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PALAVRA DO ARCEBISPO

TEOLOGIA

Ver tudo com os olhos de Deus

P

ara ver tudo a partir de Deus
é preciso, em primeiro lugar,
professar Deus. Ter fé. A teologia nasce da fé, do encontro
com Deus. O primeiro ato teológico é
o ato de crer. A teologia é ato segundo. Faz-se no coração daquele que se
dobra diante do Mistério. Todo aquele que crê possui a semente da teoloDOM JOÃO JUSTINO
gia, pois ela brota das terras fecundaArcebispo Metropolitano de Goiânia
das pela fé.
E o ato de fé se dá no coração do
ser humano, o mesmo coração que busca as razões das coisas
e da esperança, da fé e do amor. Se de um lado a fé suporta
buscas, perguntas, de outro a busca de respostas fundamenta a fé. O que é incompatível com a fé não são as inﬁnitas
perguntas, mas a dúvida ou a descrença. Damo-nos conta,
então, de que não é possível ser teólogo sem a fé. Às vezes se
ouve dizer que a teologia faz perder a fé. Talvez isso ocorra
quando a inteligência não conseguiu integrar o ato de crer
com o ato do pensar, ambos dons de Deus para o ser humano,
dons do criador.
Como se pode então aprender a ver tudo à luz de Deus?
A resposta coincide com o fundamento da própria teologia:
aprende-se a ver tudo à luz de Deus a partir da fé. A fé cristã
professa no seu núcleo que o “Verbo de Deus se fez carne e
habitou entre nós” (Jo 1,14). Tudo o que é humano e com o ser
humano se relaciona, tem a ver com Deus. Pois ele mesmo se
encarnou. Não existe realidade fora do alcance de Deus. Ele
é a luz que a tudo ilumina e tudo alcança. Ver tudo à luz de
Deus é fruto de um lento exercício. Exercício de contemplação. Trata-se de um ver com os olhos da fé, de um olhar que
se funde na contemplação e na percepção de que Deus tem a
ver com isto… e com aquilo…
O que Deus tem a ver com a aurora do dia, com o silêncio da noite, com a algazarra das crianças, com o afago dos
apaixonados? O que Deus tem a ver com a luta pela terra,
com a abundância e com a escassez da água, com a fome e
com o desperdício, com a guerra santa, com o terror, com
a violência? O que Deus tem a ver com a história, com os
desencontros entre os povos, com as previsões catastróﬁcas,
com a destruição da camada de ozônio? O que Deus tem
a ver com a manipulação genética, com as vacinas, com as
próteses, com as radioterapias e as quimioterapias, com as
córneas doadas e com o paciente de hemodiálise que aguarda o novo rim? O que Deus tem a ver com a vida? O que Ele
tem a ver com a morte?
Para aquele que crê uma resposta pode ser balbuciada:
Deus tem tudo a ver com tudo! E o teólogo é aquele que
aprende que tudo pode ser visto com a luz de Deus, com a
luz da fé. Não se trata de uma técnica que se aprende em alguns anos de estudo. Não se trata de cumprir os requisitos
acadêmicos de um curso de teologia, de julgar-se sabedor de
Deus, conhecedor de todas as doutrinas, defensor de todos os
dogmas, cumpridor de todos os cânones. Lembrem-se todos:
“Se eu não tiver amor, eu nada sou” (cf. 1Cor 13,2-3).
As duas asas, as asas da razão e da fé, fazem-nos alçar voos
e perceber que muitas perguntas permanecerão sem respostas, que a sabedoria advém do esvaziamento, que a tradição
não é impedimento, mas impulso, que a disciplina não é rigidez, mas ascese daquele que deseja. Perceber que Deus não
ﬁcou diferente porque “eu sou teólogo”. Experimentar que
“eu sou teólogo”, exatamente, porque não sou Deus.
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Editorial
Na matéria de capa desta edição,
você vai ler sobre a consagração especial da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O Santo Padre
pediu que os bispos do mundo inteiro
se unissem a ele, no dia 25, Festa da
Anunciação do Senhor, para consagrar
esses dois países que estão em guerra.
Na página 3, trazemos notícias sobre a
Jornada de Oração 24 horas para o Senhor, a reunião com os coordenadores
de pastorais da Arquidiocese e o Encontro Vocacional “Semear”.
Na página 4, temos a cobertura
do quarto encontro da Lectio Divina
e também da sessão especial sobre a
Campanha da Fraternidade 2022 que

nosso arcebispo, Dom João Justino,
participou na Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás. E, no artigo da seção Vida Cristã, Marcus Tullius relaciona a mensagem do papa para o 56º Dia
Mundial das Comunicações Sociais
com o ﬁlme “Coda”, grande vencedor
do Oscar em 2022.
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
O Hospital das Clínicas de Goiânia
e as Irmãs Filhas da Caridade
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

Foto: Universidade Federal de Goiás

A

Associação Médica de Goiás fundou, em 1959, a Faculdade de Medicina de Goiás. A primeira atividade realizada pelo grupo foi providenciar,
junto ao Governo de Goiás, a retomada da construção do Hospital Geral do estado (situado no Setor Universitário, em Goiânia) iniciada em
1941, mas que estava parada. Com o apoio do então governador, José Ludovico
de Almeida, e dos recursos federais, o hospital teve sua primeira fase concluída
em dezembro de 1960. Nesse mesmo ano, a Faculdade de Medicina foi inaugurada, iniciando seus trabalhos em abril, com seis professores e 33 alunos. Como
as irmãs Filhas da Caridade já dirigiam a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e
também o curso de Enfermagem, foi firmado, então, um contrato entre a congregação religiosa e a Faculdade de Medicina, que resguardava a atuação das irmãs
junto ao novo hospital, devido a sua vasta experiência no campo da saúde.
Com a criação da Universidade Federal de Goiás, em 14 de dezembro de 1960,
a Faculdade de Medicina de Goiás passou a integrá-la. O antigo Hospital Geral
passou a ser chamado Hospital das Clínicas, iniciando suas atividades em 23 de
fevereiro de 1962, com os alunos do terceiro ano do curso de Medicina. O seu
primeiro diretor foi o Dr. Geraldo Pedra, ortopedista indicado pela Secretaria Estadual de Saúde. No ano que antecedeu a inauguração do hospital (1961), as irmãs
realizaram o treinamento dos primeiros servidores do Hospital das Clínicas, nas
dependências da Santa Casa de Misericórdia.
O primeiro grupo das Filhas da Caridade que atuou no Hospital das Clínicas,
com funções importantes de gestão, foi: Ir. Luna, superiora; Ir. Ana Maria Lacerda,
setor de enfermagem e clínica médica; Ir. Regina Lima, setor de enfermagem; Ir.
Ângela, diretora de enfermagem do centro cirúrgico; Ir. Luizinha, rouparia e capela; Ir. Celeste Veloso, arquivo; Ir. Madalena Cavalcante, lavanderia e rouparia; Ir.
Antônia Mendes, ortopedia e traumatologia.
As irmãs Filhas da Caridade tiveram uma atuação muito importante para a estruturação do novo Hospital das Clínicas no começo e, consequentemente, para
a Faculdade de Medicina de Goiás da Universidade Federal, pois, além de atuarem nos setores de enfermagem e administração do hospital, também colaboraram no atendimento religioso aos doentes, professores, médicos e alunos. Assim,
deram um caráter religioso ao hospital que era laico. Retomar essas memórias
é de fundamental importância para que elas continuem vivas, evidenciando a
contribuição da Igreja Católica em Goiânia nos diversos ambientes onde ela teve
a possibilidade de atuar.
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Em consonância com o papa, Arquidiocese de Goiânia
realiza a Jornada 24 horas para o Senhor
SUZANY MARQUES

N

os dias 25 e 26 de março, a Arquidiocese de Goiânia realizou a Jornada 24 horas para o Senhor, um momento de oração e adoração
ao Santíssimo. Diversas paróquias da nossa Arquidiocese participaram da ação.
O Santíssimo foi exposto no dia 25 e cada paróquia teve uma ação diferente para organizar a adoração. Algumas paróquias planejaram um rodízio por horário, em que todas as pastorais da comunidade participaram
da adoração. Em outras, aconteceram momentos de oração com adoração.
Durante a Jornada de Oração houve também mutirão de conﬁssões.
A Jornada 24 horas para o Senhor é uma ação proposta pelo papa Francisco em 2014. Neste ano, o tema foi “Por meio de Cristo temos o perdão”
(Col 1,13). O objetivo dessas 24 horas para o Senhor é levar os ﬁéis a se retirar em oração e vivenciar intensamente o Sacramento da Conﬁssão para
viver com mais profundidade o período Quaresmal, como preparação para
a Páscoa do Senhor.

Acontece reunião com os coordenadores de
pastorais da Arquidiocese de Goiânia
Foto: Rudger Remígio

TALITA SALGADO

N

o dia 23, aconteceu a primeira reunião do arcebispo Dom João Justino com coordenadores arquidiocesanos de pastorais, com o objetivo principal de apresentar a realidade, desafios e expectativas de
cada uma delas. Monsenhor Luiz Lôbo, coordenador do Secretariado

para a Ação Evangelizadora, abriu o encontro com breve explanação e orientações da dinâmica a ser seguida. Depois, foi feita oração inicial pelo casal
coordenador da Pastoral Familiar e a palavra seguinte foi de Dom João, que
agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da ocasião como
momento de escuta, conhecimento e integração.
Seguindo as orientações, cada pastoral se apresentou em momento rico
de partilha e testemunho. Ao final, Dom João enfatizou que a escuta e o diálogo, exercitados no encontro, são partes fundamentais no caminho sinodal
e também são chaves para a vivência do que a Arquidiocese de Goiânia traz
destacado, inclusive em sua marca “Muitos membros, um só corpo”. O arcebispo destacou que a unidade é construída na diversidade e, a partir dessas
reuniões com as coordenações das pastorais, será traçado o desenho de um
plano pastoral, fortalecendo e trabalhando cada serviço pastoral de acordo
com seu perfil e necessidade.
Por fim, ele animou todos à missão e disse que a comunhão e a participação, destaques do caminho sinodal, devem também nortear a realidade
pastoral da Arquidiocese.

Foto: Pastoral Vocacional

Adolescentes participam de encontro
vocacional masculino
LARISSA COSTA

A

conteceu no domingo, dia 17, no Seminário Menor São João Paulo
II, o Encontro Semear, promovido pela Pastoral Vocacional, para
adolescentes de até 16 anos. Esse primeiro encontro do ano contou
com a participação de 14 jovens de diversas paróquias de Goiânia.
Segundo o coordenador da Pastoral Vocacional, padre Fênykis de Oliveira,
o Encontro Semear “é direcionado aos adolescentes que estão cursando o
Ensino Fundamental e o primeiro e segundo ano do Ensino Médio”, e ajuda
os “jovens a escutar e discernir o chamado de Deus”.
O coordenador da pastoral explica que “Semear é uma atitude necessária e uma missão evangélica que tem por ﬁnalidade não só os frutos, mas
a constante certeza de que o Senhor continua a chamar novos e numerosos
operários pra sua messe”. De acordo com o padre, esse tipo de encontro é
“uma resposta ao mandato da Igreja de cuidar e zelar, com maior empenho,
das vocações de especial consagração. Propondo assim: reﬂexões, tempo de
escuta e possibilidade de resposta de cada jovem inquieto”, conclui.
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“Teu irmão voltou”
RAFAEL BORGES – Setor Juventude

N

Fotos: Rudger Remígio

a Lectio Divina desta semana refletimos sobre o filho pródigo, passagem que já foi tema de tantas músicas, livros, meditações e reflexões, e é, sem sombra de dúvidas, uma das passagens que mais
nos toca. Quando andamos longe de Cristo somos como o filho
que gasta seus bens com o mundo, estamos distantes e nossa intimidade
com Deus é abalada. Porém, ao decidirmos voltar, o Pai nos acolhe com
todo amor e misericórdia, sentimo-nos em casa novamente.
Dom João Justino, porém, trouxe uma reflexão a mais sobre os personagens desta passagem. Analisando primeiramente o pai, que é este Deus
de amor e misericórdia, que cuida de seus filhos e suas terras. Em segundo
lugar, o filho mais novo, aquele que pega seus bens e se afasta do Pai. No
escopo da lei, a herança só é distribuída com a morte de um dos parentes.
O filho, ao pedir a parte dele em vida é como se antecipasse a morte de seu
pai, matando-o em seu coração. Incialmente, podemos achar que foi uma
atitude insensível de recusar a própria família. No entanto, quantas vezes
nós não “matamos” Deus em nossos corações, ao dar o nosso consentimento a uma vida de pecado? Todos os dias acabamos dizendo “não” a Deus.
Entretanto, um personagem que pouco se analisa e que nosso arcebispo
deu um enfoque maior é o filho mais velho. O filho exemplar que sempre
esteve com o pai e se irritou quando o mais novo voltou. Quando o filho
pródigo retorna, o pai faz uma festa, abraça-o, beija-o e convida todos a
festejarem com ele. O filho mais velho, ao chegar do trabalho e ver que
ocorria um festejo, logo descobre que seu irmão havia voltado. Ao invés de
se alegrar e festejar, ele se encoleriza.
O filho mais novo representa os pecadores, os que estão longe de Deus,
enquanto que o filho mais velho é aquele que está próximo de Deus. A raiva
do filho mais velho é tanta que ele não quer aceitar de volta o pródigo, vangloria-se “eu sempre estive convosco, nunca te desobedeci”, e ainda fala “já
esse teu filho que gastou seus bens com prostitutas”, excluindo a si próprio
da família. Ele não o chama de “meu irmão”, mas, sim, de “teu filho”.
Quantas vezes nós, que nos dizemos católicos, não vemos as pessoas
que estão longe de Cristo como nossos irmãos? Não somos filhos de um
mesmo Deus, afinal? Eles são nossos irmãos. E nesse momento o Pai fala
“TEU IRMÃO voltou”, relembrando que ele é nosso irmão, não importando
se está longe ou próximo de Deus. Que saibamos acolher os nossos “irmãos
mais novos” e não nos vangloriemos de ser os “irmãos mais velhos”, que
estão perto de Deus.
A experiência da Lectio Divina tem sido a oportunidade para os filhos
pródigos voltarem e para que os filhos mais velhos possam aprender a ser
mais misericordiosos e acolhedores com os irmãos. Você, que precisa dessa
mudança de vida, sinta-se acolhido para estar conosco, aos sábados, a partir das 19h30, na Paróquia Universitária São João Evangelista.

Campanha da Fraternidade 2022

Sessão em homenagem
à CF 2022 foi realizada
na Assembleia
SUZANY MARQUES
Fotos: Rudger Remígio

Quarto encontro da Lectio Divina

N

o dia 28 de março de 2022, nosso arcebispo, Dom João Justino, participou de sessão especial por ocasião da Campanha da Fraternidade de 2022, no Plenário do Palácio Maguito Vilela, na Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás.
Logo no início de sua fala, Dom João saudou os presentes e pontuou
que essa é a terceira vez que a CNBB lança uma campanha com um tema
relacionado à educação. “A inspiração vem sempre do modo de agir de
Jesus nos Evangelhos, inspirados no seu modo de ensinar. A campanha
apresenta Jesus como modelo para todo educador. Inspirado nos Evangelhos, Jesus é aquele com excelência, fala com sabedoria e ensina com amor,
modelo para nós.”
Dom João Justino também esclareceu que muitos ainda consideram que
a CF está fora do sentido quaresmal. “É importante aqui dizer o óbvio, a
Campanha da Fraternidade está no DNA do cristianismo. Jesus pregou e
viveu a fraternidade, apresentando o horizonte do amor ao próximo, na
lógica de seu único mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei”.
E completou “entre os ideais da vida cristã, se destacava a fraternidade.
Sabe-se que com o cristianismo cunhou a história do ocidente. Os santos,
especialmente, entenderam a novidade do Evangelho, ao propor a verdadeira irmandade entre as pessoas”.
Durante sua alocução, o arcebispo ressaltou que a Igreja sempre se ocupou da educação e destacou a contribuição dos missionários jesuítas para
a formação das escolas no Brasil. “O primeiro colégio jesuíta do Brasil foi
criado em Salvador, como uma das primeiras ações dos missionários.” E
destacou que “a Igreja nunca deixará de ter seu papel na educação dos brasileiros”.
Dom João chamou a atenção para a desigualdade social no Brasil e como
a educação pode erradicar essa prática. Ele destacou que a desigualdade
está presente em todos os setores da vida dos brasileiros. Nesse sentido, explanou sobre a fragilidade do sistema educacional no país e que ele precisa
de um projeto consistente como uma verdadeira política do Estado e dos
governos. Segundo o arcebispo, não basta oferecer educação, ela precisa ser
de qualidade.
A sessão foi ﬁnalizada por Dom João com a oração da CF 2022. Foi
proposta pelo deputado Antônio Gomide e contou com a presença de
membros do clero, representantes de grupos, pastorais, movimentos e
ﬁéis leigos e leigas.
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Atendendo ao pedido do
Santo Padre, Dom João
Justino consagra a
Rússia e a Ucrânia ao
Imaculado Coração
de Maria

MARCOS PAULO MOTA

N

o dia 15 de março, o Santo Padre, o papa Francisco anunciou, por
meio da Sala de Imprensa do Vaticano, que consagraria a Rússia e a
Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, no dia 25 de março, Festa
da Anunciação do Senhor, dia em que Deus, por meio do seu anjo
mensageiro, veio à Terra para salvar toda a humanidade.
Grande expectativa foi gerada mundo afora, pois a intenção do papa em
consagrar os dois países que estão em guerra, a pouco mais de um mês, é
para que cessem com a guerra e que a paz reine no mundo.
Já no dia 18 de março, o papa Francisco pediu que todos os bispos católicos espalhados no mundo ﬁzessem o mesmo ato em suas dioceses, consagrando, junto com o Sumo Pontíﬁce, a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado
Coração de Maria.
A celebração em que o papa fez este ato de consagração aconteceu na
Basílica de São Pedro, onde, tradicionalmente, nas sextas-feiras durante a
Quaresma, o Santo Padre preside a Celebração Penitencial.
“Se quisermos que mude o mundo, tem de mudar primeiro o nosso coração. Para o conseguirmos, deixemos hoje que Nossa Senhora nos leve pela
mão. Olhemos para o seu Imaculado Coração, onde Deus descansou, para
o único Coração de criatura humana sem sombras. Ela é cheia de graça (Lc
1,28) e, portanto, vazia de pecado: n’Ela não há vestígios de mal e, assim,
com Ela Deus pôde iniciar uma história nova de salvação e de paz. Naquele
ponto, a história deu uma viragem. Deus mudou a história, batendo à porta
do Coração de Maria”, disse o papa.
O papa falou também em sua homilia sobre o sentido dessa consagração.
“Hoje também nós, renovados pelo perdão de Deus, batemos à porta daquele Coração. Em união com os bispos e os ﬁéis do mundo inteiro, desejo
solenemente levar ao Imaculado Coração de Maria tudo o que estamos a
viver: renovar-lhe a consagração da Igreja e da humanidade inteira e consagrar-lhe, de modo particular, o povo ucraniano e o povo russo, que, com
afeto ﬁlial, a veneram como Mãe.”
O papa explicou o que é a consagração, pois muita gente pode pensar
ser uma fórmula mágica. “Não se trata de uma fórmula mágica; não é isto!

Trata-se de um ato espiritual. É o gesto da entrega plena dos ﬁlhos que, na
tribulação desta guerra cruel, desta guerra insensata que ameaça o mundo,
recorrem à Mãe. Como as crianças que, quando estão assustadas, vão ter
com a mãe a chorar, à procura de proteção, recorremos à Mãe, lançando
no seu Coração medo e sofrimento, entregando-nos nós mesmos a Ela. É
colocar naquele Coração límpido, incontaminado, onde Deus se espelha, os
bens preciosos da fraternidade e da paz, tudo quanto temos e somos, para
que seja Ela a Mãe que o Senhor nos deu a proteger-nos e guardar-nos”.
Na Arquidiocese de Goiânia, a celebração aconteceu na Catedral Metropolitana com a Santa Missa presidida por Dom João Justino de Medeiros Silva. A celebração contou com a presença do bispo auxiliar, Dom
Levi Bonatto, além dos padres Sebastião Romário e Ronaldo Rangel. Centenas de ﬁéis lotaram a Catedral para participar da consagração e pedir
a Deus o dom da paz.
Em sua homilia, Dom João Justino citou um professor de Sagrada Escritura que dizia que que o
Evangelho da Festa da Anunciação
do Senhor deveria ser escutado por
nós de joelhos, para que possamos
dar ênfase a essa página, pois a
nossa fé em Jesus Cristo passa por
esse trecho.
“Após o consentimento de Maria, o Verbo se fez carne e esse
mesmo Verbo Encarnado também
é chamado, nas Sagradas Escrituras, de Príncipe da Paz. E, neste
contexto que estamos vivendo em
2022, é muito importante proclamar Jesus como Príncipe da Paz e aqueles
que a Ele se associam pela fé cristã e batismal são chamados a promover a
paz”, disse Dom João Justino.

Segredo de Fátima
Na década de 1940, irmã Lúcia, umas das pastorinhas que viu Nossa Senhora, entregou ao arquivo secreto do Vaticano quatro livros de memórias em que relatou, além das
aparições do anjo e da Virgem Maria, suas supostas profecias.
A Igreja revelou as duas partes do segredo pouco após a sua entrega. Intituladas respectivamente de “A visão do inferno” e “O imaculado Coração de Maria”, descreviam a
destruição das almas pecadoras e uma súplica à Rússia para que se convertesse à Virgem
Maria. Do contrário, os erros dessa nação trariam guerras para o mundo e perseguições
aos cristãos.

Fotos: Internet

Arquidiocese de Goiânia

Abril de 2022

Imagem: Internet

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA

A VELHICE – N. 5

A ﬁdelidade à visita de Deus para
as próximas gerações
Prezados irmãos e irmãs!

N

o nosso itinerário de catequeses sobre o tema da velhice, hoje olhamos
para o terno quadro pintado pelo evangelista São Lucas, que mostra a
cena de duas figuras de idosos, Simeão e Ana. A sua razão de vida, antes
de se despedir deste mundo, é aguardar a visita de Deus. Esperavam que
os visitasse Deus, ou seja, Jesus. Simeão sabe, através de uma premonição do Espírito Santo, que não morrerá antes de ter visto o Messias. Ana vai ao templo todos
os dias, dedicando-se ao seu serviço. Ambos reconhecem a presença do Senhor no
Menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e tranquiliza a sua despedida da vida. Essa é uma cena de encontro com Jesus e de despedida.

O que podemos aprender com essas duas figuras de anciãos cheios de vitalidade espiritual?
Entretanto, aprendemos que a fidelidade da espera aguça os sentidos. De resto, como
sabemos, o Espírito Santo faz exatamente isto: ilumina os sentidos. No antigo hino Veni
Creator Spiritus, com que ainda hoje invocamos o Espírito Santo, dizemos: “Accende lumen
sensibus”, acende uma luz para os sentidos, ilumina os nossos sentidos. O Espírito é capaz
de o fazer: aguça os sentidos da alma, apesar dos limites e das feridas dos sentidos do corpo. A velhice debilita, de uma forma ou de outra, a sensibilidade do corpo: um é mais cego,
outro é mais surdo... No entanto, uma velhice que se exerceu na expectativa da visita de
Deus não perderá a sua passagem: aliás, estará ainda mais pronta para a acolher, terá mais
sensibilidade para receber o Senhor quando Ele passar. Recordemos que a atitude do cristão consiste em estar atento às visitas do Senhor, porque o Senhor entra na nossa vida com
inspirações, com o convite a sermos melhores. E Santo Agostinho dizia: “Tenho medo de
Deus quando Ele passa” − “Mas por que tens medo?” − “Tenho medo de não o ver e deixá-lo
passar”. É o Espírito Santo que prepara os sentidos para compreender quando o Senhor nos
visita, como fez com Simeão e Ana.
Hoje, mais do que nunca, precisamos disto: temos necessidade de uma velhice dotada de
sentidos espirituais vivos e capaz de reconhecer os sinais de Deus, ou seja, o Sinal de Deus,
que é Jesus. Um sinal que sempre nos põe em crise: Jesus põe-nos em crise porque é “sinal
de contradição” (Lc 2,34) − mas que nos enche de alegria. Porque a crise não nos traz necessariamente tristeza, não: estar em crise, prestando serviço ao Senhor, muitas vezes dá-nos
paz e alegria. A anestesia dos sentidos espirituais − e isto é terrível − a anestesia dos sentidos
espirituais, na excitação e atordoamento dos sentidos do corpo, é uma síndrome generalizada numa sociedade que cultiva a ilusão da juventude eterna, e a sua caraterística mais perigosa consiste em ser quase inconsciente. Não se tem a consciência de estar anestesiado. E
isto acontece: sempre ocorreu e continua a acontecer nos nossos tempos. Os sentidos anestesiados, sem compreender o que acontece; os sentidos interiores, os sentidos do espírito
para compreender a presença de Deus ou a presença do mal, anestesiados, não distinguem.
Quando perdemos a sensibilidade do tato ou do paladar, damo-nos imediatamente conta. A da alma, a sensibilidade da alma, ao contrário, podemos ignorá-la por muito tempo,
viver sem nos darmos conta de que perdemos a sensibilidade da alma. Ela não se refere simplesmente ao pensamento de Deus ou da religião. A insensibilidade dos sentidos espirituais
diz respeito à compaixão e à piedade, à vergonha e ao remorso, à fidelidade e à dedicação,
à ternura e à honra, à responsabilidade própria e à dor pelo próximo. É curioso: a insensibilidade não te faz compreender a compaixão, não te faz entender a piedade, não te faz sentir
vergonha ou remorso por teres feito algo mau. É assim: os sentidos espirituais anestesiados
confundem tudo e, espiritualmente, já não sentimos tais coisas. E a velhice torna-se, por assim dizer, a primeira perda, a primeira vítima desta perda de sensibilidade. Numa sociedade
que exerce a sensibilidade sobretudo por prazer, só pode haver a perda de atenção pelos
mais frágeis e prevalecer a competição dos vencedores. É assim que se perde a sensibilidade. Certamente, a retórica da inclusão é a fórmula ritual de cada discurso politicamente
correto. Mas ainda não confere uma verdadeira correção às práticas da normal convivência:
uma cultura da ternura social tem dificuldade de crescer. Não: o espírito da fraternidade humana − que julguei necessário relançar com força − é como uma peça de vestiário descartada,
para admirar, sim, mas... num museu. Perde-se a sensibilidade humana, perdem-se estes
movimentos do espírito que nos tornam humanos.
É verdade, na vida real podemos observar, com comovente gratidão, muitos jovens capazes de honrar até ao fundo essa fraternidade. Mas o problema é exatamente este: há
uma lacuna, uma lacuna culposa, entre o testemunho desta força vital de ternura social e

o conformismo que obriga a juventude a contar a sua história de modo completamente
diferente. O que podemos fazer para preencher esta lacuna?
Da narração de Simeão e Ana, mas também de outras histórias bíblicas da velhice sensível ao Espírito, vem uma indicação oculta que merece ser trazida à tona. Em que consiste
concretamente a revelação que estimula a sensibilidade de Simeão e Ana? Consiste em
reconhecer numa criança, que eles não geraram e que veem pela primeira vez, o sinal certo
da visita de Deus. Eles aceitam que não são protagonistas, mas apenas testemunhas. E quando um indivíduo aceita não ser protagonista, mas se compromete como testemunha, tudo
bem: aquele homem, aquela mulher, amadurece bem. Mas se tiver sempre a vontade de
ser protagonista nunca amadurecerá neste caminho rumo à plenitude da velhice. A visita
de Deus não se encarna na sua vida, daquele que quer ser protagonista e nunca testemunha, não os põe em cena como salvadores: Deus não se encarna na sua geração, mas na
geração vindoura. Perdem o seu espírito, perdem a vontade de viver com maturidade e,
como se costuma dizer, vivem superficialmente. É a grande geração dos superficiais, que
não se dão ao luxo de sentir as coisas com a sensibilidade do espírito. Mas por que não
se dão o luxo? Em parte, por preguiça, e em parte porque já não podem: perderam-na. É
ruim quando uma civilização perde a sua sensibilidade de espírito. Por outro lado, é bom
quando encontramos anciãos como Simeão e Ana que mantêm essa sensibilidade do espírito e são capazes de compreender situações diferentes, pois os dois compreenderam esta
situação que os precedeu, que era a manifestação do Messias. Nenhum ressentimento ou
recriminação por isto, quando se encontram nesta condição estática. Ao contrário, grande
emoção e grande consolação, quando os sentidos espirituais ainda estão vivos. A emoção
e a consolação de poder ver e anunciar que a história da sua geração não se perde nem
se desperdiça, precisamente graças a um acontecimento que se encarna e se manifesta
na geração seguinte. E é isso que uma pessoa idosa sente quando os seus netos vão falar
com ela: sentem-se reavivados. “Ah, a minha vida ainda é aqui”. É tão importante ir até os
idosos, é tão importante ouvi-los. É tão importante falar com eles, porque existe esta troca
de civilização, esta troca de maturidade entre jovens e idosos. E, assim, a nossa civilização
prossegue de uma forma madura.
Só a velhice espiritual pode dar este testemunho, humilde e deslumbrante, tornando-o
influente e exemplar para todos. A velhice que cultivou a sensibilidade da alma extingue
toda a inveja entre as gerações, todo o ressentimento, toda a recriminação pelo advento de
Deus na geração seguinte, que chega com a despedida da própria. E isto é o que acontece a
um idoso aberto, a um jovem aberto: despede-se da vida, mas entrega − entre aspas − a sua
vida à nova geração. E esta é aquela despedida de Simeão e Ana: “Agora posso ir em paz”. A
sensibilidade espiritual da velhice é capaz de interromper a competição e o conflito entre
as gerações de modo credível e definitivo. Ultrapassa esta sensibilidade: os idosos, com esta
sensibilidade, ultrapassam o conflito, vão além, caminham para a unidade, não para o conflito. Isto é certamente impossível aos homens, mas é possível a Deus. E hoje precisamos tanto
dela, a sensibilidade do espírito, a maturidade do espírito, precisamos de anciãos sábios,
maduros em espírito, que nos deem esperança para a vida!
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Escutar no ritmo
do coração
MARCUS TULLIUS
Mestrando em Comunicação pela PUC Minas. Filósofo e
publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil, membro
do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB. Autor
do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral da
Comunicação, pela Editora Paulus.

A

Academia das Artes e Ciências Cinematográﬁcas, responsável pela premiação
de cinema mais esperada
do ano, o Oscar, conferiu a estatueta
de melhor ﬁlme para a produção No
ritmo do Coração. Uma ﬁna sintonia
com o que o papa Francisco pede
aos comunicadores neste ano, “escutar com o ouvido do coração”. A
sinergia entre escuta e coração neste tempo não é uma obra do acaso.
Em tempo de conﬂitos, de crises e
de retomadas, a melhor alternativa
é escutar com o ouvido do coração,
no ritmo do coração.
Recomendo a todos o ﬁlme
Coda, título original da obra, que
é a sigla para Child of Deaf Adults,
ou seja, ﬁlha de adultos surdos, em
português. O ﬁlme, disponível na

plataforma Amazon Prime, narra
uma família norte-americana que
vive em uma região costeira e busca
seu sustento por meio da pesca. A
vitória em três categorias, incluindo
melhor ator coadjuvante interpretado por um surdo, não é só surpreendente, mas um recado (bem dado)
sobre a necessidade de inclusão e
representatividade.
O enredo conta a história de Ruby
(Emilia Jones), uma jovem de 17
anos e a única ouvinte numa família de surdos. Talvez o grande trunfo
do ﬁlme não resida na interpretação
da atriz falante, nem no roteiro ou
na direção, mas na necessária ousadia de se escalar três atores surdos
(Troy Kotsur, Daniel Durant e Marlee Matlin) para formar a família de
Ruby. Este é, inclusive, um avanço
notável na adaptação hollywoodiana em relação à versão original francesa (A família Bélier, 2014). A naturalidade com que a língua de sinais é
usada no longa é algo surpreendente
e faz com que o espectador termine
o ﬁlme com um desejo de aprendê-la
e ampliar sua relação-comunicação
com a comunidade surda.
A família feliz, mesmo em meio
às diﬁculdades ﬁnanceiras e ao estranhamento que provoca na comunidade, desperta valores para reﬂexão sobre a constituição familiar, o

mundo do trabalho e a forma como
acolhemos os surdos em uma sociedade predominantemente falante. A
associação feita neste texto do título
do ﬁlme com a mensagem do papa
Francisco para o 56º Dia Mundial
das Comunicações Sociais é uma
provocação com base na aﬁrmação
do pontíﬁce de que “existe uma surdez interior, pior do que a física. De
fato, a escuta não tem a ver apenas
com o sentido do ouvido, mas com
a pessoa toda. A verdadeira sede da
escuta é o coração”.

Imagem do filme Coda

Para escutar no ritmo do coração
é preciso compreender que a comunicação não é só um ato instrumental, ou técnico, mas da partilha que
se faz vida. É preciso dizer – e repetir quantas vezes for preciso – que
escutar é muito mais do que ouvir.
Certamente, a mensagem de Francisco e o ﬁlme vencedor do Oscar nos
ensinam como vencer os obstáculos
do tempo presente e como descobrir
os ouvidos do coração. Recomendo
ler a mensagem do papa Francisco e
assistir ao ﬁlme!

Fotos: Internet
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“De agora em diante não
peques mais” (Jo 8,11)
JOSÉ ELDO SANTOS DAS NEVES
(Seminarista da Diocese de Bom Jesus da Lapa-BA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

E

is o tempo de conversão. “Não peques
mais” (Jo 8,11). Esse é o exercício diário
para uma verdadeira conversão, isto é,
abandonar o pecado e viver na graça que
só Deus pode nos dar. O retiro quaresmal que
estamos celebrando e vivendo nos convida a
voltar para Cristo, deixar-nos ser alcançados
por sua divina misericórdia. Todavia, Cristo não
veio para nos condenar, mas para nos salvar.
O Evangelho deste 5º Domingo da Quaresma apresenta-nos a narrativa da mulher
adúltera, levada pelos escribas e fariseus
para ser julgada por Cristo. Sabe-se que esses
homens eram conhecedores e praticantes da
Antiga Lei dada por Moisés. Por outro lado,
aparentemente, desconheciam a lógica da
caridade e da misericórdia praticada e ensinada por Cristo. Ora, Cristo não veio mudar

a Lei, mas dar pleno cumprimento (cf. Mt
5,17). A mulher adúltera encontra-se com a
misericórdia, com a nova e eterna Lei, Jesus
Cristo. “Ninguém te condenou?... Nem eu te
condeno” (Jo 8,10-11).
Caríssimos irmãos, não tenhamos medo de
ir ao encontro de Cristo, porque seu amor e sua
misericórdia são muito maiores do que nossos
pecados. A lógica de Cristo não é a mesma usada pelos escribas e fariseus. Seu viés envolve
o perdão e a salvação. Ele veio nos redimir, a
ﬁm de que todos tenham vida e a tenham em
abundância (cf. Jo 10,10). A partir de Cristo, somos convidados e interpelados à escuta e ao
perdão. Ser misericordiosos uns para com os
outros. Amar e perdoar. Convidados ao encontro com Cristo através da Palavra, dos sacramentos e da ação cultual. Reconciliar com Ele,
com os irmãos e com a Igreja, por meio do Sacramento da Penitência. Deixemo-nos ser perdoados e enviados por Cristo. “Vai, e de agora
em diante não peques mais” (Jo 8,11).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 8,12-20. 3ª-f.: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30.
4ª-f.: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Dn 3; Jo 8,31-42. 5ª-f.: Gn 17,3-9; Sl 104(105); Jo 8,51-59. 6ª-f.: Jr 20,10-13; Sl 17(18);
Jo 10,31-42. Sábado: Ez 37,21-28; Jr 31; Jo 11,45-56. Domingo: Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – na Bênção
de Ramos: Lc 19,28-40; na Missa: Is 50,4-7; Sl 21(22); Fl 2,6-11; Lc 22,14-23,56 ou abrev. 23,1-49.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 8,1-11 (página 1478 – 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 cumpra seu papel. 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, apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na sua vida. Contemple a Trindade que se revela.
5. Oração: a Palavra está com você agora. Favoreça um momento para meditar 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.
5º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra: Is
43,16-21; Sl 125 (126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3); Fl 3,8-14; Jo 8,1-11
(Mulher adúltera).

ARQ. INDICA
Sugestão de filme
Ben-Hur
Em 1995, pelo centésimo aniversário do cinema, o Conselho Pontifício
para as Comunicações Sociais editou
uma relação de 45 filmes que possuem
especial importância em matérias religiosas, artísticas ou morais. O Arq. Indica mostrará quais são esses filmes.
Ben-Hur é um mercador judeu que,
após um desentendimento, é condenado a viver como escravo por um amigo de juventude, Messala, que é o chefe das legiões romanas da cidade. Mas uma surpreendente oportunidade de vingança
surge de onde ele menos espera.

