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PALAVRA DO ARCEBISPO

T

oda pessoa, de uma forma
ou de outra, tem sua experiência de família, por vezes
maravilhosa e, em alguns
casos, traumática. Quando o tema é
família, evoca-se grande variável de
sentimentos e pensamentos. De um
lado, há discursos excessivamente idealizados sobre família, que a
DOM JOÃO JUSTINO
descrevem de um tal modo harmôArcebispo Metropolitano de Goiânia
nico que faz muitos se sentirem estranhos e excluídos de modelos quase perfeitos. De outro
lado, há discursos que desﬁguram o sentido da família e
apostam mais no seu desfazimento, desestimulando jovens
a contrair matrimônio.
Curiosamente, quando lemos a Bíblia, encontramos uma
perspectiva realista. Ali não faltam exemplos de variadas
situações humanas a indicar o complexo quadro das relações familiares. Nesse sentido, a Palavra de Deus apresenta
a boa notícia da família, mas sem esconder as contradições
e conﬂitos tão inerentes à convivência entre os membros de
uma mesma casa.
Determinada vez, participei de uma apresentação de
pesquisa sobre “a família no ensinamento da Igreja”, que
acabou por gerar uma grave crise num jovem que estava
presente. Sua conclusão foi dolorosa, ao reconhecer que, segundo a pesquisa apresentada, ele não tinha família. Isso se
deveu a uma compreensão demasiadamente conceitual por
parte da pesquisa, que falhava por desconsiderar o ambiente vital das famílias. Infelizmente, isso pode ocorrer nas instituições e nos discursos que, prezando a família, acabam
por insistir, unilateralmente, no ideal e desprezar o real.
Na Igreja, quando se pensa a família, tem-se como ponto
de referência a união conjugal estável entre homem e mulher e a bênção dos ﬁlhos. Sabe-se, no entanto, que signiﬁcativa parte das famílias não tem essa conﬁguração. A própria
Pastoral Familiar deﬁniu um setor de sua atuação como o de
“casos especiais”. Nesse sentido, ao compreendermos que a
ação pastoral tem como objetivo cuidar de todas as ovelhas,
as comunidades precisarão estar atentas para anunciar o
Evangelho da família − o ideal, e, ao mesmo tempo, acolher
e acompanhar cada família segundo sua realidade, o real.
Ciente dos desaﬁos do mundo familiar, papa Francisco
intitulou o capítulo VIII da Exortação Apostólica Pós-sinodal Amoris Laetitia de modo interessante: “Acompanhar,
discernir e integrar a fragilidade”. Dessa forma, o Santo Padre abre uma perspectiva eminentemente pastoral que respeita o processo de maturação das pessoas e exige dos pastores e dos agentes da Pastoral Familiar esmerada atenção
e zelo no acompanhamento das famílias. Aqui, também, é
preciso tomar cuidado para não idealizar a capacidade dos
pastores e da Pastoral Familiar, pois nesse caminho somos
todos aprendizes. E não há melhor escola para o acompanhamento, o discernimento e a integração na fragilidade do
que dispor-se a escutar o outro, cada cônjuge, o casal. Um
pré-requisito de grande valia não pode ser esquecido: ninguém escutará com liberdade, amor e misericórdia a história da família do outro, se não se dispuser a escutar a sua
história pessoal e familiar. O primeiro universo real da família é o da família de cada um. Sem essa escuta não se vai
muito longe.
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Nesta edição do Encontro Semanal,
trazemos como matéria de capa os primeiros passos de Dom João Justino na
Arquidiocese de Goiânia, suas primeiras celebrações e compromissos. Em
Arquidiocese em Movimento, você acompanha uma matéria especial do Retiro Anual do Clero e também lê sobre
a abertura do Ano Jubilar do Instituto
Coração de Jesus. Presente há 58 anos
no estado de Goiás, o instituto conta
hoje com 13 irmãs que doam sua vocação para a Arquidiocese de Goiânia.
Na página 2, Rafael Borges faz um
convite à juventude da Arquidiocese de
Goiânia para participar dos encontros
da Lectio Divina, que se iniciará no dia 5

de março. Na seção Vida Cristã, Gabriela Pugliesi Furtado apresenta um texto sobre a Campanha da Fraternidade
deste ano, que tem como objetivo geral
“promover diálogos com base na realidade educativa do Brasil, à luz da fé
cristã, propondo caminhos em favor do
humanismo integral e solidário”.
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

Lectio Divina
A experiência sublime com a
Palavra de Deus
RAFAEL BORGES
Setor Juventude
Foto: Arquivo

Família, entre o
ideal e o real

Editorial

E

stamos prestes a entrar no Tempo Litúrgico da Quaresma. Um tempo que pode ser resumido em três palavras: oração, jejum e caridade.
Como jovem, toda Quaresma se inicia como um novo desafio, caminhar com Jesus por esse deserto, por caminhos tortuosos, por vales
secos, viver esse deserto espiritual. Certamente muitos jovens passam por
isso e, muitos, sem a devida instrução, não conseguem absorver ao máximo
a profundidade deste Tempo Litúrgico. A Quaresma é um tempo belíssimo e
nos faz mais próximos de Deus. Muitos querem apenas o tempo fácil, assim
como Pedro, que, ao presenciar a transfiguração, dizia “É bom estarmos aqui,
vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias”
(Mt 17,4). Pedro estava ao mesmo tempo maravilhado e amedrontado, mas
queria permanecer ali, pois era bom poder presenciar o Senhor em sua glória.
Porém, era necessário que descessem o monte Tabor e passassem por tempos
difíceis. A Quaresma é uma preparação para a Semana Santa, tempo em que
viveremos a Paixão, a Morte e Ressurreição de Cristo.
A Lectio Divina, realizada pela Arquidiocese de Goiânia e o Setor Juventude, tem oferecido esse contato com a Palavra de Deus para toda a juventude
de nossa querida Arquidiocese. Temos contato com os Evangelhos da Quaresma, mantendo aceso o real propósito que esse tempo nos oferece e o que
Deus quer que façamos. Pelas meditações conduzidas pelo nosso arcebispo,
compreendemos que o Evangelho e a Palavra permanecem vivas em nossos
corações, percebemos as nuances e os detalhes das palavras e atitudes de
Jesus, conhecendo-o mais profundamente e intimamente. Outra coisa que
nos ajuda muito é a proposta do gesto concreto, porque sempre pensamos:
“O que fazer então?” e temos esse guia, esse norte para seguirmos, para que
assim possamos dar frutos à nossa fé. A fé sem obras é morta, é o que nos
diz Tg 2,26. Portanto, devemos frutificar a nossa fé e com ela produzir bons
frutos. Durante toda a Quaresma, com a Lectio Divina, vamos nos alimentando
da Palavra e deixando que ela molde o nosso viver e nos faça mais próximos
de Cristo, tornando-nos seus imitadores e chegando mais próximos do nosso
único objetivo: sermos santos.
Como jovem, convido toda a juventude da Arquidiocese de Goiânia a participar da Lectio Divina, que se iniciará no dia 5 de março, uma ótima oportunidade para acolhermos o nosso novo arcebispo, Dom João Justino; e que possamos, como juventude, estar próximos da nossa Igreja local, em comunhão
com o papa Francisco.
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Instituto Coração de Jesus

abre seu Ano Jubilar com Santa Missa
SUZANY MARQUES

N

Presente há 58 anos no estado de Goiás, o instituto conta hoje com 13
irmãs que doam sua vocação para a Arquidiocese de Goiânia. Ao ﬁnal da
celebração, a dirigente regional, irmã Joana Hoﬀman, agradeceu aos ﬁéis
presentes. “Eu tenho tanta gratidão no meu coração. Em primeiro lugar, a
Deus, que caminhou com nossa comunidade nestes 100 anos. Nós experimentamos muitas graças, mas também experimentamos nossas fraquezas,
as nossas falhas. Por isso, carrego no meu coração um pedido que vocês nos
ajudem a sermos sal”.
A dirigente ﬁnalizou: “Eu me admiro que Deus tenha paciência conosco. Pessoalmente, não me considero um instrumento desde o início, apto,
pronto e perfeito, nada disto. Mas Ele quis ter a necessidade de mim, acho
o máximo. Só posso agradecer a Deus. Que Ele continue nos iluminando e
nos fortiﬁcando para seguir seu caminho”.
Fotos: PASCOM

o dia 20 de fevereiro de 2022, o Instituto Coração de Jesus deu início às comemorações do seu Ano Jubilar. A celebração eucarística
aconteceu na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Setor Aeroporto, em Goiânia. O arcebispo emérito, Dom Washington Cruz,
foi responsável por presidir a Santa Missa.
Em sua homilia, o arcebispo emérito agradeceu às irmãs pelo trabalho
prestado na Arquidiocese de Goiânia. “No dinamismo, na força e na alegre união com Deus presente, as irmãs vivem para a missão. Sua missão
é o anúncio do caminhar na presença de Deus, sobretudo na dedicação da
Pastoral Familiar e paroquial”. Dom Washington completou: “Seu padre
fundador diz ‘O instituto só existe ou deixa de existir com a sua regra espiritual. Quem se afasta da regra espiritual, afasta-se da sua vocação’. Unidas
com esse novo ardor, as irmãs querem estar no meio da agitação do mundo,
sem ser do mundo, como sinal da presença de Deus”.

Retiro Anual do Clero

acontece na Cidade da Comunhão
MARCOS PAULO MOTA

A

Fotos: Rudger Remígio

conteceu, no dia 21 de fevereiro, na Igreja Santíssimo Sacramento,
a abertura do Retiro Espiritual do Clero da Arquidiocese de Goiânia. A celebração foi presidida pelo bispo emérito da Diocese de
Caruaru-PE, Dom Bernardino Marchió. Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, concelebrou.
Dom Bernardino trabalhou com os padres o tema “Os presbíteros perante os apelos e desaﬁos do tempo de mudanças ‘Basta-te a minha graça’” e
o lema, “Viver é mudar”. Ele explicou que esse lema escolhido tem muito
a ver com a vida, sobretudo, do sacerdote. “Escolhi esse lema por causa
da nossa missão. Como sacerdotes, devemos ter as raízes ﬁxas na Igreja e
estarmos dispostos a servir onde formos chamados.”
As orações da Santa Missa foram próprias para rezar pelos ministros da
Igreja. A oração do dia dizia: “Ó Deus, que ensinastes aos ministros da vossa Igreja servir e não serem servidos, concedei-lhes solicitude em sua tarefa,
mansidão no trabalho e constância na oração”.
Em sua homilia, o pregador do retiro citou o exemplo do santo que
a Igreja fazia memória, São Pedro Damião. “Ele era um padre contemplativo, de vida simples, adepto à vida monástica, citava os apóstolos
Pedro e Paulo como exemplos, pois percorreram o mundo para evange-

lizar, sendo magros e andando descalços, ou seja, para levar a Palavra
de Deus.”
“Quem dera se nós déssemos conta disso e parássemos um pouco de
discutir por besteiras, por coisas banais e nos ocupássemos mais do anúncio do Evangelho. Para nós, cristãos, essa é uma grande responsabilidade
e uma grande exortação. Somos diferentes, pensamos diferente, mas não
podemos perder tempo com essas discussões banais”, disse o bispo ao comentar o Evangelho de Marcos 9,14-29, no qual os discípulos discutiam
para saber quem era o maior entre eles, sendo que posteriormente não conseguiram expulsar o espírito mudo que estava no menino.
Padre Carlos Gomes, coordenador do clero da Arquidiocese, disse que
“o retiro espiritual é uma preciosa oportunidade para aprofundarmos a
nossa relação pessoal com o Senhor Jesus e responder ao chamado pessoal
que Deus nos faz na concretização dos nossos propósitos de vida cristã e
sacerdotal. Além disso, todos os presbíteros, sejam eles diocesanos ou religiosos, que têm missão canônica na Arquidiocese são obrigados a participar do retiro”.
O retiro espiritual do clero terminou nesta sexta-feira, dia 25, e contou
com a presença de Dom João Justino e Dom Levi Bonatto.
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Início do
pastoreio de
Dom João Justino
na Arquidiocese
de Goiânia
GABRIELA RODRIGUES E LARISSA COSTA

D

epois da cerimônia de posse, que aconteceu no
dia 16 deste mês, Dom João Justino começou a
participar de celebrações e compromissos na Arquidiocese. Veja os primeiros passos do nosso
novo arcebispo, celebração de primeiras missas e aniversários do Seminário Maior e da Vila São Cottolengo, em
que ele esteve presente.

Primeira Missa na Catedral Metropolitana de Goiânia

Seminário Maior
Interdiocesano São João
Maria Vianney

N

o dia 23 de fevereiro, o Seminário Maior Interdiocesano São
João Maria Vianney completou 39 anos de existência. Para
comemorar essa data, Dom João Justino celebrou, no último
sábado, dia 19, uma missa em ação de graças pelo aniversário
do Seminário. Estavam presentes na celebração os seminaristas menores, propedeutas e maiores da Arquidiocese de Goiânia e das outras
dioceses que compõem o Seminário Interdiocesano.
Atualmente, 47 seminaristas residem no Seminário, que é a casa de
formação dos futuros sacerdotes e abrange sete dioceses diferentes.
Esse é o lugar em que os jovens continuam a caminhada vocacional,
passando pela formação em ﬁlosoﬁa e teologia.

Foto: Seminário

Fotos: Rudger Remígio

N

o dia 18 de fevereiro, Dom João Justino celebrou a sua primeira Missa na Catedral
Metropolitana de Goiânia. A celebração iniciou-se com a Entrada Pontifícia, na qual
o coordenador do clero, padre Carlos Gomes, recebeu o novo arcebispo na porta da
igreja, apresentando-lhe o crucifixo.
Nesse momento, foi apresentada a água benta para aspergir os fiéis presentes na celebração. Dom João também teve um momento de adoração na capela do Santíssimo. Essa entrada
é a mesma da missa de posse canônica, que aconteceu no dia 16 de fevereiro, no Santuário-Basílica Sagrada Família.
O novo arcebispo, em sua homilia, agradeceu a acolhida fraterna no dia de sua posse canônica. Disse estar muito feliz em celebrar pela primeira vez na Catedral de Goiânia. “Aqui, hoje
celebro pela primeira vez em nossa Catedral, que é a igreja mãe da Arquidiocese, a igreja que
aponta para o exercício do ministério episcopal com o belo símbolo da Cátedra, lugar que nos
lembra o bispo como um servidor da Palavra de Deus e da unidade da Igreja. Portanto, quero
louvar e bendizer ao Senhor, que me chamou ao ministério episcopal e que me enviou a esta
Igreja para aqui ser o pastor, o quarto arcebispo”, afirma Dom João Justino.
Com muita alegria, o novo arcebispo saudou Dom Washington Cruz, arcebispo emérito de
Goiânia, por quem Dom João nutre muito carinho e amizade. Segundo ele, os dois já se conheciam da conferência episcopal, mas ressaltou que agora a relação ganha um novo tom. “Eu
sucedo a ele no serviço a esta Igreja. E não há como haver uma sucessão sem vínculos entre
aqueles que servem a mesma Igreja. Muito me alegra que Dom Washington permaneça conosco e vai poder ainda nos ajudar muito no serviço à ação evangelizadora”, ressalta Dom João.
Ele também saudou o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, e disse que conta com sua
ajuda nessa nova missão que o Senhor lhes confiou.
Ao final da celebração, o novo arcebispo, sua mãe, Maria de Lourdes e suas irmãs, Rita de
Fátima e Maria do Carmo ganharam uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da
capital e da Arquidiocese de Goiânia.
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Primeira missa
em Trindade

N

o dia 20, às 17h30, Dom João Justino celebrou sua primeira missa no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Ao iniciar sua homilia,
Dom João Justino mandou uma saudação à cidade de Petrópolis que sofre
com as fortes e constantes chuvas. “Estamos unidos na fraternidade e na
solidariedade às famílias de Petrópolis, que sofrem muito neste momento com as
tempestades, enchentes, inundações e deslizamentos. Que o Espírito Santo de
Deus aqueça o coração de cada um daqueles irmãos nossos, para que ninguém
se desanime, mas permaneçam firmes com a ajuda e com a graça do Senhor.”
Dom João falou de sua alegria ao presidir a eucaristia no domingo, Dia do
Senhor, e sua gratidão de poder pisar no chão abençoado de Trindade logo
nos primeiros dias do seu ministério como novo arcebispo da Arquidiocese de Goiânia.
Ao final da celebração, padre João Bosco, pároco e vigário episcopal
de Trindade, listou para Dom João Justino as paróquias que compõem
o vicariato e disse que o “vicariato está de portas abertas e de coração
aberto” para ouvir a palavra do arcebispo, seus ensinamentos e direcionamentos. O reitor do Santuário, padre João Paulo, agradeceu a
presença de Dom João Justino e o entregou uma imagem fac-símile − réplica da original − do Divino Pai Eterno, para manifestar
o desejo de comunhão.
Antes da bênção final, o arcebispo agradeceu todas as
manifestações de carinho e acolhida e pediu orações pelos
sacerdotes que estão em retiro esta semana, para que os
“padres vivam com intensidade na escuta da Palavra de
Deus”, e pelos diáconos permanentes que entraram em
retiro neste dia 25. “Rezem também por estes irmãos
que servem a nossa Igreja”, completou. No mesmo dia,
padre João Paulo Santos mostrou as dependências
do Santuário-Basílica, a sala de confissões e a sala
dos milagres para o arcebispo.

N

a manhã da segunda-feira, dia 21, Dom João Justino celebrou
missa na Vila São Bento Cottolengo, em Trindade. A missa marcou a comemoração dos 71 anos da instituição e contou com a
participação de pacientes, residentes, funcionários e de várias
autoridades públicas do estado e do município. Nesse dia, nosso arcebispo recebeu também o título de presidente de honra da Vila.
Durante a celebração, Dom João agradeceu ao Senhor pela história da
Vila São Cottolengo. “Aqui me vem a imagem da história desta instituição nascida às sombras do Santuário do Divino Pai Eterno. Podemos retomar a bela palavra de Dom Antonio Ribeiro, que chamou esta instituição de santuário do irmão, em analogia com o Santuário do Divino Pai.”
Ao falar do Evangelho, o arcebispo diz que Jesus desce da montanha
com Pedro, Tiago e João, porque a missão continua na planície, onde nos
encontramos com os irmãos. Ele fala ainda de um menino que sofria de
epilepsia, mas que Jesus o pega pela mão e o levanta. “Queridos irmãos,
queridas irmãs, este é o Evangelho próprio do dia de hoje, desta segunda-feira da sétima semana do Tempo Comum, não foi escolhido especialmente para esta celebração, pelo menos por nós. Podemos dizer que
pelo Senhor, sim. Escutando este Evangelho, neste dia em que celebramos os 71 anos desta instituição, a Vila São Cottolengo, que nasceu exatamente para isso, para dar a mão, estender a mão aos que estão caídos,
aos que estão abandonados, aos que estão feridos pela enfermidade, aos
que precisam da nossa mão estendida para poderem continuar a viver.”
Na ocasião, também aconteceu a inauguração de duas unidades de
saúde. O Centro de especialidades, que realizará atendimentos médicos
e exames de média e alta complexidade; e a Unidade de Internação São
Francisco, que passou por uma reforma para receber pacientes internos
que necessitam de isolamento.

Fotos: Rudger Remígio

Vila São José Bento Cottolengo
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São José,
Padroeiro da
Igreja universal

Estimados irmãos e irmãs!

H

oje concluímos o ciclo de catequeses sobre a ﬁgura de São José. Essas catequeses são complementares à Carta Apostólica Patris Corde, escrita por
ocasião dos 150 anos da proclamação de São José como Padroeiro da Igreja
Católica pelo Beato Pio IX. Mas o que signiﬁca este título? O que signiﬁca
que São José é “padroeiro da Igreja”? Sobre isto gostaria de reﬂetir convosco hoje.
Também neste caso, os Evangelhos nos fornecem a interpretação mais correta. De fato, no ﬁnal de cada história em que José é o protagonista, o Evangelho
observa que ele toma consigo o Menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou
(cf. Mt 1,24; 2,14.21). Evidencia-se, assim, o fato de que a tarefa de José é proteger
Jesus e Maria. Ele é o seu principal guarda: “De fato, Jesus e Maria, sua Mãe, são
o tesouro mais precioso da nossa fé” (Carta Ap. Patris Corde, 5), e este tesouro é
guardado por São José.
No plano da salvação, o Filho não pode ser separado da Mãe, daquela que
“avançou pelo caminho da fé, mantendo ﬁelmente a união com seu Filho até à
cruz” (Lumen Gentium, 58), como nos recorda o Concílio Vaticano II.
De certa forma, Jesus, Maria e José são o núcleo primordial da Igreja. Jesus é
Homem e Deus; Maria, a primeira discípula, é a Mãe; e José, o guardião. E também
nós “sempre nos devemos interrogar se estamos protegendo com todas as nossas
forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão conﬁados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda” (Patris Corde, 5). E aqui há um traço muito
bonito da vocação cristã: guardar. Guardar a vida, guardar o desenvolvimento
humano, guardar a mente humana, guardar o coração humano, guardar o trabalho humano. O cristão é – podemos dizer – como São José: deve guardar. Ser cristão não é apenas receber a fé, confessar a fé, mas guardar a vida, a própria vida,
a vida dos outros, a vida da Igreja. O Filho do Altíssimo veio ao mundo numa
condição de grande fragilidade. Jesus nasceu tão frágil, débil. Ele quis precisar
de ser defendido, protegido, cuidado. Deus conﬁou em José, como fez Maria, que
encontrou nele o esposo que a amava e respeitava e sempre cuidou dela e do Menino. “Neste sentido, São José não pode deixar de ser o Guardião da Igreja, porque
a Igreja é o prolongamento do Corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na
maternidade da Igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a
proteger a Igreja, continua a proteger o Menino e sua mãe; e também nós, amando a
Igreja, continuamos amando o Menino e sua mãe (Carta Ap. Patris Corde, 5).
Este Menino é Aquele que dirá: “sempre que ﬁzestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o ﬁzestes” (Mt 25,40). Portanto, cada pessoa
que tem fome e sede, cada estrangeiro, cada migrante, cada pessoa sem vestuário,
cada doente, cada preso é o “Menino” que José guarda. E nós somos convidados
a guardar estas pessoas, estes nossos irmãos e irmãs, como fez José. É por isso
que é invocado como protetor de todos os necessitados, dos exilados, dos aﬂitos,
e também dos moribundos – falamos sobre isto na última quarta-feira. E também
nós devemos aprender com José a “guardar” estes bens: amar o Menino e a sua
mãe; amar os sacramentos e o povo de Deus; amar os pobres e a nossa paróquia.
Cada uma dessas realidades é sempre o Menino e a sua mãe (cf. Patris Corde, 5).
Devemos guardar, pois assim guardamos Jesus, como fez José.
Hoje é comum, é de todos os dias, criticar a Igreja, apontando as suas incoerências – há muitas – apontando os seus pecados, que na realidade são as nossas incoe-

rências, os nossos pecados, pois a Igreja sempre foi um povo de pecadores que encontra a misericórdia de Deus. Perguntemo-nos se, no fundo do coração, amamos
a Igreja tal como é. Povo de Deus a caminho, com muitos limites, mas com tanta
vontade de servir e amar a Deus. De fato, só o amor nos torna capazes de falar plenamente a verdade, de uma forma não partidária; de dizer o que está errado, mas
também de reconhecer toda a bondade e santidade que estão presentes na Igreja,
começando precisamente por Jesus e Maria. Amar a Igreja, guardar a Igreja e caminhar com a Igreja. Mas a Igreja não é aquele grupinho que está próximo do sacerdote e manda em todos, não. A Igreja somos todos, todos. A caminho. Guardar-nos
uns aos outros, guardar-nos reciprocamente. É uma boa pergunta esta: eu, quando
tenho um problema com alguém, procuro guardá-lo ou condeno-o imediatamente,
falo mal dele, destruo-o? Devemos guardar, guardar sempre!
Estimados irmãos e irmãs, encorajo-vos a pedir a intercessão de São José precisamente nos momentos mais difíceis da vossa vida e das vossas comunidades.
Onde os nossos erros se tornam um escândalo, peçamos a São José que nos dê coragem para dizer a verdade, para pedir perdão e recomeçar humildemente. Onde
a perseguição impede que o Evangelho seja proclamado, peçamos a São José a força e a paciência para suportar abusos e sofrimentos por amor ao Evangelho. Onde
quer que os meios materiais e humanos sejam escassos e nos façam experimentar a
pobreza, especialmente quando somos chamados a servir os últimos, os indefesos,
os órfãos, os doentes, os descartados da sociedade, rezemos a São José para que
seja Providência para nós. Quantos santos se dirigiram a ele! Quantas pessoas na
história da Igreja encontraram nele um padroeiro, um guarda, um pai!
Imitemos o seu exemplo e por esta razão, todos juntos, rezemos hoje; rezemos
a São José com a oração que conclui a Carta Patris Corde, conﬁando-lhe as nossas intenções e, de uma forma especial, a Igreja que sofre e está na provação. E
agora, tendes nas mãos em diversas línguas, penso quatro, a oração, e acho que
aparecerá também no ecrã, assim juntos, cada um na própria língua, podemos
rezar a São José.

Salve, guardião do Redentor esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus conﬁou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua conﬁança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também
para nós e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 16 de fevereiro de 2022
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Ensinar com amor
GABRIELA PUGLIESI FURTADO CALAÇA
Advogada, professora, membro da Comissão de Educação
e Ensino Religioso da Unijuc

O

lema “Fala com sabedoria,
ensina com amor” inaugura,
em 2 de março, a Campanha
da Fraternidade de 2022.
“Fraternidade e Educação” é o tema
protagonista deste ano, com o objetivo principal de reﬂetir e apresentar
ações concretas com base no Pacto
Educativo Global.
O papa Francisco promoveu a iniciativa de convocação do Pacto Educativo Global com a ﬁnalidade de
“reavivar o compromisso em prol e
com as novas gerações, renovando a
paixão por uma educação mais aberta
e inclusiva, capaz de escuta paciente,
diálogo construtivo e mútua compreensão”, convidando todos a “unir
esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras,
capazes de superar fragmentações e
contrastes e reconstruir o tecido das
relações em ordem a uma humanidade mais fraterna”.
A Igreja volta-se para a educação
com a ﬁnalidade de promover diálogos no contexto da realidade educativa no Brasil e seus desaﬁos potencializados pela pandemia.
Na Carta Encíclica Fratelli Tutti, o
papa Francisco enfatiza que, se queremos um mundo mais fraterno, devemos educar as novas gerações para
“reconhecer, valorizar e amar todas as
pessoas independentemente da sua

proximidade física, do ponto da terra
onde cada um nasceu ou habita”.
Desta forma, a Campanha da Fraternidade deste ano terá importantes
objetivos especíﬁcos. Entre eles destacam-se o papel da família no processo educativo, a identiﬁcação dos
valores e referências da Palavra de
Deus e da Tradição Cristã e o estímulo à organização pastoral junto às
escolas, universidades e espaços educativos, em especial das instituições
católicas de ensino.
Ao longo dos últimos anos, a família delegou ou se absteve de participar
do processo educacional dos ﬁlhos,
transferindo essa responsabilidade
integralmente para as escolas formais
e atividades “complementares”.
Com a pandemia, tivemos signiﬁcativos reﬂexos no ensino e na metodologia das escolas e universidades
do mundo inteiro, com uma realidade
nova, principalmente para as crianças, com aulas realizadas em regime
remoto, sem socialização presencial.
A sala de aula em casa também
trouxe muitas surpresas aos pais que
puderam acompanhar de perto o conteúdo ensinado aos seus ﬁlhos.
Neste contexto de aulas a distância,
a educação é evidenciada. Por isso, faz-se necessário priorizá-la como uma
das ﬁnalidades principais de uma sociedade solidária.
A educação é direito fundamental
de natureza social, previsto na Constituição Federal de 1988, com prestação positiva do Estado, como rege o
seu artigo 205: “A educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualiﬁcação para
o trabalho”.

Também previsto pelo Constituinte de 1988: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental”.
Ensinar com amor não só responsabiliza as famílias como coautoras
dos conteúdos transmitidos aos nos-

sos ﬁlhos, coloca também as famílias
como participantes da construção de
uma sociedade íntegra.
Ensinar com amor coloca as famílias unidas às instituições de ensino,
coloca-as como participantes principais no processo de formação dos futuros cidadãos brasileiros.

Imagem: Internet
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LEITURA ORANTE

“O homem bom tira coisas boas do
bom tesouro do seu coração” (Lc 6,45)
DIÁCONO WALISSON RODRIGUES FREITAS
Diocese de Itumbiara-GO

N

este domingo, Dies Domini, Dia do
Senhor, mais uma vez a Palavra de
Deus vem provar nossos sentimentos e incomodar nossas atitudes.
Este é o mais nobre objetivo da Palavra de
Deus, visto que nos insere numa dinâmica
de escuta, de discipulado e conversão. O
tema central deste domingo é o que está enchendo o tesouro do nosso coração e o que
nós tiramos dele.
Na primeira leitura, ouvimos acerca dos
perigos das nossas conversas. Quando diz
que o homem é provado por sua conversa,
diz o texto sagrado que os defeitos do homem aparecem no seu falar. A palavra tem
o poder de mostrar o coração do homem,
fato observado pelo próprio Jesus no Evangelho de hoje: “A boca fala do que o coração

está cheio”. Na segunda leitura, São Paulo
fala à comunidade de Corinto exortando-a para ﬁar-se na posse dos bens eternos,
quando o ser corruptível se vestir de incorruptibilidade e o moral se vestir de imortalidade. Esta é a nossa Esperança. Por isso,
caminhamos enchendo nosso coração com
Palavras do Senhor.
O Evangelho concentra em si mesmo a
plenitude de todo projeto de salvação de
Deus. Nele encontramos os meios necessários para que nosso coração seja provado e
nossas atitudes convertidas. A centralidade
da mensagem está na ordem horizontal, isto
é, nas nossas relações uns com os outros. Não
pode um cego guiar outro cego, visto que antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão,
precisamos tirar a trave que há no nosso. Isto
é caridade, oriunda de um testemunho coerente de quem encontrou com Jesus, o segue
e, com isso, enche o coração de coisas boas.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111); Mc 10,17-27. 3ª-f.: 1Pd 1,10-16; Sl 97(98); Mc 10,28-31.
4ª-f.: Cinzas – Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. 5ª-f.: Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25. 6ª-f.: Is 58,
1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15. Sábado: Is 58,9b-14; Sl 85(86);Lc 5, 27-32. Domingo: 1º Domingo da Quaresma –
Dt 26,4-10; Sl 90(91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 6,39-45 (página 1431 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda,
em um 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 e deixe que a Sagrada Escritura se comunique com a autonomia que só a Palavra de Deus
tem. Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco em sua vida.
Deixe que Deus fale com suas palavras e 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.
8° Domingo do Tempo Comum − Ano C. Liturgia da Palavra:
Eclo 27,5-8; Sl 91 (92),2-3.13-14.15-16 (R. cf. 2a); 1Cor 15,54-58;
Lc 6,39-45 (Jesus ensinando por parábolas).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Famílias reconstruídas no amor
Toda família é sagrada. Ela é instituição de Deus. Você foi chamado a ser família, e a sua família, ainda que esteja “em pedaços”, não deixou de ser sagrada. Você pode não ter meios para
juntar os cacos, mas Deus tem! E talvez sua família não se refaça
de uma hora para outra, mas Deus quer e pode fazer isso.
Por isso, apresentamos este livro, do Monsenhor Jonas Abib,
para que você saiba olhar para a sua família como um presente de Deus, aprendendo que todo sofrimento é matéria-prima
para Deus santificá-lo.

