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PALAVRA DO ARCEBISPO

Para viver o tempo
da Quaresma

A

Páscoa, celebração da morte
e ressurreição de Jesus Cristo, é para os cristãos a mais
importante festa litúrgica.
Ela é antecedida pela Quaresma, que
prepara as celebrações pascais. Este
tempo, que se inicia na Quarta-feira
de Cinzas, requer atitudes expressivas de disposição de viver segundo
DOM JOÃO JUSTINO
a Páscoa. Nesse sentido, viver a QuaArcebispo Metropolitano de Goiânia
resma é caminho para que a pessoa
desenvolva um coração mais fraterno
e livre. Ao longo da caminhada quaresmal, o cristão vai acolhendo a libertação oferecida por Cristo na cruz. Quem de nós
não deseja viver de modo novo? “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1).
Três atitudes caracterizam o caminho quaresmal, todas elas
inspiradas no Evangelho: a esmola, a oração e o jejum (Mt 6,118). “Dar esmola” é criar espaço de liberdade consigo mesmo,
é ser capaz de oferecer ao outro algo meu, exercitando a solidariedade e questionando o desejo de acumular. É mais do
que depositar algumas moedinhas junto a alguém que pede
pela calçada. Por sua vez, “orar” é colocar-se diante de Deus,
reconhecendo a própria condição humana e depositando
n’Ele toda a esperança. “Jejuar”, noutro vértice, é exercitar a
liberdade interior em comunhão com os que têm fome e experimentar o vazio que o jejum traz. Vazio que nos incomoda,
faz pensar e nos desaﬁa a rever o estilo de vida que levamos.
Considerando os tempos de hoje e a vida movimentada
da maioria de nossas cidades, há outros possíveis exercícios
quaresmais. Por exemplo, silenciar-se. A cidade é o lugar da
comunicação. Sons maravilhosos e ruídos se misturam. Raros
são os momentos de silêncio. Ao silenciar-se, a pessoa abre espaço para a escuta mais profunda de si mesmo. Aí Deus fala.
Que tal um dia de silêncio ao longo da Quaresma?
Peregrinar. Ainda que a pessoa na cidade transite sempre
de um lado para outro, a peregrinação é um desinstalar-se
diferente. Não é o mesmo que caminhar para manter-se em
forma, como tantas pessoas fazem todos os dias. É percorrer
um caminho, com direção, deixando que o próprio caminho
fale através do que é novo, das surpresas, do inusitado. Que
tal organizar-se para uma pequena peregrinação a pé! − a um
Santuário ou igreja de sua região?
Reconciliar-se. O perdão é uma expressão pascal. Celebrar
a Ressurreição de Cristo supõe estar reconciliado. A esmola,
a oração e o jejum podem ajudar a perceber a necessidade de
reconciliar-se consigo mesmo, com o outro, com Deus. Quem
oferece o perdão encontra a paz! Por que não se confessar nesta Quaresma?
Visitar. O encontro com o outro ou com outras realidades sociais sensibiliza a pessoa. O coração humano se renova quando se permite tocar pelo outro. Um bom exercício é
visitar um enfermo, um idoso que vive só, um projeto social.
Nesses encontros pode-se oferecer, mas com certeza se recebe
muito mais.
Estar em família. Exercício cada vez mais incomum nos
dias de hoje. Que tal deﬁnir um tempo ao longo da Quaresma
para uma refeição com a presença de todos, para uma conversa descontraída ou para um passeio em família... enﬁm, um
momento que ajude a recuperar o encontro e o diálogo.
Outros exercícios poderão ser descobertos. Para serem
quaresmais devem contar com o desejo e o empenho de acolher em seu coração Jesus Cristo, palavra viva do Pai, a verdade que liberta.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
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Editorial
Na matéria de capa desta edição
do Encontro Semanal, vamos falar sobre a primeira Lectio Divina orientada pelo nosso arcebispo Dom João
Justino. O tema da Lectio deste ano
é “Dá, pois, a teu servo um coração
que escuta” (1Rs 3,9). Em Arquidiocese em Movimento, você acompanha o
Encontro de Liturgia, que aconteceu
na Cidade da Comunhão, e a posse
do frei Bruno na Paróquia São Judas
Tadeu, em Goiânia.
Na página 4, trazemos uma matéria especial sobre a carta que a presidência da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) tornou

pública para as famílias, professores
e gestores. Na mesma página você
pode conhecer o belo trabalho da Pastoral da Moradia das paróquias estigmatinas. Na seção Vida Cristã, Marcus
Tullius nos fala da comunicação a serviço da paz em tempos de guerra.
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

Lectio Divina

Quaresma e a experiência
vívida da Lectio Divina
“Dá, pois, a teu servo um coração
que escuta” (1Rs 3,9)
NATHÁLIA DE PODESTÀ
Setor Juventude

S

abiamente, a Igreja nos instituiu, como que um presente de Deus em
nossa caminhada rumo ao céu, o Tempo de Quaresma. Este tempo
para muitos ainda é “um estranho conhecido”. Sabemos da existência
deste período, de sua importância, da necessidade de renovação de
nosso amor a Deus neste momento propício à conversão, mas como em um
estado de letargia, típico de nossa natureza humana, esquecemos a cada ano
como viver bem o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor;
nossa conversão e nosso amor a Deus deixam de ser constantes. Mas, a cada
ano, a Igreja nos possibilita viver uma preparação eficaz que nos mostra a verdadeira face da Salvação, em sua Páscoa, por meio justamente do Tempo de
Quaresma.
Começando na Quarta-feira de Cinzas, podemos perceber uma bonita
simbologia da fragilidade da vida terrena: as cinzas nos lembram que somos
pó; que, sozinhos, sem a nossa mudança de vida, a nossa conversão a Deus,
sobrarão apenas cinzas. Porém, aproximando-nos de Deus, podemos a cada
dia – em um movimento de manutenção da relação com Ele – sermos mais do
que cinzas, vigilantes de que sempre poderemos cair de novo.
E são três os elementos que nos ajudam a sempre levantar depois de uma
queda: o jejum, a esmola e a oração. A penitência – representada pelo jejum
e escolhida por cada cristão neste período – colabora com a mortificação de
nossas próprias vontades, permitindo entender com mais clareza a vontade
de Deus. A esmola nos aproxima de nossos irmãos que precisam de nossa
doação e compaixão – tal compaixão nos leva para mais perto da Paixão de
Cristo. Finalmente, a oração é capaz de nos fazer ouvir o que Deus tem para
nos dizer, o que Ele espera de nossa vida.
Mais uma vez, a Igreja – em especial nossa Arquidiocese de Goiânia –, é
agraciada com uma ferramenta de mudança de vida: a Lectio Divina. Essa celebração, muito difundida entre os jovens, tem como objetivo a Leitura Orante
da Palavra de Deus, apoiada na Liturgia de cada Domingo da Quaresma, preparando nosso coração por meio de cinco grandes passos: leitura, meditação,
oração, contemplação e ação. Lemos o Evangelho, meditamos seu significado
junto com o celebrante, rezamos juntos em comunidade, contemplamos o
Sacrifício de Cristo com a Adoração ao Santíssimo e nosso arcebispo nos propõe uma ação a cada nova semana, saindo de nós mesmos e indo ao encontro
de nossos irmãos.
A meditação do Evangelho, com a oração e corroborada pelos belíssimos
cânticos durante a celebração, leva-nos naturalmente a uma caminhada mais
vívida do Mistério da Páscoa. Vivemos os dias mais reflexivos e alegres, com
o ressoar da Salvação em nossos corações. Passamos a compreender melhor
o sofrimento como via de santificação; a doação, como instrumento de construção do Reino de Deus e a oração como caminho para encontro pessoal
com o Senhor. Toda essa vivência é amplificada quando experimentada em
comunidade. Viver a fé com nossos irmãos de caminhada nos leva adiante,
nos dá esperança e força. Não estaremos sozinhos, já que se cria um ambiente realmente propício para bendizer e glorificar a Deus em comunhão com
os jovens da Arquidiocese e com a Santa Igreja. Passamos, então, a entender
cada dia mais o que Deus nos quer falar ao coração: “Dá, pois, a teu servo um
coração que escuta” (1Rs 3,9). Este é o grande fruto da Lectio Divina, que se
revela a cada nova edição. Venha participar conosco!
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Escola de Ministérios realiza o primeiro
Encontro de Liturgia de 2022
Fotos: Rudger Remígio

SUZANY MARQUES

N

o último sábado, 5 de março, foi realizado, no auditório Mãe
da Igreja, na Cidade da Comunhão, o primeiro Encontro com
equipes de Liturgia deste ano. A formação foi realizada pela
Escola de Ministérios da Arquidiocese de Goiânia e teve como
tema a “Centralidade do Mistério Pascal na liturgia”. O coordenador
do Secretariado para a Ação Evangelizadora, Monsenhor Luiz Lôbo,
foi responsável por assessorar o encontro.
O arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino, também esteve presente no encontro. Em sua fala, saudou os presentes e
contou um pouco de como está sendo os primeiros dias de seu pastoreio na nossa Igreja Particular. Além disso, ele explanou sobre a importância dessas formações para a Arquidiocese. “Nós devemos nos
preparar sempre, em sintonia com a equipe, porque quem preside
uma assembleia, não faz isso só. Faz isso com a participação de muitos
outros”, disse.
Monsenhor Luiz Lôbo iniciou sua palestra falando sobre os mistérios nos Evangelhos. De acordo com ele, o mistério foi dado aos discípulos como dom de Deus, não é fruto de um esforço humano. Ele
explicou, ainda, que o mistério é uma ação salvíﬁca de Deus e é uma
realidade do plano dele. Mons. Luiz falou sobre as cinco dimensões do
mistério: Teológica, Criptológica, Eclesiológica, Antropológica e Escatológica. “O mistério pascal é a bem-aventurada Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão de Jesus. Então, podemos fazer a pergunta: o que
celebramos? Quando nós celebramos, seja na missa, nos sacramentos,
estamos celebrando o mistério pascal de Jesus Cristo”, explicou.

Fotos: PASCOM

Paróquia São Judas Tadeu
recebe novo pároco
SUZANY MARQUES

A

Paróquia São Judas Tadeu recebeu, no domingo, 6 de março, seu
novo pároco, o frei Bruno dos Santos, da Ordem dos Pregadores,
também conhecida como Ordem de São Domingos ou Ordem Dominicana. A celebração de posse foi presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros.
Em sua homilia, o arcebispo refletiu sobre o Evangelho do dia e, ao final,
saudou o novo pároco. “Temos a alegria de estarmos aqui com vocês. Eu, iniciando meu ministério e o frei Bruno também. Enquanto se lia a provisão, eu
pensava: puxa vida, quanta coisa está sobre os ombros do pároco. Tudo que
foi lido, que está sob sua responsabilidade, talvez, nada seja para o senhor
fazer sozinho, mas cada indicação que ali está é para que o senhor possa fazer junto com seus confrades. Sobretudo, junto com os muitos leigos e leigas
desta comunidade paroquial, que, apoiando, com sua experiência de 40 anos
de serviço como ministro ordenado, na tradição dominicana desta paróquia,
certamente vão realizar o melhor”, disse.
Ao final da Santa Missa, frei Bruno dos Santos falou: “Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de nosso arcebispo, Dom João Justino”. Além
disso, também saudou todos paroquianos e agradeceu à Paróquia São Sebastião, localizada em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, onde ele foi pároco nos
últimos 3 anos. Frei Bruno solicitou: “Peço a oração de vocês para que possa
ser servo do Senhor na missão como pároco desta paróquia. Muito obrigado
a todos vocês”.
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Bispos apresentam carta
direcionada às famílias, educadores e gestores
MARCOS PAULO MOTA

P

resenciamos, no mundo, cada vez mais a falta de educação, de humanidade para com os outros e de solidariedade com tantos irmãos
e irmãs que precisam de ajuda, sobretudo, neste tempo de pandemia. Com isso, a Igreja no Brasil propôs para a Campanha da Fraternidade 2022 o tema “Fraternidade e Educação” e que foi aberta no dia 2 de
março, Quarta-feira de Cinzas.
No dia 6 de março aconteceu a abertura solene da Campanha da Fraternidade. A celebração, realizada no Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida-SP, foi presidida pelo presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Nessa
celebração, a CNBB publicou uma carta direcionada aos professores, gestores e às famílias por ocasião da Campanha da Fraternidade 2022.
O padre Júlio César de Resende, assessor do Setor de Educação da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), disse que a ideia da carta foi de Dom João
Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia e presidente da comissão.
O padre ressalta que “A carta foi pensada como uma mensagem de proximidade e cuidado pastoral do coração dos bispos e pastores da Igreja no
Brasil para as famílias, na missão que têm na educação, aos educadores,
com sua grande tarefa, e àqueles que tem a missão de gerir, os gestores,
sejam das instituições ou de órgãos públicos”.
O objetivo da carta é fazer com que a mensagem da Campanha da Fraternidade seja levada de forma mais simples e direcionada a alguns públicos
especíﬁcos de tal maneira que eles possam acolhê-la. Nela, os bispos, como
pastores, exortam-nos: “Ao iniciar a Quaresma de 2022, nós, bispos católicos
do Brasil, com coração de pastores, movidos pela força do amor de Deus e da
missão que nos foi conﬁada, dirigimo-nos a todas as famílias, aos educadores
e aos gestores, para lhes falar de um tema tão caro a nós todos, a educação.
Ao escutar o apelo à conversão, próprio do tempo quaresmal, contemplamos
a realidade da educação e precisamos descobrir gestos concretos de mudança
e transformação pessoal que tenham resultados no âmbito da educação”.
“Nossa mais viva esperança é que as famílias, os educadores, os gestores, as escolas e a sociedade em sua totalidade assumam com entusiasmo

e coragem sua missão na aldeia educativa de forma participativa e colaborativa. Cada lar seja um autêntico ambiente educativo, no qual, por meio
do encontro de gerações, se partilhe vivamente as experiências ediﬁcando
pessoas conscientes de sua história”, dizem os bispos na mensagem.

Somos Um

Pastoral da Moradia entrega a casa de número 294
MARCOS PAULO MOTA

queremos agradecer ao Pai Criador, que colocou a Pastoral da Moradia em
nossa vida e hoje, graças a Deus, temos a nossa casa para que possamos
morar com um pouco mais de dignidade.”
O coordenador da Pastoral, Pedro Campos, explicou que a Pastoral da
Moradia surgiu no ano 2000 e que só é possível auxiliar os irmãos e irmãs necessitados com a colaboração de pessoas. “É bonito ver quando
os irmãos ajudam as famílias que precisam. Neste tempo de pandemia,
graças a Deus não ﬁcamos um mês sequer sem entregar uma casa a quem
precisa.” Ele nos falou que a intenção da Pastoral é dar pelo menos um
start. Os agentes da Pastoral fazem um mutirão no qual levantam a casa,
deixam energia e esgoto funcionando e o próprio morador, com o tempo,
vai fazendo melhorias em sua casa.
Fotos: Rudger Remígio

A

Pastoral da Moradia das Paróquias Nossa Senhora Aparecida e
Santa Edwiges, Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo
e Santo Expedito e Nossa Senhora das Graças são atendidas pelos
padres estigmatinos.
Padre Idelfonso Braz explica que o trabalho da Pastoral da Moradia envolve construir uma casa por mês para as pessoas que estão em vulnerabilidade e que isso só é possível graças à bondade do coração de tantos irmãos
que olham para o próximo, necessitado de ajuda.
A casa de número 294 foi entregue à família do senhor Antônio Osvaldo
da Silva, que veio, com a esposa e três ﬁlhos, do estado do Maranhão em
busca de emprego e uma vida melhor. Ele expressou a sua gratidão a Deus
por ter colocado a Pastoral da Moradia em sua vida. “Eu e minha família
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CAPA

Primeira noite da
Lectio Divina
“No deserto Ele era guiado pelo Espírito” (Lc 4,1-13)
GABRIELA RODRIGUES E LARISSA COSTA

N

Fotos: Rudger Remígio

o sábado, 5 de março, aconteceu o primeiro encontro da
Lectio Divina 2022. O arcebispo metropolitano de Goiânia,
Dom João Justino, conduziu o momento de reﬂexão da Palavra. O tema deste ano é “Dá, pois, a teu servo um coração que escuta” (cf. 1Rs 3,9). Participaram jovens, adultos e crianças
de várias paróquias da Arquidiocese.
Com o início do Tempo Quaresmal, a Igreja nos convida a intensiﬁcar a leitura da Palavra de Deus. Uma dessas práticas é a Lectio
Divina, que “é verdadeiramente capaz não só de desvendar ao ﬁel
o tesouro da Palavra de Deus, mas também de criar o encontro
com Cristo, Palavra divina viva”, aﬁrma Bento XVI na Exortação
Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, de 30 de setembro de 2010.
O encontro iniciou-se com a saudação fraterna de Dom João
Justino a todos os participantes. “No deserto Ele era guiado pelo
Espírito.” Esse foi o tema que norteou o encontro do primeiro sábado, retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 4,1-13. Ao iniciar a
leitura orante, Dom João pediu aos jovens que abrissem a Bíblia e
acompanhassem com ele a reﬂexão do Evangelho, conhecido como
o Evangelho das Tentações. O arcebispo destacou que, durante os
seis encontros da Lectio Divina, ele quer que todos supliquem por
um coração que escuta, que é a súplica de Salomão.
No Evangelho das Tentações, o evangelista Lucas narra que Jesus foi tentado três vezes por Satanás. Mas ele se manteve ﬁrme,
mesmo quando o diabo tenta manipular a Sagrada Escritura. Dom
João explicou que o deserto simboliza para nós as situações difíceis e que nós podemos vencer também o nosso deserto, ou seja, as
nossas diﬁculdades. “Quando estivermos no nosso deserto, lembremos que Jesus também viveu o seu e encontrou sua força na
Palavra de Deus, no cumprimento da vontade do Pai.”
Comentando este Evangelho no ano de 2019, o papa Francisco
disse que as tentações “indicam três caminhos que o mundo sempre propõe, prometendo grandes sucessos, três sendas para nos enganar: a avidez da posse – ter, ter e ter – a glória humana, e a instrumentalização de Deus. São três caminhos que nos levarão à ruína”.
Dom João, a exemplo do papa Francisco, diz: “nunca dialoguem
com o diabo. Não há diálogo possível. Somente a Palavra de Deus”.
Ao ﬁnal de sua partilha, o arcebispo fez a exposição do Santíssimo e convidou os presentes a uma oração silenciosa para reﬂetir
sobre o que podemos fazer acerca da Palavra que foi proclamada.
Como compromisso, Dom João Justino sugeriu para que os jovens

tenham uma atitude de despojamento, de doação da escuta, doação
material de tempo para com o próximo. Ele também pediu para que
reﬂitamos sobre o lema da Campanha da Fraternidade, “Fala com
sabedoria, ensina com amor”.
Ao ﬁnal, o arcebispo rezou pelas vocações e falou sobre a importância do caminho vocacional para os jovens. Depois, reforçou o convite para que os jovens participem dos próximos encontros da Lectio
Divina.
A Lectio acontece todos os sábados da Quaresma, às 19h30, na Paróquia Universitária São João Evangelista. Todos os encontros serão
transmitidos ao vivo pelos canais da Arquidiocese de Goiânia e do
Setor Juventude, com acessibilidade em Libras.

E

sses são os cinco passos fundamentais para seguirmos durante a Lectio Divina, é o que nos diz a Exortação Apostólica Pós-Sinodal do papa Bento XVI,
Verbum Domini, de 30 de setembro de 2010.

1– Leitura (lectio) do texto, que suscita a interrogação sobre
um autêntico conhecimento do seu conteúdo: o que diz o
texto bíblico em si?
2 – Meditação (meditatio). Durante esse momento, perguntamo-nos: o que nos diz o texto bíblico?
3 – Oração (oratio), que supõe a pergunta: que dizemos ao
Senhor, em resposta à sua Palavra? A oração, como pedido, intercessão, ação de graças e louvor, é o primeiro modo
como a Palavra nos transforma.
4 – Contemplação (contemplatio). Durante esse momento,
assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar, ao julgar a realidade e interrogamo-nos: qual é a conversão da
mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede?
5 – Há que recordar ainda que a Lectio Divina não está concluída, na sua dinâmica, enquanto não chegar à ação (actio), que impele a existência do fiel a doar-se aos outros na
caridade.

Ter participado da primeira Lectio de 2022, aqui, na Paróquia
Universitária São João Evangelista, foi uma verdadeira bênção. Encantei-me com o número de jovens que aqui vieram hoje. Também
estavam conosco alguns adultos e algumas crianças e lembrei-me
das multidões que iam ao encontro de Jesus, isto é, pessoas de
todas as idades, aqui com grande predominância da juventude.
Encantou-me também o modo como todos participaram, seja
pelo canto, pelo silêncio, pela oração; e, depois, ainda em tempos
de pandemia, a alegria. Uma alegria visível nos olhos, nas palavras
de cada um que de nós se aproximava. Assim, espero que este caminho da Lectio deste ano prossiga com a participação sempre
maior e que todos possam nutrir-se da Palavra de Deus para viver
uma Páscoa, de fato, que renova o nosso coração de discípulos do
Senhor (Dom João Justino).
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A longevidade
Símbolo e oportunidade
Estimados irmãos e irmãs!

N

a narração bíblica das genealogias dos progenitores, impressiona-nos
imediatamente a sua enorme longevidade: fala-se de séculos! Quando
começa nela a velhice? Perguntamo-nos. E o que signiﬁca o fato de que
estes pais antigos vivem tanto tempo depois de terem gerado os ﬁlhos?
Pais e ﬁlhos vivem juntos, durante séculos! Essa cadência secular do tempo,
narrada em estilo ritual, confere à relação entre longevidade e genealogia um
profundo signiﬁcado simbólico forte, muito forte.
É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado,
exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo, no início da história
de uma criatura que é espírito e vida, consciência e liberdade, sensibilidade
e responsabilidade. A nova vida – a vida humana – imersa na tensão entre a
sua origem “à imagem e semelhança” de Deus e a fragilidade da sua condição
mortal, representa uma novidade a ser descoberta. Requer um longo período
de iniciação, no qual o apoio recíproco entre gerações é indispensável, para decifrar experiências e enfrentar os enigmas da vida. Durante este longo período
de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada.
Num certo sentido, cada passagem de época na história humana reapresenta-nos esta sensação: é como se tivéssemos de retomar calmamente as nossas
perguntas sobre o sentido da vida, quando o cenário da condição humana aparece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente, a acumulação de memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com
novas passagens. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de
assimilação requerem sempre paciência. O excesso de velocidade, que agora
obceca todas as fases da nossa vida, torna cada experiência mais superﬁcial
e menos “nutriente”. Os jovens são vítimas inconscientes dessa divisão entre
o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requer
um “fermento” adequado. Uma vida longa permite experimentar estes longos
tempos e os danos da pressa.
A velhice certamente impõe ritmos mais lentos: mas não são apenas tempos
de inércia. De fato, a medida destes ritmos abre, para todos, espaços de signiﬁcado na vida desconhecidos a obsessão da velocidade. A perda de contato com
os ritmos lentos da velhice fecha estes espaços a todos. Foi neste contexto que
quis instituir a festa dos avós no último domingo de julho. A aliança entre as
duas gerações extremas da vida – crianças e idosos – também ajuda as outras
duas – jovens e adultos – a criar laços entre si para tornar a existência de todos
mais rica em humanidade.
Precisamos de diálogo entre as gerações: se não houver diálogo entre jovens e idosos, entre adultos, se não houver diálogo, cada geração permanece
isolada e não pode transmitir a mensagem. Um jovem que não está ligado às
suas raízes, que são os seus avós, não recebe força – como a árvore vai buscar
a força às suas raízes – e cresce mal, ﬁca doente, cresce sem referências. Por
isso, é necessário procurar o diálogo entre gerações, como uma necessidade
humana. E este diálogo é importante precisamente entre avós e netos, que são
os dois extremos.
Imaginemos uma cidade em que a convivência de idades diferentes seja
parte integrante do projeto global do seu habitat. Pensemos na formação de
relações afetuosas entre a velhice e a juventude que irradiam sobre o estilo
geral das relações. A sobreposição de gerações tornar-se-ia uma fonte de energia para um humanismo verdadeiramente visível e vivível. A cidade moderna
tende a ser hostil com os idosos (e não por acaso também com as crianças).
Esta sociedade, que tem o espírito do descarte e descarta muitas crianças não
desejadas, descarta os idosos: descarta-os, não servem, pondo-os em casas para
idosos, internados… O excesso de velocidade coloca-nos numa centrífuga que

nos varre como confetes. Perdemos completamente de vista o panorama geral.
Todos se agarram ao seu pedacinho, ﬂutuando sobre os ﬂuxos da cidade-mercado, para a qual ritmos lentos são perdas e velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa. E a sabedoria requer
“perda de tempo”. Quando voltas para casa e entreténs com o teu ﬁlho, com
a tua ﬁlha e “perdes tempo”, este diálogo é fundamental para a sociedade. E
quando voltas para casa e está lá o avô ou a avó que talvez já não raciocine bem
ou, não sei, tenha perdido um pouco a capacidade de falar, e tu ﬁcas com ele ou
com ela, “perdes tempo”, mas este “perder tempo” fortalece a família humana.
É necessário dedicar tempo – um tempo que não é rentável – com as crianças e
com os idosos, pois eles dão-nos outra capacidade de ver a vida.
A pandemia em que ainda somos forçados a viver impôs – com bastante
sofrimento, infelizmente – um bloqueio ao culto obtuso da velocidade. E neste
período, os avós funcionaram como uma barreira à “desidratação” afetiva dos
mais jovens. A aliança visível de gerações, que harmoniza os tempos e ritmos,
restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão. E restitui a cada um de
nós o amor pela nossa vida vulnerável, impedindo o caminho para a obsessão
da velocidade, que simplesmente a consome. A palavra-chave aqui é “perder
tempo”. A cada um de vós pergunto: sabeis perder tempo, ou estais sempre
pressionados pela velocidade? “Não, estou com pressa, não posso...”? Sabeis
perder tempo com os avós, com os idosos? Sabeis perder tempo a brincar com
os vossos ﬁlhos, com as crianças? Este é o termo de comparação. Pensai nisto. E
isto restitui a cada um o amor pela nossa vida vulnerável – como disse – impedindo o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome.
Os ritmos da velhice são um recurso indispensável para apreender o signiﬁcado
da vida marcada pelo tempo. Os idosos têm os seus ritmos, mas são ritmos que
nos ajudam. Graças a esta mediação, o destino da vida ao encontro com Deus
torna-se mais credível: um desígnio que se esconde na criação do ser humano “à
sua imagem e semelhança” e que é selado no Filho de Deus que se fez homem.
Hoje veriﬁca-se uma maior longevidade da vida humana. Isto dá-nos a
oportunidade de incrementar a aliança entre todos os tempos da vida. Tanta
longevidade, mas devemos fazer mais aliança. E também nos ajuda a crescer
a aliança com o sentido da vida na sua totalidade. O sentido da vida não está
apenas na idade adulta, dos 25 aos 60 anos. O sentido da vida é tudo, desde o
nascimento até à morte, e deverás ser capaz de interagir com todos, inclusive
ter relações afetivas com todos, para que a tua maturidade seja mais rica, mais
forte. E também nos oferece este signiﬁcado da vida, que é total. Que o Espírito
nos conceda inteligência e força para esta reforma: é preciso uma reforma. A
prepotência do tempo do relógio deve ser convertida à beleza dos ritmos da
vida. Esta é a reforma que precisamos fazer nos nossos corações, na família e
na sociedade. Repito: reformar, o quê? Que a prepotência do tempo do relógio
se converta à beleza dos ritmos da vida. Converter a prepotência do tempo,
que nos apressa sempre, aos ritmos próprios da vida. A aliança das gerações é
indispensável. Numa sociedade onde os idosos não falam com os jovens, os jovens não falam com os idosos, os adultos não falam com os idosos nem com os
jovens, é uma sociedade estéril, sem futuro, uma sociedade que não olha para o
horizonte, mas para si mesma. E torna-se sozinha. Deus nos ajude a encontrar a
música adequada para esta harmonização das diversas idades: os pequeninos,
os idosos, os adultos, todos juntos: uma linda sinfonia de diálogo.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 2 de março de 2022
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VIDA CRISTÃ

MARCUS TULLIUS
Mestrando em Comunicação, coordenador-geral da
Pascom Brasil e membro do Grupo de Reflexão em
Comunicação da CNBB.

A

guerra “sangrenta, desumana e brutal”, como
descreve o arcebispo greco-católico de Kiev, é um
pecado que clama aos céus. A situação vivida por Ucrânia e Rússia
abre margem para muitas análises,
mas, em geral, um único sentimento. Talvez muitos de nós, aqui no
continente americano, especialmente no Brasil, sequer tenhamos
noção do que isso representa. Mas
estamos falando de uma região
já tão massacrada pelos impactos

das guerras do século passado e de
muitas pessoas que, ainda hoje, se
lembram dos sofrimentos que uma
guerra pode trazer.
O papa Francisco tem clamado,
há vários dias, pela paz na região
e, recentemente, aﬁrmou que quem
faz a guerra esquece a humanidade. Segundo o pontíﬁce, a guerra
“não parte do povo, não olha para
a vida concreta das pessoas, mas
coloca diante de tudo interesses de
parte e de poder. Baseia-se na lógica diabólica e perversa das armas,
que é a mais distante da vontade de
Deus”. Segundo a Agência da ONU
para Refugiados (Acnur), o número
de pessoas que deixaram a Ucrânia
passa de 2 milhões.
Se olharmos o retrovisor da história, certamente, iremos nos deparar
com os horrores da guerra que são
catastróﬁcos
independentemente
do tamanho, mas, talvez, a situação
atual adquira uma proporção ainda
maior pelos avanços tecnológicos
da comunicação. Corremos os ris-

Um jornalismo feito por
pessoas para as pessoas e
considerado como serviço a
todas as pessoas

Foto: Reuters / Umit Bektas

A comunicação para a paz em
tempos de guerra

cos da espetacularização da guerra,
com tudo transmitido ao vivo, pela
TV, pela internet e, ainda, o uso dos
meios de comunicação para coação
e acirramento das ações. É o que
mostra claramente o presidente russo Vladimir Putin ao transmitir reuniões, com discursos friamente preparados para impressionar e causar
as tensões (des)necessárias.
Vale, aqui, recordar, os apelos
do papa Francisco na mensagem
aos comunicadores por ocasião do
52º Dia Mundial das Comunicações
Sociais, ao dirigir sua reﬂexão sobre o jornalismo de paz. Ali ele fala
especiﬁcamente o contexto das fake
news, mas que se expande para a
responsabilidade da comunicação
como um todo: “jornalismo de paz,
sem entender, com esta expressão,

um jornalismo ‘bonzinho’, que negue a existência de problemas graves e assuma tons suaves. Pelo contrário, penso num jornalismo sem
ﬁngimentos, hostil às falsidades,
a slogans sensacionais e a declarações bombásticas; um jornalismo
feito por pessoas para as pessoas e
considerado como serviço a todas
as pessoas, especialmente àquelas
– e no mundo, são a maioria – que
não têm voz”.
Não podemos nos esquecer de
que, por trás da ganância de uns
poucos, há a vida de muitos que
sofrem. E não apenas aqueles que
estão numa porção geográﬁca do
nosso planeta. Mas um ataque,
uma guerra, ou o que for, atinge a
humanidade toda. Cesse a guerra,
venha a paz!
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LEITURA ORANTE

“Ao despertarem, viram a
glória de Jesus” (Lc 9,32)
GUILHERME DA SILVA CUNHA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

s leituras do 2º Domingo da Quaresma são um verdadeiro itinerário da
promessa divina. No relato de Gênesis, Deus pede um sacrifício para
Abraão e o sinal do cumprimento da promessa d’Ele será a sua numerosa descendência e a
posse da terra prometida. Na antiga aliança,
essa numerosa descendência era o povo de Israel e a terra prometida era Canaã. Um pequeno sacrifício para uma promessa grandiosa.
O Evangelho relata a passagem bíblica
da transﬁguração de Jesus Cristo diante dos
apóstolos Pedro, Tiago e João. Diante dos
olhos sonolentos dos apóstolos é desvelada
completamente a maior das promessas feitas por Deus para o homem: seremos um só
povo e um só Senhor e iremos também possuir um corpo glorioso no reino celeste (cf.
Fl 3,21). Jesus é o pleno cumprimento da lei,

que antes fora dada por Moisés, e a verdadeira palavra que era proclamada pelos profetas, representados por Elias no Monte da
Transﬁguração.
Diante dessa maravilhosa manifestação da
glória de Deus, devemos nos perguntar: estamos dispostos a fazer um pequeno sacrifício
nesta vida, subir a montanha com Jesus, levar
uma vida inteira na sua santa presença, para
na outra vida alcançarmos uma promessa inﬁnita? Será que também nós não estamos meio
que sem ânimo ou cansados demais para contemplar as coisas de Deus, as suas maravilhas,
que acontecem no nosso meio? Não seria esse
o novo e pequeno sacrifício que o Senhor nos
pede para que possamos verdadeiramente fazer parte do povo redimido pelo sinal da cruz
e possuidor do reino eterno? Nesse caminho
quaresmal, deixemo-nos ser iluminados pela
luz de Cristo para sermos guiados também
por ele e podermos comtemplar, no glorioso
dia, a sua glória.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38. 3ª-f.: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12. 4ª-f.: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,
17-28. 5ª-f.: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31. 6ª-f.: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46. Sábado: São José, esposo da
bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal, solenidade – 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89) Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.1821.24a ou Lc 2,41-51a.. Domingo: 3º Domingo da Quaresma – Ex 3,1-8a.13-15; Sl 102(103); 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 9,28b-36 (página 1436 – 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. Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. A Palavra de Deus hoje se cumpriu na 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. Favoreça um momento para reﬂetir o Evangelho, 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.
2º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra:
Gn 15,5-12.17-18; Sl 26 (27),1.7-8.9abc.13.14 (R. 1a); Fl 3,174,1; Lc 9,28b-36 (Transﬁguração).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
No Princípio Deus Criou o
Céu e a Terra
O livro recolhe quatro sermões de Quaresma do Cardeal Ratzinger (1981) sobre a Criação e o pecado. Neles, reflete sobre o
significado do relato bíblico da criação, a criação dos seres humanos, o pecado e a salvação, as consequências da fé na criação. Este
livro pode ajudar a considerar de novo os pontos essenciais da fé
cristã sobre a criação, encorajando, assim, o seu desenvolvimento
na pregação e na teologia.

