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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

O

s Evangelhos revelam, em
diferentes momentos, a
consciência de Jesus quanto à sua missão. O Mestre
diz: “Eu devo anunciar a Boa-Nova
do Reino de Deus” (Lc 4,18). Aﬁrma
também: “Eu vim para que todos
tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10). São referências
DOM JOÃO JUSTINO
que revelam a missão de Jesus e da
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Igreja: anunciar o Reino de Deus e
tudo fazer para que as pessoas vivam dignamente. Por isso,
evangelizar e defender a dignidade da pessoa humana são
tarefas inseparáveis. Empenhar-se na preservação da dignidade de todos é um compromisso cristão.
É preciso reconhecer que cada pessoa deve ser plenamente respeitada, sendo esse um direito natural. A fé ilumina
ainda mais essa aﬁrmação ao revelar que o mistério do ser
humano se esclarece verdadeiramente com o mistério de Jesus Cristo. Se a dignidade foi fragilizada pelo mal (pecado),
não deixou de ser resgatada por Deus, que ao fazer-se homem e apontar-nos um caminho, mediante os mistérios da
encarnação e da ressurreição de Jesus Cristo, deixou à Igreja
a missão de proclamar aos homens e mulheres, de todos
os tempos, o Evangelho da Vida. Isto signiﬁca que a Igreja
deve também trabalhar para que todos sejam respeitados
em sua dignidade de ﬁlhos e ﬁlhas de Deus. Um caminho
que exige a promoção dos Direitos Humanos.
A Doutrina Social da Igreja ensina que “o movimento
rumo à identiﬁcação e à proclamação dos direitos humanos é um dos mais relevantes esforços para responder de
modo eﬁcaz às exigências imprescindíveis da dignidade
humana” (Compêndio de Doutrina Social, 152). Os Direitos Humanos são o resultado de um entendimento comum
sobre a necessidade de se proteger o ser humano vulnerável. Precisam ser defendidos e aplicados integralmente,
pois são expressão da universalidade, da inalienabilidade
e da inviolabilidade do valor do ser humano.
Permanece como desaﬁo para os nossos dias consolidar
a defesa dos Direitos Humanos nas diversas realidades. É
dever das nações tê-los como um mecanismo de proteção
das ações coletivas de resolução dos conﬂitos que favorecem a dignidade e a respeitabilidade da pessoa humana.
As instituições sociais, os centros de Ensino e Pesquisa, as
nações e a comunidade internacional precisam encontrar
formas para efetivar o que determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerada por São João
Paulo II “uma das mais altas expressões da consciência
humana do nosso tempo” (Discurso do papa João Paulo II
à ONU, em 1979).
Perita em humanidade, a Igreja apresenta diversos caminhos de aﬁrmação integral da dignidade da pessoa humana, da prática da justiça, do cuidado do bem comum e do
desenvolvimento integral de cada pessoa e da paz. Algumas
pastorais da Igreja e associações, inspiradas nos valores do
Evangelho, dedicam-se com aﬁnco à defesa e à promoção
dos direitos humanos. Por vezes surgem rumores críticos
em relação ao empenho desses cristãos em favor dos marginalizados. Todavia, nada mais relevante para a compreensão da realidade dos que têm sua humanidade desﬁgurada
do que deles se aproximar. É o que faz a Igreja Católica, por
meio dos membros de pastorais e de grupos eclesiais.
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Divina, que aconteceu na Paróquia Universitária São João Evangelista. Na seção
Vivendo a Vocação, vai conhecer um pouco da história dos padres José Francisco
Fernández e Márcio Celestino. E, na
página 7, padre Elenivaldo Manoel dos
Santos nos fala sobre o quarto mandamento e a relação dos ﬁlhos com os pais.
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

PASTORAL DOS MIGRANTES
Pastoral dos Migrantes promove
roda de conversa com mães Warao
ROBERTO PORTELA
Pastoral dos Migrantes

A

Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Goiânia e o Núcleo de
Estudos em Epidemiologia (NECAIH), da Faculdade de Enfermagem/
UFG, promoveram uma roda de conversa com as mães indígenas da
etnia Warao residentes em Goiânia. O bate-papo foi sobre amamentação, profilaxia vacinal e planejamento familiar.
A ação nasceu após a identificação por agentes da pastoral, da baixa adesão desses grupos à vacinação infantil por demanda espontânea e por identificar a introdução de sucos industrializados e água açucarada na dieta dos
recém-nascidos, em alguns períodos do dia.
Liderados pela professora Karlla Caetano, os alunos de graduação e pós-graduação do Curso de Enfermagem organizaram um momento lúdico que
contou com a presença de 15 mães Warao com crianças entre 0-12 meses de
idade, além de Karine Ribeiro Malta, assistente social da OVG.
A organização da ação ficou a cargo da coordenadora da Pastoral dos Migrantes, Ir. Iris de Costa, e seu vice-coordenador, Roberto Portela. O evento foi
amparado pela Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Setor Norte Ferroviário, e por religiosas da Congregação das Irmãzinhas
da Imaculada Conceição, que auxiliaram na organização geral, apoio como
intérpretes de espanhol e na distribuição de roupas, fraldas, brinquedos, lanche, cestas básicas e leite.
Os demais membros das famílias foram acolhidos em outro salão, onde
havia recreação para as crianças maiores, orientação sobre prevenção da covid-19 e uma sala exclusiva para a vacinação.
O apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia foi fundamental para
a ação. Contribuíram também a diretora de Vigilância Epidemiológica, Grécia
Pessoni, e a equipe do Centro de Saúde Norte Ferroviário, Eliene Cardoso da
Silva Carvalho, Tarcísia Maria dos Santos, Livia Silvia Martins e Warllen de Alencar Dornell Lopes.
É necessário ressaltar que a adesão à vacinação foi inferior à esperada, pois,
apesar das informações oferecidas, muitas famílias apresentaram resistência
em vacinar as crianças. Dois argumentos apresentados foram que as crianças
já haviam sido vacinadas na fronteira, mas não possuíam a carteira de vacina
e o medo de que as crianças adoecessem após a vacinação.
Foi esclarecido às famílias que a vacinação realizada durante a ação já
constará no banco de dados do SUS, não sendo necessária a revacinação em
caso de perda do cartão. Para o próximo encontro, a coordenação da pastoral
pretende esclarecer sobre a vacinação e o medo de que as crianças adoeçam.
Foto: Roberto Portela

A evangelização e os
Direitos Humanos

Na edição deste Encontro Semanal,
trazemos como matéria de capa a primeira reunião do Conselho Episcopal
Regional (Conser) deste ano. Esse encontro reúne os bispos de 12 dioceses
mais o Ordinariado Militar do Brasil,
que, juntos, compõem o Regional Centro-Oeste da CNBB (Goiás e Distrito Federal). Em Arquidiocese em Movimento,
você lê sobre a aula magna ministrada
por nosso arcebispo, Dom João Justino,
pelo início do semestre letivo na PUC
Goiás. Conhece também a nova diretoria da Rádio Maria Brasil, eleita no dia
16 deste mês.
Na página 4, temos uma matéria especial sobre o terceiro encontro da Lectio
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Dom João Justino celebra missa e ministra aula magna
de abertura do semestre letivo na PUC Goiás
SUZANY MARQUES

N

Em entrevista, o arcebispo, que também é doutor e mestre em Teologia, disse ser uma grande honra abrir o semestre letivo. “Assim que
eu chego, sou convidado para estar com toda a comunidade acadêmica,
abrindo esta aula de 2022. É uma grande honra, no início do meu ministério na Arquidiocese de Goiânia, na qualidade de grão-chanceler da
universidade, portando uma marca forte de vínculo do pastor diocesano
com a universidade católica”.
Durante a aula, Dom João explicou que, mesmo antes de ser eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB,
no ano de 2015, ele já acompanhava o projeto educativo do papa Francisco.
O arcebispo explicou para os presentes a essência da missão do Santo Padre.
Dom João Justino falou sobre importantes documentos escritos por
Francisco, entre eles, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, publicada
em novembro de 2013, que apresenta os objetivos do seu pontiﬁcado. Durante a aula, o arcebispo explicou ainda sobre as intervenções do papa antes
de seu pontiﬁcado, quando ainda era cardeal. Em um manuscrito, ele partilhava com seus colegas cardeais uma demanda urgente e necessária para
Fonte: PUC Goiás
aquele contexto: a Igreja precisava sair de si mesma.
Foto: Ana Paula Abrão

Foto: Weslley Cruz

o dia 18 de março de 2022, o nosso arcebispo Dom João Justino
celebrou, na Paróquia Universitária São João Evangelista, uma
missa em ação de graças pela abertura do semestre letivo da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). É importante lembrar que Dom João Justino também é o grão-chanceler da
universidade e essa foi a sua primeira celebração na instituição.
Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar, concelebrou e foi o responsável pela
homilia. O bispo falou das reﬂexões do papa Francisco sobre São José
e explanou sobre a grandeza da missão exercida pelo santo na Sagrada
Família. Em alusão ao Evangelho de Matheus, mencionou as diﬁculdades
enfrentadas, citando a fuga para o Egito e o retorno a Israel. “Ele assumia
com responsabilidade todas as tarefas que lhe eram conﬁadas. A grandeza
de José e de Maria estava em fazer com amor as pequenas coisas de cada
dia. Que aprendamos com eles a santiﬁcar nossa vida diária”, encerrou.
Ao ﬁm da Santa Missa, Dom João Justino dirigiu-se ao Auditório da
Área 2 (Praça Universitária), onde ministrou sua primeira aula magna ao
curso de Teologia. O tema debatido foi “Interpelações para a educação
universitária à luz da palavra do papa Francisco”.

Rádio Maria

MARCOS PAULO MOTA

A

conteceu, no dia 16 de março, a Assembleia Geral da Rádio Maria Brasil, que contou com a presença do presidente da World
Family e da Rádio Maria Itália, Vittorio Viccardi, e da vice-presidente da World Family e Rádio Maria da Itália, Alicia del
Cid. Em sua fala na abertura da assembleia, o presidente reaﬁrmou que
“a Rádio Maria é uma pequena comunidade de voluntários. Por isso,
sempre se fazem passos, etapas onde cada um dá sua contribuição na
medida do possível”.
Na reunião foi acolhido o novo presidente da Rádio Maria Brasil,
Fábio Leão, que antes era diretor ﬁnanceiro da entidade, cargo que será
assumido pelo diácono Mauro Aparecido.
O novo diretor editorial da Rádio Maria Brasil, padre Warlen Reis,
aceitou o convite feito pelo arcebispo emérito de Goiânia, Dom Washington Cruz, um apreciador da obra da Rádio Maria, que tem sede em outros 83 países. Padre Warlen é formado em Jornalismo pela PUC Goiás,
foi apresentador do Programa Encontro Semanal TV e, antes de assumir
essa missão, era administrador paroquial da Paróquia Santa Genoveva,
em Goiânia.
“É com grande alegria e prontidão que respondi ao chamado de
Deus para compor a diretoria da Rádio Maria Brasil, a exemplo de Nossa Senhora que disse seu sim a Deus”, disse o padre diretor.
Vittorio Viccardi falou também sobre a eleição da nova diretoria da Rádio Maria Brasil. “Elegemos a nova diretoria com a colaboração da Arquidiocese de Goiânia e a família mundial da Rádio Maria e da Rádio Maria
Brasil, para que ela possa estabelecer um desenvolvimento aqui em Goiás,
em conjunto com as várias rádios católicas existentes no Brasil.”
Fábio Leão, novo presidente da Rádio Maria, disse que é “com muita
alegria e conﬁando na intercessão poderosa de Maria Santíssima que
assume a missão”.

Fotos: Rudger Remígio

Após assembleia, é eleita nova diretoria
da Rádio Maria Brasil
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“Senhor, deixai a ﬁgueira
ainda este ano” (Lc 13,8)
NATHÁLIA DE PODESTÀ – Setor Juventude

O

terceiro dia de Lectio Divina nos levou novamente a um ambiente de silêncio, de escuta à Palavra, de oração. Primeiro, pedimos a vinda do Espírito Santo, santificando nossos sentidos e nos ajudando a viver este
momento de encontro com Deus e com os irmãos.
A leitura do Evangelho se inicia com a notícia dada a Jesus, pelos seus discípulos, de que Pilatos havia matado galileus, povo caro ao Senhor, de modo trágico
e desrespeitoso. Jesus, então, antecipa-se aos discípulos no possível pensamento
deles de que eram melhores do que aqueles que foram mortos. Ouvindo o Santo
Evangelho, somos questionados, nós também, sobre a forma que encaramos os
fatos da vida: se nos colocamos no lugar de nosso irmão que sofre ou se nos ensoberbamos, pensando que somos melhores por não estarmos sofrendo. Quando
focamos no sofrimento alheio desta forma, esquecemo-nos, por vezes, de nossas
próprias misérias. Mas o Senhor nos adverte: “Se vós não vos converterdes, ireis
morrer todos do mesmo modo”. Somos, então, todos chamados à conversão, somos todos igualmente convidados a não mais pecar e seguir definitivamente a
Jesus. Se isso não acontece em nossa vida, iremos também morrer e morrer tragicamente, pois morreremos longe da graça do Senhor.
Em seguida, o Senhor nos conta a parábola da figueira e do vinhateiro, aquele
que cuida da vinha. Não dando frutos, o dono da vinha quer cortar a figueira, mas o
vinhateiro insiste para que ele espere ainda um ano para que ela dê frutos. A figura
da figueira representa, então, a nossa vida. O que eu tenho feito dela? Aproveito os
dons que o Senhor me deu para produzir frutos de conversão em meu coração e
ajudando o meu próximo? Ou estou apenas reclamando e vivendo de forma automática? Estou gastando a terra de forma infrutífera?
Dom João Justino nos mostrou que toda essa conversa com os discípulos ocorre enquanto Jesus toma o caminho até Jerusalém; esta caminhada é demorada e,
ao fim dela, o Senhor quer alcançar o objetivo: podemos ver que o Senhor espera
o nosso tempo de caminhada, o tempo de a figueira frutificar. Ele aguarda nosso
amadurecimento e nossa conversão, mas também nos questiona se temos aproveitado este tempo. Convida-nos a colocarmos todas as nossas atividades e nossos pensamentos na presença de Deus, de modo a não esquecermos de produzir
frutos de conversão constantemente. São muitos os instrumentos que o Senhor
usa para estarmos junto a Ele: o Tempo de Quaresma, o Ato Penitencial celebrado
a cada Eucaristia, o Sacramento da Confissão com o arrependimento de nossos
pecados, a oração diária, os atos de serviço a nossos familiares e amigos. Usemos
desses meios para nos lembrarmos que somos figueiras improdutivas e que a intimidade com o Senhor deve ser renovada a cada novo dia.
O nosso arcebispo sugere a tarefa de ler, durante esta semana, o capítulo 12 do
Evangelho de Lucas (versículos de 1 a 53) para refletirmos sobre essa dinâmica da
constante conversão, que é encontrar a justa medida de nos relacionarmos com
Deus, com as pessoas e com as coisas.
Agradecemos ao Senhor por mais um dia de Lectio Divina, que nos propicia
um período de reflexão silenciosa da Palavra de Deus, de retomada das rédeas de
nossas vidas e da decisão de seguir a Cristo de modo efetivo, frutífero. Agradecemos, ainda, cada grupo que colaborou para este dia de Lectio: a Arquidiocese de
Goiânia, a Pastoral Vocacional, o Coral da Lectio Divina, o Setor Juventude, todos os
sacerdotes que atenderam confissões, cada pessoa em particular e, em especial,
a disponibilidade do Grupo de Oração Jovem Santa Cruz, da Paróquia Santa Cruz,
de Aparecida de Goiânia. Venha participar conosco no próximo sábado, às 19h30,
na Paróquia Universitária!

Vivendo a Vocação

Servir a Deus e
aos irmãos
Padres celebram aniversário de
ordenação sacerdotal
MARCOS PAULO MOTA

U

ma vez, papa São João Paulo II disse que “toda vocação sacerdotal
é um grande mistério, um dom que supera inﬁnitamente o homem”. Por isso, celebrar o aniversário de ordenação sacerdotal é
uma grande benevolência de Deus. Neste mês de março, tiveram
a graça de comemorar o aniversário de ordenação sacerdotal o padre Márcio Celestino da Silva, administrador paroquial da Paróquia Sant’Ana, de
Inhumas, que completou 20 anos de ordenação no dia 8, e o padre José
Francisco Fernández Coquejo, missionário espanhol, membro da Congregação dos padres de São Pedro Ad Vincula, que completou 50 anos de
sacerdócio, no dia 18.
PADRE MÁRCIO CELESTINO DA SILVA – natural de Pires de Rio, foi ordenado no dia 8 de março de 2002, por Dom Guilherme Antônio Werlang,
em Ipameri.
O padre conta que sua vocação surgiu dentro da comunidade e que desde pequeno sempre teve um amor no coração e uma disposição de servir
na comunidade, com a catequese, com os jovens. O despertar vocacional
também aconteceu pela convivência com os seminaristas que estudavam
com ele no colégio.
“Ser chamado é ser amado, e vocação para mim é me sentir amado e escolhido por Deus para doar a vida na comunidade e no meio do povo. Ao
celebrar estes 20 anos de ordenação, agradeço a Deus por ter me conﬁado
tantas pessoas aos meus cuidados pastorais. Agradeço por tudo que aprendi
e por tudo que ensinei às pessoas.
Fotos: Rudger Remígio

Terceiro encontro da Lectio Divina

Foto: Rudger Remígio

Padre Márcio Celestino da Silva

PADRE JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ COQUEJO – espanhol, veio para o
Brasil há mais de 30 anos. Religioso, membro da Congregação dos padres de
São Pedro Ad Vincula, ele conta que veio para o Brasil por haver uma necessidade de padres para ajudar na Paróquia Jesus Bom Pastor, em Goiânia. Na
época, a paróquia era atendida pelo padre José Maria, que, além de pároco,
era também responsável pela formação dos seminaristas da congregação.
Ele conta que o convívio com os padres e seminaristas sul-americanos,
que estudavam na Universidade de Salamanca, na Espanha, abriu seus
olhos e sua mente para o trabalho missionário.

Padre José Francisco Fernández Coquejo
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Bispos se reúnem
para o primeiro
Conser de 2022
MARCOS PAULO MOTA

A

conteceu, de 15 a 18 de março, na Cidade da Comunhão – CPDF, o
primeiro Conser, reunião do Conselho Episcopal Regional de 2022,
que reúne os bispos das 12 dioceses mais o Ordinariado Militar do
Brasil, que, juntos, compõem o Regional Centro-Oeste da CNBB
(Goiás e Distrito Federal). O encontro acontece três vezes ao ano, sendo um
deles dentro da Assembleia Geral da CNBB.
Em entrevista, Dom Francisco Agamenilton, bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, disse que o Conser é a oportunidade de os bispos se
encontrarem e a ocasião de fortalecerem a colegialidade e a comunhão da
Igreja no Regional. “Abordaremos e reﬂetiremos as situações das nossas
dioceses e pastorais que acompanhamos, a situação do nosso Brasil e da
nossa região e o tema da Campanha da Fraternidade, que é a educação.
Iremos também fazer os encaminhamentos dos encontros que estão previs-

Dom Waldemar Passini,
bispo da Diocese de Luziânia e
presidente do Regional Centro-Oeste

tos como a Assembleia Geral da CNBB e de algumas datas de eventos do
nosso Regional, como a Avaliação Anual de Pastoral”, disse o secretário do
Regional Centro-Oeste.
A missa de abertura foi presidida pelo bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, que estava completando 50 anos de
idade no dia. Dom João Justino fez a homilia. Ao reﬂetir sobre a liturgia da
terça-feira, da segunda semana da Quaresma, o arcebispo disse que a vaidade é um mal que deve ser vencido por nós todos os dias. O profeta Isaías
(1,16-19) faz o apelo: “lavai-vos, puriﬁcai-vos, tirai a maldade de vossas
ações da minha frente, deixa de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. É um
apelo positivo de aprender fazer o bem, que nos faz lembrar das palavras
do apóstolo Paulo, não vos canseis de fazer o bem”.
Diversas foram as pautas discutidas pelos bispos do Regional. Entre elas,
destacamos: Campanha da Fraternidade, Diáconos Permanentes, Presbíteros, Religiosos e Dimensão Bíblica da Pastoral.
Dom Waldemar Passini, bispo da Diocese de Luziânia e presidente do
Regional, fez um panorama geral do encontro. “Tivemos vários momentos
de confraternização. Entre eles, tivemos a grata alegria de acolher o novo
arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, bem como saudar
e parabenizar Dom Marcony Vinicius, por sua eleição como arcebispo do
Ordinariado Militar do Brasil.
O primeiro assunto da pauta proposta foi a Campanha da Fraternidade,
que teve a reﬂexão de Dom Francisco Agamenilton, bispo referencial para
a Comissão para a Educação e Cultura do Regional. O tema da Campanha
da Fraternidade de 2022 é Fraternidade e Educação e o lema, tirado do livro
dos Provérbios (31,36) “Fala com sabedoria, ensina com amor”.
O diaconado permanente também teve espaço nesta edição do Conser.
Durante a reunião, os bispos também aprovaram o regulamento da Comissão Regional de Diáconos (CRD), após uma segunda análise. O bispo referencial dos diáconos permanentes do Regional é Dom Lindomar Rocha
Mota, bispo da Diocese de São Luís de Montes Belos.
A vida dos presbíteros presentes no Regional Centro-Oeste também esteve em discussão. Dom Waldemar disse que “queremos aperfeiçoar cada
vez mais o nosso apoio, o apoio das Igrejas, a escuta dos presbíteros, nas
exigências do ministério”.
Dom Waldemar disse ainda que é preciso estreitar a relação entre a Conferência dos Bispos e Conferência dos Religiosos (CRB). “Precisamos estreitar esses laços, os religiosos são uma riqueza nas dioceses, apoiam inúmeras iniciativas com o carisma que cada ordem traz nos territórios das Igrejas
diocesanas e, assim, vamos prosseguindo com nossa missão.”
Fonte: CNBB Regional Centro-Oeste
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A VELHICE – N. 4

A despedida e a herança
Memória e testemunho

Imagem: Internet

Prezados irmãos e irmãs!

N

a Bíblia, a narração da morte do velho Moisés é precedida pelo seu
testamento espiritual, chamado “Cântico de Moisés”. Este Cântico
é, em primeiro lugar, uma bonita proﬁssão de fé, que reza assim:
‘Proclamarei o nome do Senhor: / darei glória ao nosso Deus! / Ele
é a Rocha: perfeitas são as suas obras / justos, todos os seus caminhos; / Ele
é um Deus de lealdade, não de iniquidade; é justo e reto’ (Dt 32,3-4). Mas
é também a memória da história vivida com Deus, das aventuras do povo
formado a partir da fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacob. E, portanto, Moisés também se recorda das amarguras e desilusões do próprio Deus: a sua
ﬁdelidade continuamente posta à prova pela inﬁdelidade do seu povo. O
Deus ﬁel e a resposta do povo inﬁel: como se o povo quisesse pôr à prova a
ﬁdelidade de Deus. E Ele permanece sempre ﬁel, próximo do seu povo. Este
é precisamente o cerne do Cântico de Moisés: a ﬁdelidade de Deus que nos
acompanha ao longo de toda a vida.
Quando Moisés pronuncia esta proﬁssão de fé, está no limiar da terra prometida e da sua despedida da vida. Tinha 120 anos, lê-se na narração, “mas
a sua vista nunca enfraqueceu” (Dt 34,7). A capacidade de ver, de ver realmente, de ver até simbolicamente, como os idosos, que sabem ver as coisas,
o signiﬁcado mais profundo das coisas. A vitalidade do seu olhar é um dom
precioso: permite-lhe transmitir a herança da sua longa experiência de vida e
de fé, com a necessária lucidez. Moisés vê a história e transmite-a; os idosos
veem a história e transmitem-na.
Uma velhice à qual é concedida esta lucidez é um dom precioso para a
geração que há de vir. A escuta pessoal e direta da narração da história de fé
vivida, com todos os seus altos e baixos, é insubstituível. Lê-la nos livros, vê-la
nos ﬁlmes, consultá-la na internet, por muito útil que seja, nunca será a mesma
coisa. Esta transmissão − que é a verdadeira tradição, a transmissão concreta do
idoso ao jovem! − esta transmissão falta muito hoje, e cada vez mais, às novas
gerações. Por quê? Porque segundo esta nova civilização os idosos são material descartável, os velhos devem ser descartados. É uma brutalidade! Não,
não deve ser assim! A narração direta, de pessoa a pessoa, tem tons e modos
de comunicação que nenhum outro meio pode substituir. Um idoso que viveu
muito tempo, e recebe o dom de um testemunho lúcido e apaixonado da sua história, é uma bênção insubstituível. Seremos nós capazes de reconhecer e honrar este dom dos idosos? A transmissão da fé − e do sentido da vida − segue
hoje este caminho de escuta dos idosos? Posso dar um testemunho pessoal.
Aprendi o ódio e a raiva pela guerra com o meu avô, que combateu no Piave
em 1914: ele transmitiu-me esta raiva pela guerra. Porque me falou sobre os
sofrimentos da guerra. E isto não se aprende nos livros, nem de outra forma;
aprende-se assim, transmitindo-o dos avós aos netos. E isso é insubstituível.
A transmissão da experiência de vida dos avós aos netos. Hoje, infelizmente,
não é assim e pensa-se que os avós são material descartável: não! São a memória viva de um povo, e os jovens e as crianças devem ouvir os avós.
Na nossa cultura, tão “politicamente correta”, este caminho parece ser
impedido de muitas maneiras: na família, na sociedade, na própria comunidade cristã. Alguns até propõem a abolição do ensino da história, como
informação supérﬂua sobre mundos que já não são atuais, que tira recursos
ao conhecimento do presente. Como se tivéssemos nascido ontem!
Por outro lado, a transmissão da fé carece frequentemente da paixão própria de uma “história vivida”. Transmitir a fé não é dizer coisas, “blá-blá-blá”. É narrar a experiência de fé. Então, diﬁcilmente pode levar a escolher o
amor para sempre, a ﬁdelidade à palavra dada, a perseverança na dedicação,
a compaixão pelos rostos feridos e desanimados? Claro, as histórias da vida
devem ser transformadas em testemunho, e o testemunho deve ser leal. Não
é certamente leal a ideologia que limita a história aos próprios esquemas; não
é leal a propaganda que adapta a história à promoção do próprio grupo; não
é leal fazer da história um tribunal no qual se condena todo o passado, desencorajando-se qualquer futuro. Ser leal signiﬁca contar a história tal como ela
é, e só quem a viveu a pode narrar bem. Por isso, é muito importante ouvir os
idosos, ouvir os avós, é importante que as crianças conversem com eles.

Os próprios Evangelhos narram honestamente a história abençoada de Jesus, sem esconder os erros, os desentendimentos e até as traições dos discípulos. Esta é a história, a verdade, o testemunho. Este é o dom da memória que
os “anciãos” da Igreja transmitem, desde o início, passando-o “de mão em
mão” à geração seguinte. Far-nos-á bem perguntar-nos: como valorizamos
este modo de transmitir a fé, na passagem do testemunho entre os idosos da
comunidade e os jovens que se abrem ao futuro? E aqui vem-me à mente algo
que já disse muitas vezes, mas que gostaria de repetir. Como se transmite a
fé? “Ah, eis um livro, estuda-o”: não! Assim não se pode transmitir a fé. A fé
transmite-se em dialeto, ou seja, na conversa familiar, entre avós e netos, entre
pais e netos. A fé transmite-se sempre em dialeto, no dialeto familiar e experiencial que se aprende ao longo dos anos. Por isso é tão importante o diálogo
na família, o diálogo das crianças com os avós, que têm a sabedoria da fé.
Às vezes reﬂito sobre esta estranha anomalia. Hoje, o catecismo da iniciação cristã inspira-se generosamente na Palavra de Deus e transmite informações exatas sobre os dogmas, a moral da fé e os sacramentos. No entanto, muitas vezes falta um conhecimento da Igreja que derive da escuta e do
testemunho da história real da fé e da vida da comunidade eclesial, desde o
princípio até aos dias de hoje. Na infância, aprendemos a Palavra de Deus
nas aulas de catecismo; mas quando se é jovem “aprende-se” a Igreja nas
salas de aula e nos meios de comunicação da informação global.
A narração da história da fé deveria ser como o Cântico de Moisés, como o
testemunho dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, uma história
capaz de evocar com emoção as bênçãos de Deus e com lealdade as nossas
falhas. Seria bom se, desde o início, nos itinerários de catequese houvesse
também o hábito de ouvir, da experiência vivida pelos idosos, a lúcida conﬁssão das bênçãos recebidas de Deus, que devemos preservar, e o testemunho leal das nossas faltas de ﬁdelidade, que devemos reparar e corrigir. Os
idosos entram na terra prometida, que Deus deseja para cada geração, quando oferecem aos jovens a bonita iniciação do seu testemunho e transmitem a
história da fé, a fé em dialeto, em dialeto familiar, naquele dialeto que passa
dos idosos para os jovens. Assim, guiados pelo Senhor Jesus, idosos e jovens
entram juntos no seu Reino de vida e de amor. Mas todos juntos. Todos em
família, com este grande tesouro que é a fé transmitida em dialeto.

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

Honrar pai e mãe

Administrador Paroquial da Paróquia São Sebastião
em Goiânia

“Honra pai e mãe, a ﬁm de prolongares os teus dias na
terra que o Senhor teu Deus te vai dar” (Ex 20,12)
Imagem: Internet

PADRE ELENIVALDO MANOEL DOS SANTOS
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O

que é honra? No dicionário,
honra é um substantivo feminino e tem origem no latim Honos. Daí vem a palavra “honorário”, que é uma forma de honrar um
proﬁssional pelo seu trabalho através
de proventos ﬁnanceiros. Mas há outras
deﬁnições apresentadas pelo dicionário
e podemos mencionar: posição de destaque, promoção, conﬁar uma missão
ou trabalho, reconhecimento por parte
de uma comunidade etc.
São Tomás de Aquino liga a honra
do homem virtuoso às bem-aventuranças. Ser virtuoso ou honrado é buscar,
como meta, viver a felicidade de um
bem-aventurado. Mas sem buscar as
honras, pois isso já não seria virtude.
Por outro lado, a maior recompensa
que se pode dar a uma pessoa que vive
de modo digno é honrá-la, por isso há
condecorações, homenagens, nomes nas
ruas, cidades, praças etc.
NO SENTIDO ESTRITO DO MANDAMENTO
Deus nos deu o mandamento do amor ao próximo. Honrar é amar e ninguém
é mais próximo em termos de relações do que os pais e os ﬁlhos. Estão ligados por
vínculos fortíssimos e, por vezes, até carregados de tensões. Apesar de não falar
diretamente sobre a FAMÍLIA, esse mandamento é fortemente dirigido a ela.

E OS PAIS? SÓ RECEBEM?
É importante lembrar, no entanto, que a obrigação da honra não está apenas
nos ﬁlhos em relação aos pais. O contrário também é um imperativo para os pais e
mães. Aqui vale recuperar este ensino de São João Paulo II: “Pais (...), agi de modo
que o vosso procedimento mereça a honra (e o amor) da parte dos vossos ﬁlhos!
Não deixeis cair num ‘vazio moral’ a exigência divina de eles vos honrarem a vós!
Em resumo, trata-se de honra recíproca. O mandamento ‘honra o teu pai e a tua mãe’
diz indiretamente aos pais: Honrai os vossos ﬁlhos e as vossas ﬁlhas. Eles merecem-no porque existem, merecem-no por aquilo que são: isto vale desde o primeiro
instante da concepção” (Carta às famílias, 2/2/1994, n 15).
O papa Francisco ainda completa: “Os ﬁlhos são chamados a receber e praticar o mandamento ‘honra o teu pai e a tua mãe’ (Ex 20,12), querendo o verbo

‘honrar’ indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda a sua
plenitude...” (Amoris Lætitia, n. 17).
O CATECISMO DIZ: “Os pais devem olhar para os seus ﬁlhos como ﬁlhos de Deus
e respeitá-los como pessoas humanas. Educarão os seus ﬁlhos no cumprimento da
lei de Deus, na medida em que eles próprios se mostrarem obedientes à vontade do
Pai dos céus” (Catecismo da Igreja Católica, n. 2222).
Portanto, os pais não são apenas os destinatários da honra, do cuidado, do amor
dos ﬁlhos. Eles devem, antes, ensiná-los através das palavras e, principalmente, através do exemplo. Veja um pai ou uma mãe que não cuida de seus próprios pais ou
dos idosos de sua família. Eles privam seus ﬁlhos dessa “educação para o cuidado”,
levando-os ao erro de acharem que assim se tratam os velhos.
De um modo bem direcionado, o Catecismo diz sobre a família cristã: “As relações no seio da família comportam uma aﬁnidade de sentimentos, de afetos e de
interesses, que provêm sobretudo do mútuo respeito das pessoas. A família é uma
comunidade privilegiada, chamada a realizar a comunhão das almas, o comum
acordo dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos ﬁlhos” (Catecismo da Igreja Católica, n. 2206).
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LEITURA ORANTE

O Pai está à nossa espera para
nos acolher
MURIEL QUEIROZ MARQUES
(Seminarista da Diocese de Bom Jesus da Lapa-BA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

O

tempo quaresmal é um itinerário
espiritual ao qual somos chamados à conversão, ou seja, voltamos
para os braços do Pai. A liturgia,
portanto, convida-nos a aprofundarmos na
vida espiritual e que, assim, aconteça uma
mudança de vida.
O Evangelho deste domingo nos apresenta a parábola que Jesus fala àqueles que
o escutam, que é a parábola do ﬁlho arrependido que volta ao Pai. A parábola narra
o ﬁlho que pede ao pai a sua parte da herança e sai de casa à procura de novas experiências, de uma nova vida, vivendo de
uma forma intensa tudo aquilo que lhe era
proporcionado. Porém, um dia a sua herança acaba, e este jovem se encontra no fundo do poço, solitário, passando fome, pois

até o que era dado aos porcos não lhe sobrava. Este jovem, então, lembra de seu pai,
de tudo aquilo que tem em abundância e,
arrependido, resolve voltar. O pai o acolhe
com alegria e oferece-lhe uma festa “pois
este meu ﬁlho estava morto e tornou a viver,
estava perdido e foi encontrado” (Lc 15,24).
Portanto, meu irmão e minha irmã,
Deus, como este Pai, está à nossa espera,
de braços abertos a nos acolher, esperando-nos para ofertar uma grande festa, pois
Deus se alegra quando retornamos a Ele.
Que, neste tempo quaresmal, tempo que
somos convidados à conversão, possamos
voltar para o Pai, que nos oferece pão com
fartura e não migalhas. Que possamos ter
coragem para voltar a Deus, que não envergonhemos de nossos pecados, pois Deus é
um Pai misericordioso e que nos ama.
Voltemos a Deus com todo nosso coração e deixai que Ele realize em nós suas
grandes maravilhas.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54. 3ª-f.: Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16.
4ª-f.: Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30. 5ª-f.: Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5, 31-47. 6ª-f.: Sb 2,1a.12-22;
Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30. Sábado: Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53. Domingo: 5º Domingo da Quaresma
– Is 43,16-21; Sl 125(126); Fl 3,8-14; Jo 8,1-11.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 15,1-3.11-32 (página 1447 –
Bíblia das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: encontre um espaço que lhe
proporcione rezar e meditar a Palavra de Deus.
2. Leitura atenta da Palavra: reze, pedindo a presença do Espírito Santo, para que Ele o auxilie numa
leitura atenta da Palavra divina.
3. Meditação: escreva, se possível, o Evangelho,
sublinhando as palavras que mais chamaram sua
atenção. Repita essas palavras em voz alta, para
que elas adentrem a sua mente e o seu coração.
4. Oração: depois, faça uma oração de louvor e de
agradecimento pelo momento que Deus lhe proporcionou. Se possível, escreva também a sua oração.
4º Domingo do Tempo da Quarema – Ano C. Liturgia
da Palavra: Js 5,9a.10-12; Sl 33(34), 2-3.4-5.6-7 (R. 9a);
2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 (Filho pródigo).

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
História da Sagrada Paixão
Esta edição consiste em uma meditação sobre a Paixão de Cristo.
Meditar a Paixão traz benefícios para as pessoas em todos os estados. Ela é poderosa para afastar o homem de uma vida má e despertar os que estão começando a sentir a dor de seus pecados. Todos
os exemplos das virtudes de Cristo, os seus sermões, sua doutrina e
conselhos resplandecem em sua Paixão. Toda a verdade encontra-se
na Paixão de Cristo. Ela esconde, portanto, um grande tesouro e foi
por esse motivo que o autor escolheu este tema.

