jesus, tal qual acabamos de escutar na proclamação do Evangelho: ‘Estou no meio de vós como aquele que
serve’. Mas, damo-nos conta de que a discussão entre os discípulos, sobre
qual deles seria o maior, se deu à mesa da eucaristia”. Dom João agradeceu
a presença de todos e disse que vai caminhar em unidade com clero e com
todo o povo de Deus.
Ao arcebispo emérito Dom João disse: “Meu querido Dom Washington,
meu querido patriarca. Sucedê-lo é uma bênção e uma grande responsabilidade. O senhor ofereceu sua vida à Igreja do Brasil, particularmente neste
Regional onde está como bispo há 35 anos. Os seus últimos 20 anos de zelo,
cuidado e serviço à Igreja de Goiânia nos permitem, hoje, avançar mais seguros. Qualquer agradecimento que eu lhe ﬁzer será muito pouco por tudo
o que o senhor fez. Já disse ao senhor que quero tê-lo como referência. Escutá-lo será muito importante para compreender o que esta Igreja pede de
mim. Saiba que terei a alegria de zelar por seu bem-estar”.
Ao ﬁnal de sua homilia, o novo arcebispo colocou seu ministério à frente da Arquidiocese nas mãos de Nossa Senhora Auxiliadora e convidou a
todos, de pé, a cantar a Ave Maria composta pelo Venerável Padre Pelágio
Sauter. “Quero colocar meu ministério e a vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs, nas mãos daquela que se apresentou como serva do Senhor, a
virgem pobre de Nazaré, modelo para nosso serviço, Maria, nossa querida
Mãe Auxiliadora. E faço isso com a ajuda de todos vocês que sabem cantar
tão bonito a ‘Ave Maria’.”
Dom João Justino chega para dar testemunho da luz, ou seja, para colocar o seu lema episcopal a serviço do povo de Deus presente nesta Igreja de
Goiânia.
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Momentos que marcaram a posse de
Dom João Justino desde sua chegada a Goiânia
Fotos: Rudger Remígio

Aeroporto

D

om João Justino chegou a Goiânia, acompanhado de
sua mãe Dona Maria de Lourdes e de duas de suas
irmãs, Rita de Fátima e Maria do Carmo, no dia 15 de
fevereiro, às 14h40. Foi acolhido por Dom Washington Cruz e Dom Levi Bonatto, além de muitos padres e fiéis
de várias paróquias de nossa Arquidiocese, representantes das
Escolas Católicas e membros da reitoria da PUC Goiás.

Cidade da Comunhão

A

qui, Dom João e seus familiares foram recebidos
pela Corporação Musical da Ecovam de Aparecida
de Goiânia. Participaram desse momento os seminaristas que estão em formação nos Seminários
Maior Interdiocesano São João Maria Vianney e Propedêutico Santa Cruz, padres, diáconos e leigos.

Missa na Igreja Santíssimo
Sacramento

N

o mesmo dia de sua chegada, Dom João Justino
presidiu Santa Missa na Igreja Santíssimo Sacramento. Dom Levi Bonatto e padres que vieram de
Montes Claros, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte,
concelebraram. Vários amigos e familiares de Dom João estiveram presentes.

Atendimento à imprensa

D

om João Justino é um bispo muito ligado à comunicação. No dia de posse, logo cedo, o arcebispo recebeu a imprensa local, depois concedeu entrevista à
PUC TV e, na parte da tarde, participou do Programa
Pai Eterno com o padre Welinton Silva, na TV Pai Eterno. Antes
do início da Cerimônia de Posse Canônica, Dom João Justino
concedeu entrevista coletiva aos veículos presentes.
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SÃO JOSÉ – N. 11

Imagem: Internet

São José,

padroeiro da boa morte
Estimados irmãos e irmãs!

N

a última catequese, estimulados ainda pela ﬁgura de São José, reﬂetimos sobre o signiﬁcado da comunhão dos santos. E precisamente a partir
disto, hoje gostaria de aprofundar a devoção especial que o povo cristão sempre teve por São José como padroeiro da boa morte. Uma devoção
nascida do pensamento de que José morreu com a ajuda da Virgem Maria e de
Jesus, antes que ele deixasse a casa de Nazaré. Não há dados históricos, mas
visto que já não se vê José na vida pública, pensa-se que tenha morrido ali em
Nazaré, com a família. E a acompanharam-no à morte Jesus e Maria.
O papa Bento XV, há um século, escreveu que “através de José vamos diretamente a Maria, e através de Maria à origem de toda a santidade, que é Jesus”.
Quer José, quer Maria, ajudam-nos a ir a Jesus. E encorajando práticas piedosas
em honra de São José, recomendou uma em particular, que dizia assim: “Dado
que Ele é merecidamente considerado como o mais eﬁcaz protetor dos moribundos, tendo expirado com a ajuda de Jesus e Maria, será preocupação dos
Pastores sagrados inculcar e encorajar [...] aquelas piedosas confrarias que foram instituídas para implorar José em nome dos moribundos, como as ‘da Boa
Morte’, do ‘Trânsito de São José’ e ‘pelos Agonizantes’” (Motu Proprio Bonum
Sane, 25 de julho de 1920): eram as associações da época.
Amados irmãos e irmãs, talvez algumas pessoas pensem que esta linguagem e este tema sejam apenas uma herança do passado, mas na realidade a
nossa relação com a morte nunca diz respeito ao passado, é sempre presente. O
papa Bento dizia, há alguns dias, falando sobre si mesmo que “está diante da
porta obscura da morte”. É bom agradecer ao papa Bento que com 95 anos tem
a lucidez de nos dizer isto: “Estou diante da obscuridade da morte, à porta obscura da morte”. Um bom conselho que nos deu! A chamada cultura do “bem-estar” procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática a
pandemia do coronavírus voltou a colocá-la em evidência. Foi terrível: a morte
estava em toda a parte, e muitos irmãos e irmãs perderam entes queridos sem
poderem estar ao lado deles, e isto tornou a morte ainda mais difícil de aceitar
e de elaborar. Uma enfermeira contou-me que uma avó com covid estava morrendo e disse-lhe: “gostaria de me despedir dos meus entes queridos antes de
ir embora”. E a enfermeira, corajosa, pegou o celular e fez a ligação. A ternura
daquela despedida...
Não obstante isto, procuramos de todas as maneiras banir o pensamento da
nossa ﬁnitude, iludindo-nos, assim, a pensar que podemos retirar o poder da
morte e afastar o temor. Mas a fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo
da morte, pelo contrário, ajuda-nos a enfrentá-la. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos àquela porta.
A verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição
de Cristo. Eis a luz. E São Paulo escreve: “Ora, se se prega que Jesus ressuscitou
dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não
ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé (1Cor 15,12-14). Há
uma certeza: Cristo ressuscitou, Cristo ressurgiu, Cristo está vivo no meio de
nós. E esta é a luz que nos espera por detrás da porta obscura da morte.
Prezados irmãos e irmãs, é apenas através da fé na ressurreição que podemos olhar para o abismo da morte sem nos deixarmos dominar pelo medo. Não
só: mas também podemos atribuir à morte um papel positivo. De fato, pensar
na morte, iluminada pelo mistério de Cristo, ajuda-nos a olhar para toda a vida
com olhos novos. Nunca vi atrás de um carro fúnebre um carro de mudanças!
Atrás de um carro fúnebre: nunca vi. Iremos sozinhos, sem nada nos bolsos
da mortalha: nada. Pois a mortalha não tem bolsos. Esta solidão da morte: é
verdade, nunca vi atrás de um carro fúnebre um carro de mudanças. Não tem
sentido acumular se um dia morreremos. O que precisamos de acumular é
caridade, a capacidade de partilhar, a capacidade de não ﬁcar indiferentes às
necessidades dos demais. Ou, de que serve discutir com um irmão, uma irmã,
um amigo, um membro da família, ou um irmão ou irmã na fé, se um dia
morreremos? De que serve enraivecer-se, zangar-se com os outros? Perante a
morte, tantas questões são redimensionadas. É bom morrer reconciliado, sem

deixar ressentimentos e sem arrependimentos! Gostaria de dizer uma verdade:
todos nós estamos a caminho rumo àquela porta, todos.
O Evangelho diz-nos que a morte vem como um ladrão, assim diz Jesus:
chega como um ladrão e, por mais que procuremos manter a sua chegada sob
controle, talvez mesmo planejando a própria morte, ela continua a ser um
acontecimento com o qual temos de nos confrontar e perante o qual também
temos de fazer escolhas.
Para nós, cristãos, permanecem ﬁrmes duas considerações. A primeira é que
não podemos evitar a morte, e é precisamente por esta razão que, depois de
ter feito tudo o que era humanamente possível para curar a pessoa doente, é
imoral envolver-se numa obstinação terapêutica (cf. Catecismo da Igreja Católica,
n. 2278). Aquela frase do povo ﬁel de Deus, das pessoas simples: “Deixai-o
morrer em paz”, “ajudai-o a morrer em paz”: quanta sabedoria! A segunda
consideração diz respeito à qualidade da própria morte, a qualidade da dor,
do sofrimento. De fato, devemos estar gratos por toda a ajuda que a medicina
procura dar, para que através das chamadas “curas paliativas”, cada pessoa
que se prepara para viver a última parte da sua vida o possa fazer da forma
mais humana possível. Contudo, devemos ter o cuidado de não confundir esta
ajuda com desvios inaceitáveis que levam a matar. Devemos acompanhar as
pessoas até a morte, mas não provocar a morte nem ajudar qualquer forma de
suicídio. Saliento que o direito a cuidados e tratamentos para todos deve ser
sempre uma prioridade, de modo a que os mais débeis, particularmente os
idosos e os doentes, nunca sejam descartados. A vida é um direito, não a morte,
que deve ser acolhida, não administrada. E este princípio ético diz respeito a
todos e não apenas aos cristãos ou crentes. Mas eu gostaria de sublinhar aqui
um problema social, mas real. Aquele “planiﬁcar” – não sei se esta é a palavra
certa – mas acelerar a morte dos idosos. Muitas vezes vemos numa certa classe
social que os idosos, por não terem os meios, recebem menos medicamentos do
que necessitariam, e isto é desumano: isto não é ajudá-los, isso é empurrá-los
mais depressa para a morte. Isto não é humano nem cristão. Os idosos devem
ser tratados como um tesouro da humanidade: eles são a nossa sabedoria. Mesmo que não falem, e se não tem um sentido, todavia são o símbolo da sabedoria humana. São aqueles que nos precederam e nos deixaram tantas coisas
boas, tantas recordações, tanta sabedoria. Por favor, não isoleis os idosos, não
apresseis a morte dos idosos. Acariciar um idoso tem a mesma esperança que
acariciar uma criança, pois o início e o ﬁm da vida são sempre um mistério, um
mistério que deve ser respeitado, acompanhado, cuidado, amado.
Que São José nos ajude a viver o mistério da morte da melhor maneira possível. Para um cristão, a boa morte é uma experiência da misericórdia de Deus,
que se aproxima de nós, até naquele último momento da nossa vida. Também
na oração da Ave-Maria, pedimos a Nossa Senhora para estar perto de nós “na
hora da nossa morte”. Precisamente por esta razão, gostaria de concluir esta catequese rezando juntos a Nossa Senhora pelos moribundos, por quantos vivem
este momento de passagem por aquela porta obscura, e pelos familiares que
estão vivendo o luto. Rezemos juntos:
Ave Maria...

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 9 de fevereiro de 2022
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VIDA CRISTÃ

Lectio Divina com os jovens
Deus fala ao coração

O coração,
no mundo bíblico, é a sede do
julgar sensato, da vontade
e das decisões
Foto: Arquivo

A

Lectio Divina, a leitura
orante da Palavra de Deus,
é um caminho que a Tradição da Igreja nos oferece, como um tesouro precioso, para
encontrar pessoalmente o Senhor
através da Palavra, ouvi-lo, conhecê-lo, deixar-se ensinar por Ele.
Quem experimenta que a Palavra é
IR. MARTINA KORELC
viva, que o Senhor por ela fala ao
Instituto Comunidade Loyola
coração, é atraído por Ele e desperta no coração a sede de Deus.
“Escuta, Israel” é uma palavra dirigida por Deus ao seu povo desde os
tempos do Êxodo e sempre atual: o Senhor fala, porque na escuta dele o
povo pode viver.
A Arquidiocese de Goiânia, desde 2007, por iniciativa de Dom Washington e nos primeiros anos sob sua direta condução, realiza na Quaresma os encontros da Lectio Divina para os jovens de todas as paróquias,
“atendendo, de modo especial, à necessidade de os nossos jovens estarem
com outros jovens, partilhando os mesmos ideais e formando-se como
‘discípulos e missionários de Jesus’ pela ‘leitura orante da Bíblia’” (Dom
Washington Cruz. “Introdução”. Desperta o meu coração para que eu ouça
como os discípulos. Guia para a Leitura orante da Bíblia. Arquidiocese de Goiânia, Quaresma 2008, p. 1).
Estes encontros diocesanos semanais nasceram do desejo do nosso pastor de oferecer aos jovens o alimento sólido para a vida: Jesus Cristo, sua
palavra e ensino, sua presença na Eucaristia e no sacramento de reconciliação. São uma experiência de oração e escuta, pessoal e comunitária,
do Senhor, através da meditação e reﬂexão sobre o Evangelho dominical,
conduzidos pelo pastor, cujo coração é movido pelo desejo de Cristo de
ser conhecido pessoalmente por cada jovem. Inicialmente foram realizados na Catedral Metropolitana; desde 2013 acontecem na Paróquia Universitária São João Evangelista, já com a condução dos nossos bispos auxiliares: primeiramente, Dom Waldemar Passini Dalbello; depois, Dom Levi
Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes; a última foi conduzida pelo Pe. Luiz
Henrique Brandão. A Lectio Divina é uma proposta do Setor Juventude de
formação para os jovens e de sua transformação segundo o Coração de
Deus. Além da escuta e da reﬂexão do Evangelho dominical, conduzida
pelo pastor, inclui um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento
e a possibilidade de se aproximar do sacramento da reconciliação; após a
oração, acontece um encontro fraterno.

“Dá, pois, ao teu servo, Senhor, um coração que escuta” (1Rs 3,9). Iluminados por esta prece bíblica, também este ano, como Igreja arquidiocesana, reunir-nos-emos com os jovens nos sábados da Quaresma para esta
escola do coração. O coração, no mundo bíblico, é a sede do julgar sensato,
da vontade e das decisões. Para poder compreender bem as interpelações
e as exigências de cada momento e discernir a vontade de Deus, o coração
deve, sobretudo, ser dócil ao Senhor Deus: escutar, compreender e acolher
o que Ele diz. Se perseverar nesta prece sempre com maior sinceridade,
crescerá no coração a liberdade para compreender o Senhor vivo, presente
e dele receber a luz e a força para responder ao seu amor.
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LEITURA ORANTE

“Sede misericordiosos, como o
vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36)
DIÁCONO ERICK MENESES
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

medida do amor é Jesus Cristo.
As Palavras e ações do Filho de
Deus nos fazem compreender
como nós devemos agir, não só
com as pessoas queridas, mas, também,
com os nossos inimigos. Na primeira leitura já temos pistas da vontade de Deus,
quando Davi se recusa a retribuir a violência do Rei Saul com mais violência. Essa
lógica do amor é diversa da que estamos
acostumados, mas é certamente semente
do céu em nosso meio, capaz de germinar
em justiça e paz. Nesse sentido, é urgente
que o tema da violência seja, hoje, pensado sob a luz da Palavra de Deus, pois
vivemos num tempo onde a violência do
outro parece justiﬁcar a nossa própria

violência. Entretanto, o Senhor nos ensina
que não é assim.
Se a medida do Amor é Cristo, então
devemos amar os nossos inimigos. Nosso
inimigo é, muitas vezes, a pessoa que nos
magoou, que nos feriu ou que, sem caridade, cometeu violência contra nós ou nossos entes queridos. Ora, se somos cristãos
devemos amar também a estes, caso contrário, alerta o Senhor, nada faríamos de
diferente dos que não conhecem a Deus.
Assim, convictos das exigências desse amor – o verdadeiro amor – cada um
de nós pode revestir-se do homem novo,
mais parecido com Jesus e, portanto, mais
próximo do Reino dos Céus. O Reino pertence aos misericordiosos, aos que, imitando a Cristo, são promotores da paz e
que conseguem, com o auxílio do Espírito
Santo, amar generosamente.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Tg 3,13-18; Sl 18(19B); Mc 9,14-29. 3ª-f.: Cátedra de São Pedro, Apóstolo, festa –
1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16, 13-19. 4ª-f.: Tg 4,13-17; Sl 48(49); Mc 9,38-40. 5ª-f.: Tg 5,1-6; Sl 48(49); Mc 9,41-50.
6ª-f.: Tg 5,9-12; Sl 102(103); Mc10,1-12. Sábado: Tg 5,13-20; Sl 140(141); Mc 10,13-16. Domingo: 8º Domingo
do Tempo Comum – Eclo 27,5-8; Sl 91(92); 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 6,27-38 (página 1430 − Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
num local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia. A Palavra de Deus é
Viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco em sua vida. Deixe
que Deus fale com suas Palavras, apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu em sua vida.
Contemple a Trindade que se revela.
5. Oração: a Palavra está com você agora. Reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo
falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que
Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo lhe mostrará as ações
concretas que você deve realizar depois de um intenso
momento de oração.
7º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102 (103),1-2.3-4.8.10.1213 (R. 8a); 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 (Misericordiosos
como o Pai).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Santificação das Famílias
No livro “Santificação das Famílias”, o Pe. Giovanni Mezzadri
afirma que a humanidade pós-moderna tem sede de felicidade, de amor verdadeiro, de paz e de relacionamentos saudáveis. O autor coloca que o caminho para chegar a isso passa por
um encontro íntimo e verdadeiro com Cristo, que virá somente
a partir de uma santificação vivida dentro do seio familiar. A
obra traz propostas de como viver essa experiência de modo
concreto em nossas famílias e comunidades.

