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Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

E

stamos iniciando o tempo quaresmal. No ritmo do tempo celebramos os mistérios da nossa
fé. Temos, na Páscoa, a festa
mais importante e mais solene que
nos pede uma preparação signiﬁcativa bem longa, o tempo da Quaresma,
compreendido como tempo em que
nós, cristãos batizados, somos chaDOM JOÃO JUSTINO
mados a viver a qualidade da nossa
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
vivência cristã; e os irmãos não batizados que se preparam para o batismo, vivem a Quaresma como um tempo mais intenso de
escuta da Palavra de Deus e de preparação para adesão à fé
cristã. Nós, já batizados, na noite de Páscoa, renovaremos o
nosso santo batismo. Na noite de Páscoa, alguns irmãos ainda
não batizados receberão o batismo nas muitas comunidades
da nossa Igreja. Portanto, o tempo quaresmal é oportunidade
que cada um de nós tem de rever a qualidade da sua vivência
cristã, sempre iluminados pela Palavra de Deus.
Nós não precisamos tocar a trombeta diante de nós, quando oferecemos a esmola. Também, quando oramos, não precisamos fazê-lo de modo que todos saibam que estamos em
oração; e, ainda, quando fazemos o jejum, não precisamos demonstrar com a tristeza do rosto ou outros gestos que manifestem o nosso jejum. O que Jesus quer do seu discípulo é que
ele tenha mais atenção consigo mesmo e não faça para ser visto, senão que descubra o valor de cada um desses exercícios.
É um modo de não chamarmos a atenção sobre nós mesmos,
o que é uma grande tentação nossa e, com isso, nós enfraquecemos, na nossa vida espiritual, a relação com aquele que é o
fundamento da nossa fé, o Senhor. Certamente, os exercícios
quaresmais têm o sentido de fazer crescer no coração de cada
um de nós a misericórdia, o cuidado com os irmãos e a fraternidade. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando
nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados.

Certamente, os exercícios quaresmais têm
o sentido de fazer crescer no coração de
cada um de nós a misericórdia, o cuidado
com os irmãos e a fraternidade
Hoje, a maioria de nós, sobretudo adultos, quando vamos
ao médico, principalmente cardiologista, pergunta se fazemos exercícios, se caminhamos, se temos alguma atividade
física, porque a medicina tem muita clareza da importância
dos exercícios físicos para o bom funcionamento do coração.
Irmãos e irmãs, na fé também é assim. Sem exercícios espirituais a nossa vida espiritual enfraquece e pode até “infartar”, no sentido de depois perdermos o contato com o Senhor
porque não nos exercitamos, não buscamos a sua Palavra, não
buscamos a celebração, não fazemos a nossa oração no silêncio, não exercitamos a misericórdia com os irmãos. A Quaresma é o tempo de reconciliação, de voltar ao Senhor. Tempo de
olharmos e avaliarmos como anda nosso interior, nossa vida
espiritual e descobrir que há muitos campos na nossa vida
que podemos e precisamos agir de modo mais evangélico, segundo o que o Senhor nos ensinou.

Trechos da homilia de Dom João Justino,
na Quarta-feira de Cinzas, no dia 2 de março de 2022.
Arcebispo de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Arcebispo Emérito: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
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
Fone: (62) 3229-2683/2673

Neste Encontro Semanal, vamos falar, na matéria de capa, sobre o Tempo
da Quaresma, momento de conversão
e mudança de vida. Em Arquidiocese
em Movimento, você vai ler sobre o retiro anual dos diáconos permanentes,
que aconteceu na Cidade da Comunhão – CPDF; a missa que Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar, celebrou na
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; e também sobre a ajuda e orações
do papa Francisco aos ucranianos.
Na página 4, trazemos uma matéria especial da abertura da Campanha
da Fraternidade deste ano, que acontece desde 1964. Em 2022, a Igreja no
Brasil vai reﬂetir sobre a educação.

Na seção Vida Cristã, padre Elenivaldo
Manoel dos Santos fala sobre a família e faz uma introdução sobre o quarto mandamento: “Honrar pai e mãe”.
Na página 6, o papa inicia mais um
percurso de catequeses. Desta vez, ele
reﬂete sobre a velhice.
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, às 8h30, na
PUC TV Goiás.
Boa leitura!
#somosum

História da Igreja em Goiás
Um pouco da história da
Vila São Cottolengo em Trindade
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

N

o início da década de 1950, a devoção ao Divino Pai Eterno crescia e, consequentemente, isso se refletiu na romaria que acontece todos os anos
em Trindade, Goiás. Após o término da Festa de Trindade, muitos mendigos, idosos e pessoas com deficiência, pobres e desprovidos de recursos
não tinham condições de voltar para suas cidades de origem. Assim, ficavam debaixo das árvores, vagando pela cidade, numa situação de pobreza e abandono.
Diante dessa realidade, o padre redentorista Gabriel Campos Vilela tomou a
iniciativa de fundar um abrigo que pudesse acolher essas pessoas em situação
de vulnerabilidade. Portanto, em 11 de fevereiro de 1951, foi fundada a Vila São
José Bento Cottolengo, em Trindade. A data escolhida tem um valor simbólico,
pois, neste dia, a Igreja celebra a Festa de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira
dos doentes. A Vila recebeu o nome de São José Bento Cottolengo, por ter sido
um santo que dedicou parte de sua vida ao cuidado dos doentes e das pessoas
com deficiência, através da “Pequena Casa da Divina Providência”. Padre Vilela
dirigiu a Vila até 1953. Quem o sucedeu foi o padre João Cardoso de Souza
que, junto ao padre Tito Cardoso de Souza, seu irmão, construiu as primeiras
dependências da instituição.
Durante o período em que padre Gabriel esteve à frente do Santuário do
Divino Pai Eterno, ele convidou as irmãs Filhas da Caridade, que já atuavam na
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, para colaborar juntamente com as estudantes da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, nas ações preventivas
de saúde que eram realizadas em Trindade, bem como ser um suporte junto
aos doentes que lá estavam.
Com o passar do tempo, a demanda foi aumentando e a realidade tornou-se
mais exigente e complexa. Desta forma, em 1956, o padre redentorista João Cardoso, que, no momento, dirigia a Vila, pediu à provincial das irmãs Filhas da Caridade, Irmã Maria Antonieta Blanchot, que abrisse uma casa das irmãs junto à Vila
São Cottolengo, para que tivesse uma atuação permanente junto aos doentes.
O pedido foi atendido e, em 8 de dezembro de 1957, chegaram a Trindade três
Filhas da Caridade para cuidar da Vila. Eram elas: Florinda Pereira Queiroz (Ir. Suzana), superiora da casa, Tereza Reges (Ir. Tereza) e Idália Pereira Pires (Ir. Helena).
Irmã Suzana Queiroz contava que elas chegaram a Trindade no dia 8 de dezembro de 1957 às 15h e junto delas estava a Imaculada, pois nesse dia se celebra a Solenidade da Imaculada Conceição. As irmãs foram recebidas com muita
alegria pela comunidade local, que cantou “louvando a Maria”. Em seguida, teve a
Bênção do Santíssimo e os fogos de comemoração. Entre as irmãs que passaram
pela instituição, destacamos a atuação de Ir. Suzana Queiroz, Ir. Luiza Lara, Ir. Tereza Couto. Com o passar dos anos, a Vila São Cottolengo tornou-se uma grande
referência no cuidado para com as pessoas com deficiência.
Foto: Arquivo da Vila São Cottolengo
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Arquidiocese de Goiânia realiza
retiro anual dos diáconos permanentes

SUZANY MARQUES

Foto: Rudger Remígio

Dom Levi Bonatto
celebra missa na Santa Casa
de Misericórdia de Goiânia

O diácono Carlos explicou ainda sobre a importância do retiro para a
vida deles. “É importante para que possamos trocar ideias. Nesse retiro,
somos guiados por um assessor, para ajudar no encaminhamento dos diáconos. Para que possamos reabastecer de informações da parte espiritual e
da liturgia. De tudo que encaminha no trabalho do dia a dia.”
No último dia do retiro, as esposas dos diáconos permanentes foram
convidadas a participar da Santa Missa de encerramento. É valido lembrar
que os homens só podem se tornar diáconos permanentes com autorização
e assinatura de seu cônjuge.
Fotos: Rudger Remígio

A

conteceu, de 25 a 27 de fevereiro, na Cidade da Comunhão (CPDF),
o retiro anual dos diáconos permanentes. O encontro foi assessorado pelo bispo diocesano de São Luís de Montes Belos, Dom
Lindomar Rocha Mota, que também é o bispo referencial dos diáconos permanentes do Regional Centro-Oeste.
O tema deste ano foi “Liturgia e espiritualidade”. O presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos Permanentes, diácono Carlos Brito,
explicou sobre a importância desse tema. “É o que nós vivemos e precisamos. Estarmos ligados à liturgia permanentemente. Sem a espiritualidade
reforçada ﬁca difícil para você caminhar no dia a dia em tantos afazeres, de
acordo com a missão de cada diácono.”

Mundo
Papa ajuda os refugiados
ucranianos
LARISSA COSTA

SUZANY MARQUES

Na tarde dessa quinta-feira, dia 3, foi realizada, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, uma celebração marcando o início da Campanha da
Fraternidade, que, neste ano, tem o tema “Fraternidade e Educação” e lema
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,26). A Santa Missa foi presidida pelo bispo auxiliar Dom Levi Bonatto e contou com a presença dos
pacientes, colaboradores e superintendentes do hospital.
Em sua homilia, o bispo falou sobre o tempo quaresmal. “Nesse tempo
de Quaresma vale a pena tirar do Evangelho coisas bem concretas, coisas
que podem nos ajudar nestes 40 dias, nesse período que vamos passar
junto com o Senhor. Na Quaresma são ensinamentos mais fortes, ensinamentos que tocam mais o coração.” Ele pediu que as pessoas aproveitem
o tempo para renunciar a si mesmo, andar junto com Jesus, orando e jejuando como Ele. E explicou: “Se Deus nos dá uma cruz é porque podemos carregá-la. O que acontece é, que a cruz às vezes é pesada, mas não é
impossível de carregar”.

Foto: Internet

No dia 2 de março, o papa Francisco enviou, por meio da Esmolaria
Apostólica, suprimentos médicos para os refugiados ucranianos. A Basílica
Santa Sofia, em Roma, é o ponto de referência para as doações. De acordo
com o site Vatican News, da Basílica “partem caminhões cheios de alimentos e gêneros de primeira necessidade para as pessoas que há dias sofrem
as dramáticas consequências da guerra”. Na doação do papa foram incluídos itens como seringas, curativo adesivo e desinfetante. A próxima etapa
será a entrega de medicamentos. O cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do
papa, disse que “o Vaticano está pronto para ajudar os necessitados”.
Na quarta-feira, dia 3, o Santo Padre pediu mais uma vez orações pela
paz na Ucrânia. “Hoje entramos no tempo da Quaresma. Nossa oração e
jejum serão um apelo pela paz na Ucrânia, lembrando que a paz mundial
sempre começa com nossa conversão pessoal, seguindo Cristo”. No mesmo
dia, em seu Twitter, o papa publicou uma oração rogando por todos que estão no país e que sofrem e fogem do barulho das armas. Ele também pediu
pela paz nos corações.
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Arquidiocese
de Goiânia
abre a Campanha da Fraternidade 2022
MARCOS PAULO MOTA

POR QUE UMA CAMPANHA DA FRATERNIDADE JUNTO COM A QUARESMA?
O arcebispo fez uma relação da Quaresma com a Campanha da Fraternidade. “Alguns poderiam pensar que no tempo de preparação para a Páscoa a Igreja no Brasil proponha a Campanha da Fraternidade, articulada em
torno de temas de imediata incidência social.” Assim Dom João nos questiona: “Quem poderia negar que existe uma profunda relação entre viver a
fraternidade e construir uma sociedade justa e fraterna? A Páscoa de Jesus

nos compromete com o anúncio de novos céus e uma nova terra, da vitória
da vida sobre a morte, da liberdade sobre qualquer forma de escravidão. A
Campanha da Fraternidade não faz sombra ao sentido da Quaresma, mas
potencializa o apelo à conversão, ao identiﬁcar realidades pessoais e sociais
que precisam ser iluminadas pelo Evangelho”.
Padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo reﬂetiu sobre o tema deste
ano. “A escolha do tema para este ano, além de sua atualidade universal, foi
‘impulsionada pelo Pacto Educativo Global’ (CF 2022, Texto-base, 7) proposto pelo papa Francisco. Na carta de convocação, bem como no Instrumento
de trabalho, o Sumo Pontíﬁce apresenta alguns elementos constitutivos de
uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas,
integradas e interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum. O desaﬁo desta proposta já seria grande em qualquer momento da
história. Em um tempo marcado pela pandemia da covid-19 e por diversos
conﬂitos, distanciamentos e polarizações, ele se tornou ainda mais urgente e
desaﬁador, pois, como aﬁrma o texto- base, inspirado nas palavras do papa
Francisco, ‘é preciso reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos’ (CF 2022, Texto-base, 8), construindo uma verdadeira
fraternidade alicerçada na justiça e na paz, e isto só será possível à medida
em que Cristo, que nos liberta do egoísmo, for tudo em todos (1Cor 15,22).”
Já padre Rodrigo Lacerda nos apresentou como será a nossa caminhada
quaresmal à luz da Palavra de Deus. “A Campanha da Fraternidade serve
para nos fazer pensar sobre as realidades que vivemos em nosso país. Jesus
nos ensina que Deus Pai faz uma escolha amorosa pelo seu povo, mas essa
escolha encontra a resistência. A conversão é acolher o amor de Deus e agir
com o mesmo amor.”
“O tempo da Quaresma, juntamente com a Campanha da Fraternidade,
nos traz o pensamento de que, através dos dramas que a população enfrenta,
Jesus partia também de dramas concretos para ensinar, exortando à conversão”, disse padre Rodrigo.
Durante a abertura, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado,
falou da importância da Igreja Católica como parceira na educação, fazendo
com que as pessoas possam ter uma melhor educação e um melhor desenvolvimento humano.
O papa Francisco enviou uma mensagem ao povo brasileiro por ocasião
da Campanha da Fraternidade, estimando o bom êxito da campanha. “Desejo de todo o coração que a escolha do tema ‘Fraternidade e Educação’ torne-se causa de grande esperança em cada comunidade eclesial e de efetiva
renovação nas escolas e universidades católicas, a ﬁm de que, tendo como
modelo de seu projeto pedagógico a Cristo, transmitam a sabedoria educando com amor, tornando-se assim modelos desta formação integral para as
demais instituições educativas. Desejo igualmente, queridos irmãos e irmãs,
que o itinerário quaresmal, iluminado pela reﬂexão proposta, seja ocasião de
verdadeira conversão e que as sementes lançadas ao longo deste caminho
encontrem nos corações dos ﬁéis a boa terra onde possam frutiﬁcar em ações
concretas a favor de uma educação integral e de qualidade.”
Fotos: Rudger Remígio

A

Igreja, em todo o mundo, celebra, no dia 2 de março, a Quarta-feira
de Cinzas e a abertura da Quaresma. No Brasil, além de termos a
Quaresma, período forte em que somos convidados mais ainda à
conversão, desde 1964 vivenciamos a Campanha da Fraternidade,
que nos ajuda a reﬂetir sobre vários temas que incrementam o apelo quaresmal de conversão pessoal e transformação social.
O manual da Campanha da Fraternidade de 2019 diz que o objetivo geral
de todas as Campanhas da Fraternidade é “Despertar o espírito comunitário
e cristão do povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos na
busca do bem comum; educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça
e do amor, exigência central do Evangelho; renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária”.
Essa é a terceira vez que a Igreja do Brasil irá reﬂetir sobre a educação. A
primeira vez foi em 1982, com o lema “A Verdade vos libertará”. Depois, em
1998, com o lema “A serviço da vida e da esperança”. Agora, em 2022, a Igreja no Brasil nos traz como lema o versículo do Livro dos Provérbios (31,26):
“Fala com sabedoria e ensina com amor”.
A abertura da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Goiânia
aconteceu no Auditório da Área IV da PUC Goiás, com a presença do arcebispo metropolitano, Dom João Justino de Medeiros Silva; de Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese; contou com a presença do governador
do estado de Goiás, Ronaldo Caiado; das reitoras da PUC Goiás, Olga Ronchi; e da UFG, Angelita Pereira de Lima; da diretora do Externato São José,
professora Ana Cristina Fonseca.
O arcebispo falou sobre suas experiências com a Campanha da Fraternidade antes ainda de ser padre e lembrou o ano de 1979. “Nasci e cresci em uma
igreja que realizava a Campanha da Fraternidade. Tenho ótimas recordações
do tempo da minha catequese e dos anos de Educação Básica quando, mesmo
na escola pública, a Campanha era apresentada e reﬂetida com todos os alunos.
Tenho lembranças vivas da Campanha de 1979, com o tema “Por um mundo
mais humano e lema ‘Preserve o que é de todos’. Depois, como seminarista,
padre e bispo, animei muitas Campanhas nas comunidades por onde passei.”
Dom João Justino disse também que a Campanha da Fraternidade, independente do tema, não nos atrapalha em nosso caminho quaresmal. “Não
vejo nenhuma perda do espírito quaresmal. Antes, cada Campanha da Fraternidade interpela nossa coerência cristã e aponta caminhos de conversão
para uma mais densa ﬁdelidade a Jesus Cristo, ao Evangelho, ao seu Reino.”
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CAPA
2º Domingo da Quaresma
(Transﬁguração de Jesus)

Quaresma
Tempo de conversão
e mudança de vida
MARCOS PAULO MOTA

I

niciamos, com a Celebração das Cinzas, a Santa Quaresma. São 40
dias dedicados à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão
pela revisão de nossas práticas diante da vida, do planeta e das
pessoas.
Na abertura da Campanha da Fraternidade, Dom João Justino nos
colocou ainda mais dentro deste espírito quaresmal. “A Quaresma é a
prática da contrição, isto é, o momento de arrependimento dos pecados
cometidos e o reconhecimento de que esses pecados são uma ofensa
ao “Deus amor”. Neste período, os fiéis intensificam a escuta da Palavra
de Deus e vivem exercícios espirituais com o intuito de renovar a fé batismal, o que faremos ao fim desse nosso retiro quaresmal, na Solene
Vigília Pascal.”
Neste tempo, a Igreja propõe exercícios que evidenciam o caráter da
conversão, da mudança de vida. Entre eles, Dom João Justino destaca o
“jejum, a abstinência de alguns alimentos ou refeições para que possamos experimentar um pouco daquele momento de privação. Quanto
é importante nós não vivermos sempre à procura de nos enchermos
apenas de alimento ou também de outras coisas. Jejuar é experimentar
um pouco de um vazio fecundo, um vazio em que a nossa experiência
de Deus pode ser muito significativa”.
A Quaresma nos ensina o caminho da purificação e da iluminação.
Nela acolhemos as palavras de Jesus: “convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,15). Não é uma simples mudança de vida, mas é a acolhida do
amor de Deus, que reconcilia o mundo consigo.
Neste itinerário que vamos viver nos próximos cinco domingos, a Palavra de Deus tem um papel de destaque em nossa caminhada quaresmal. Através da liturgia de cada domingo da Quaresma, vamos avançando, com Jesus, nosso caminho de conversão até a grande alegria Pascal.
Por isso, de forma muito pedagógica, a Igreja organizou cada Evangelho
de modo a nos ajudar a viver plenamente este tempo.

1º Domingo da Quaresma
(As Tentações)
Começamos meditando, no primeiro domingo, sobre as tentações de Jesus no deserto;
Ele nos ensina como vencê-las. Os textos da
liturgia da Palavra deste domingo nos convidam à aventura de confiar em Deus. A primeira leitura lembra a ação de Deus na história do
seu povo, a qual faz Israel oferecer, agradecido, as primícias ao Deus libertador. A segunda
leitura destaca a importância da confissão de fé em Jesus como Senhor, pois Deus
o ressuscitou entre os mortos. Finalmente, no Evangelho, Jesus confirma sua fidelidade a Deus e sua adesão ao seu projeto, recusando as seduções de Satanás. A
fé se apresenta como uma possibilidade de escolha a quem a deseja. Quem crer,
experimentará as maravilhas de Deus.

Após o deserto, vislumbramos um pouco
da alegria Pascal, durante a Transfiguração
de Jesus. A promessa de Deus a Abraão e a
aliança entre ambos constituem a primeira
leitura deste domingo. Na segunda leitura,
Paulo descreve o contraste entre nossa realidade humana desfigurada e a distinção
transfigurada para a qual todos são chamados a partir de Cristo. No Evangelho, Jesus se transfigura diante dos discípulos
e lhes antecipa o que será a humanidade glorificada em Cristo. As leituras deste
domingo ecoam luz e transformação de coisas velhas em novas.

3º Domingo da Quaresma
(A paciência de Deus nos
convida à conversão)
Já no terceiro domingo, através do exemplo
da videira que não dava frutos, a paciência
e a misericórdia de Deus nos são apresentadas e nos chamam a uma conversão sincera.
A primeira leitura deste terceiro domingo da
Quaresma traz o episódio da vocação de Moisés, quando ele se encontra com um fogo que
não se consome e ouve a voz de Deus chamando-o para liderar o povo de Israel.
A segunda leitura, tirada da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, lembra os
eventos passados do período do êxodo, para que os membros da comunidade não
desanimem nem pereçam, como os hebreus naquele tempo. Já no Evangelho, Jesus olha de uma forma compadecida as tragédias conhecidas por aquelas pessoas
como um apelo à transformação de vida.

4º Domingo da Quaresma
(A alegria do encontro
com o Senhor)
O quarto domingo da Quaresma é conhecido
como Domingo Laetare, uma alegria em meio
à observância quaresmal. O episódio da primeira leitura ocorre na Terra Prometida, com
o entusiasmo da nova realidade, diferente da
escravidão do Egito. O povo celebra a Páscoa
e se alimenta do pão novo dado por Deus.
São Paulo, na segunda leitura, trata da novidade que acontece na pessoa humana.
“Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova”. Cristo faz novas todas coisas, reconciliando-nos com Deus. O Evangelho deste quarto domingo traz uma das passagens mais conhecidas, o “filho pródigo”, que se se alegra ao ver que o Pai sempre
nos espera de braços abertos.

5º Domingo da Quaresma
(Contemplando a realidade
na perspectiva de Deus)
Neste último domingo da Quaresma, nosso
coração já se alegra por nos aproximarmos
das celebrações da Semana Santa, a semana
mais importante do Ano Litúrgico, da qual
deriva todas as celebrações. A primeira leitura
deste domingo fala da libertação ocorrida no
passado e mostra que Deus está para realizar
algo melhor, superior ao que se recorda como tempo glorioso de Israel. São Paulo
nos fala, na segunda leitura, a respeito da própria experiência de considerar a vida
de perseguidor da Igreja como um nada diante da meta da ressurreição, que ele
persegue. O Evangelho nos traz outra passagem muito conhecida, na qual Jesus
perdoa a “mulher adúltera”, uma história de vida ressurgida na misericórdia oferecida por ele a partir daquele encontro. Assim, o Pai nos perdoa e ensina a perdoar,
como Jesus fez com a pecadora arrependida.
Fonte: Revista Vida Pastoral, n. 344.

Todos os sábados da Quaresma, você é convidado a participar da
Lectio Divina, na Paróquia Universitária São João Evangelista,
às 19h30. As pessoas podem participar presencialmente
ou através da transmissão pelo Facebook e YouTube da
Arquidiocese de Goiânia e do Setor Juventude. Neste ano,
a Lectio Divina será orientada por Dom João Justino.
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CATEQUESE DO PAPA

A graça do tempo
e a aliança das
idades da vida

Estimados irmãos e irmãs!

C

Arquidiocese de Goiânia

oncluímos as catequeses sobre São José. Hoje iniciamos um percurso de catequeses que procura inspiração na Palavra de Deus
sobre o sentido e o valor da velhice. Reﬂitamos sobre a velhice. Há já
algumas décadas que esta idade da vida diz respeito a um verdadeiro “novo povo” que são os idosos. Nunca antes fomos tão numerosos
na história da humanidade. O risco de ser descartados é ainda mais frequente: nunca fomos tão numerosos como agora, nunca houve um risco
tão grande como agora de sermos descartados. Os idosos são frequentemente vistos como “um peso”. Na dramática primeira fase da pandemia,
foram eles que pagaram o preço mais elevado. Já eram a parte mais débil
e negligenciada: não olhávamos muito para eles quando eram vivos, nem
sequer os vimos morrer. Encontrei também esta Carta para os direitos dos
idosos e os deveres da comunidade: foi editada pelos governos, não foi
editada pela Igreja, é uma coisa laica: é boa, é interessante, para saber que
os idosos têm direitos. Fará bem lê-la.
Juntamente com a migração, a velhice é uma das questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar atualmente. Não se trata
apenas de uma mudança quantitativa; o que está em jogo é a unidade das
idades da vida: ou seja, o verdadeiro ponto de referência para a compreensão
e a apreciação da vida humana na sua totalidade. Perguntemo-nos: existe
amizade, existe aliança entre as diferentes idades da vida, ou prevalece a
separação e o descarte?
Todos vivemos num presente em que coexistem crianças, jovens, adultos e idosos. Mas a proporção mudou: a longevidade tornou-se massa e,
em grandes partes do mundo, a infância é distribuída em pequenas doses.
Falamos também sobre o inverno demográﬁco. Um desequilíbrio que tem
muitas consequências. A cultura dominante tem como único modelo o jovem-adulto, isto é, um indivíduo que se faz por si mesmo e que permanece
sempre jovem. Mas será verdade que a juventude contém o sentido pleno da
vida, enquanto a velhice representa simplesmente o seu esvaziamento e perda? Será verdade? Será que só a juventude contém o sentido pleno da vida, e
a velhice é o esvaziamento da vida, a perda da vida? A exaltação da juventude como única idade digna de encarnar o ideal humano, unida ao desprezo
pela velhice vista como fragilidade, degradação ou deﬁciência, foi o ícone
dominante dos totalitarismos do século XX. Já nos esquecemos disso?
O prolongamento da vida incide de maneira estrutural sobre a história
dos indivíduos, das famílias e das sociedades. Mas devemos perguntar-nos:
a sua qualidade espiritual e o seu sentido comunitário são objeto de pensamento e de amor coerentes com este fato? Talvez os idosos devam pedir

A VELHICE – N. 1

desculpa pela sua obstinação em sobreviver à custa dos outros? Ou podem
ser honrados pelos dons que trazem ao sentido da vida de todos? De fato,
na representação do sentido da vida – e precisamente nas chamadas culturas “desenvolvidas” – a velhice tem pouca incidência. Por quê? Porque
é considerada uma idade que não tem qualquer conteúdo especíﬁco para
oferecer, nem signiﬁcado próprio para viver. Além disso, há uma falta de
incentivo para que as pessoas os procurem, e uma falta de educação para
que a comunidade os reconheça. Em suma, para uma idade que é agora
uma parte determinante do espaço comunitário e se estende a um terço de
toda a vida, existem – por vezes – planos de assistência, mas não projetos de
existência. Planos de assistência, sim, mas não projetos para os fazer viver
em plenitude. E isto é um vazio de pensamento, de imaginação, de criatividade. Por detrás deste pensamento, o que faz o vazio é que o idoso, a idosa,
são material de descarte: nesta cultura do descarte, os idosos entram como
material de descarte.
A juventude é bela, mas a eterna juventude é uma alucinação muito perigosa. Ser ancião é tão importante – e belo – exatamente importante como
ser jovem. Lembremo-nos disto. A aliança entre as gerações, que restitui ao
humano todas as idades da vida, é a nossa dádiva perdida e devemos recuperá-la. Deve ser encontrada novamente, nesta cultura do descarte e nesta
cultura da produtividade.
A Palavra de Deus tem muito a dizer sobre esta aliança. Há pouco ouvimos a profecia de Joel (3,1): “Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões”. Pode ser interpretado da seguinte forma: quando os idosos resistem ao Espírito, enterrando os seus sonhos no passado, os jovens já
não conseguem ver as coisas que devem ser feitas para abrir o futuro. Quando, pelo contrário, os idosos comunicam os seus sonhos, os jovens veem
claramente o que devem fazer. Os jovens que já não questionam os sonhos
dos idosos, focalizando de cabeça baixa visões que não vão além dos seus
narizes, terão diﬁculdade em carregar o seu presente e suportar o seu futuro. Se os avós voltarem a cair nas suas melancolias, os jovens fechar-se-ão
ainda mais com os seus smartphones. O ecrã pode permanecer ligado, mas a
vida apagar-se-á antes do tempo. Não consiste precisamente a mais grave
repercussão da pandemia na desorientação dos jovens? Os idosos têm recursos de vida já vivida aos quais podem recorrer a qualquer momento. Ficarão
parados a ver os jovens perderem a visão, ou acompanhá-los-ão aquecendo
os seus sonhos? Perante os sonhos dos idosos, o que farão os jovens?
A sabedoria do longo caminho que acompanha a velhice à sua despedida deve ser vivida como uma oferta de sentido para a vida, não consumida como a inércia da sua sobrevivência. Se a velhice não for restituída
à dignidade de uma vida humanamente digna, está destinada a fechar-se
num desânimo que rouba a todos o amor. Este desaﬁo de humanidade e
de civilização requer o nosso empenho e a ajuda de Deus. Peçamo-lo ao
Espírito Santo. Com estas catequeses sobre a velhice, gostaria de encorajar
todos a investirem os seus pensamentos e afetos nos dons que ela tem em si
e proporciona às outras idades da vida. A velhice é um presente para todas
as idades da vida. É um dom de maturidade, de sabedoria. A Palavra de
Deus ajudar-nos-á a discernir o sentido e o valor da velhice; que o Espírito
Santo nos conceda também os sonhos e as visões de que necessitamos. E
gostaria de salientar, como ouvimos na profecia de Joel no início, que o
importante não é apenas que o idoso ocupe o lugar da sabedoria que tem,
de história vivida na sociedade, mas também que haja um diálogo, que fale
com os jovens. Os jovens devem dialogar com os idosos, e os idosos com os
jovens. E essa ponte será a transmissão de sabedoria à humanidade. Espero
que essas reﬂexões sejam úteis para todos nós, para levar em diante esta
realidade que o profeta Joel dizia, que no diálogo entre jovens e idosos, os
anciãos possam oferecer sonhos e os jovens possam recebê-los e levá-los
por diante. Não esqueçamos que tanto na cultura familiar como na social os
idosos são as raízes da árvore: têm toda a história ali, e os jovens são como
as ﬂores e os frutos. Se o sumo não vier, se não tiver este “soro” – digamos
– das raízes, nunca poderão ﬂorescer. Não esqueçamos aquele poeta que
já citei muitas vezes: “Tudo o que a árvore tem de ﬂorescido vem do que
está enterrado” (Francisco Luis Bernárdez). Tudo o que uma sociedade tem
de bom está relacionado com as raízes dos idosos. Por esta razão, nestas
catequeses, gostaria que a ﬁgura do idoso fosse posta em evidência, que
se compreendesse bem que o ancião não é um material de descarte: é uma
bênção para a sociedade.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 23 de fevereiro de 2022
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VIDA CRISTÃ

Famílias a caminho

O quarto mandamento

PADRE ELENIVALDO MANOEL DOS SANTOS
Administrador Paroquial da Paróquia São Sebastião
em Goiânia

E

stá previsto para acontecer,
em Roma, nos dias 22 a 26 de
junho, o tão esperado − e preparado! − Encontro Mundial
das Famílias, em sua décima edição.
O tema é: “Amor em família: vocação e caminho de santidade”.
Propomos a você uma contribuição para entrarmos em comunhão
com o papa e toda a Igreja nesse
grande evento. Mais ainda, um itinerário de formação que contribuirá para o seu crescimento humano
e espiritual. Falar sobre família é
preciso, mas falar sobre família nas
perspectivas da doutrina católica e,
consequentemente, bíblica é necessário.
O tema do encontro mundial sugere assuntos que precisam mesmo ser
trabalhados, uma vez que se foram apagando da memória coletiva, inclusive da comunidade cristã. Aﬁnal, o que nos vem à mente quando falamos
em família, amor, vocação... caminho e santidade? Pois é! Convido você a reﬂetir
para aderir e contribuir.
No que tange o tema, as possibilidades de abordagem são várias e todas
elas, certamente, preciosas. Vamos juntos, então, trabalhar com base na Palavra de Deus, especiﬁcamente, no quarto mandamento do decálogo.
CAMINHAR A PARTIR DE ONDE?
Como fazer um caminho de santidade, como propõe o tema do Encontro, sem pensar num ponto de partida? Caminho supõe movimento, meta,
disciplina... mas também SAÍDA. Santa Clara de Assis diz: “Nunca perca
de vista seu ponto de partida”. Portanto, caminhar, com clareza sobre o
percurso, sobre onde se quer chegar, mas também de onde se parte.
A família, com todos os seus problemas e dilemas; com todas as suas

crises e transformações continua a ser aquela instituição querida, formada e sustentada pelo Divino Criador. Ela é insubstituível em seu papel
na dinâmica social e da própria existência humana. Deus em sua Providência a quis e a quer! Disso não podemos duvidar: a família é o ponto
de partida para qualquer roteiro que se queira para a vida pessoal, social,
espiritual etc.
UM MANDAMENTO QUE SURGE NO CAMINHO
A primeira vez que o mandamento “Honrar pai e mãe” aparece na Bíblia
está inserido num contexto de marcha, de caminhada. Entra como mandamento na dura peregrinação do Povo de Israel pelo deserto rumo à terra
prometida. Eram constantes o risco e a tentação de “desistir” dos idosos,
considerá-los um peso e deixá-los abandonados à própria sorte. Assim surge a intervenção do Divino Legislador: “Honra teu pai e tua mãe”.
Os desdobramentos daquelas palavras escritas na “segunda tábua”
estão relacionados ao amor, ao cuidado e ao respeito. Honrar é cuidar,
promover, pôr em evidência, destacar. Vemos no Catecismo da Igreja
que o mandamento, apesar de aplicar-se primeiramente aos pais e mães,
amplia-se às demais autoridades que cumprem missões de tutela para
conosco como nossas lideranças civis e eclesiásticas (Catecismo da Igreja
Católica, n. 2199).
Se estamos mesmo dispostos a trilhar esse “caminho de santidade”, é
necessário contemplar o mundo com seus intricados e diversos aspectos
e recuperar a lucidez. Se não, corre-se o risco de pormos tudo a perder.
São João Paulo II diz: “não é exagerado insistir que a vida das nações, dos
estados, das organizações internacionais ‘passa’ através da família e ‘fundamenta-se’ sobre o quarto mandamento do Decálogo” (Carta às famílias
(2/2/1994), n. 15). Ou seja, tudo começa ali, onde as relações interpessoais
são “aprendidas” e vivenciadas: no núcleo familiar.
Já São Paulo Apóstolo ensina: “Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois é isso que é justo. ‘Honra pai e mãe’ – tal é o primeiro mandamento, com uma promessa ‘para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre
a terra’” (Ef 6,1-3).

Imagem: Internet
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LEITURA ORANTE

“Não tentarás o Senhor teu
Deus!” (Lc 4,8)
IURY LIBERATO DA PURIFICAÇÃO (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este primeiro Domingo da Quaresma, cada cristão é chamado a
um momento de intensa meditação no deserto. O deserto, na
Sagrada Escritura, é local de encontro
com Deus, assim como o foi para Israel
durante 40 anos, para Elias que passou
no deserto por 40 dias e até mesmo para
Jesus que foi conduzido pelo Espírito. O
deserto, porém, não é somente momento
de se retirar, mas também de provação.
Jesus passou por provações. Satanás
apresenta a Jesus uma vida de triunfo e
glória. Para que sofrer de fome? Para que
viver como miserável? Para que sofrer a
oposição dos chefes do povo? Satanás,
o pai da mentira, usa dessas perguntas

com a intenção de enganar o Senhor.
Mas Jesus, o Filho de Deus, sabe que
para reparar o pecado do homem existe
somente um caminho: humilhação, obediência e cruz. Exatamente por ser Ele o
verdadeiro Salvador, mostra ao homem
que o salvará não pelo triunfo e a glória,
mas pelo sofrimento.
As tentações no deserto nos ensinam
que não só de dinheiro se vive, nem só
de poder e nem só de glória, porque são
essas as coisas que Satanás quer que
acreditemos. Portanto, para não cairmos
em suas propostas devemos apoiar-nos
na palavra de Jesus: “Adorarás o Senhor
teu Deus, e a ele só servirás” (Lc 4,8).
Desse modo, devemos ser decididos a
recusar qualquer proposta que nos impeça de reconhecer que Deus é o centro
de nossa vida.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46. 3ª-f.: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15.
4ª-f.: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32. 5ª-f.: Est 14,1.3-5.12.14; Sl 137(138); Mt 7,7-12. 6ª-f.: Ez 18,21-28;
Sl 129(130); Mt 5,20-26. Sábado: Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48. Domingo: 2º Domingo da Quaresma – Gn 15,5-12.17-18; Sl 26(27)Fl 3,17-4,1 ou abrev. Fl 3.20-4,1; Lc 9,28b-36.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 4,1-13 (página 1426 – 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.
1° Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra:
Dt 26,4-10; Sl 90 (91),1-2.10-11.12-13.14-15 (R. cf. 15b);
Rm 10, 8-13; Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
História da Igreja
A Igreja, lugar de mistérios e sacramentos, testemunho de
amor e de santidade, é também uma instituição de homens
que vivem com os pés na terra. Os 20 séculos de sua história
são dois mil anos de pecados e fracassos, ao lado de gestos
de heroísmo, sofrimento e pureza. O autor, Pierre Pierrard,
conta a história desta Igreja com paixão e amor, em traços
rápidos e agradáveis, sem a preocupação com o rigorismo
dos pesquisadores, mas voltado para a caminhada que salva
e liberta os homens.

