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Escola Dom Fernando
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

O poder radiante
da cruz

D

urante o tempo quaresmal
e, especialmente, na Semana Santa, o povo cristão volta-se para a cruz de
Cristo com especial devoção e veneração. É perceptível como é forte
a sensibilização das pessoas com o
sofrimento do Senhor. A Sexta-Feira
da Paixão conta sempre com a preDOM JOÃO JUSTINO
sença e participação maciça de ﬁéis.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Na verdade, os cristãos reconhecem
Jesus como homem das dores, pois
sua vida, como nos relatam os Evangelhos, foi toda orientada para a cruz. Ele disse: “Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Mc 8,34b).
“Creio em Jesus Cristo… que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cruciﬁcado, morto e sepultado. Desceu à mansão
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia…” Essas palavras
do Credo, qual proﬁssão de fé cristã, condensam o Mistério
da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Na vida
litúrgica da Igreja, essas palavras apontam para o conteúdo de fé celebrado no Tríduo Pascal. A Ceia do Senhor, celebrada na quinta-feira à noite, antecipa o mistério da entrega do corpo e do sangue derramado de Jesus na cruz.
Na sexta-feira, a Igreja se recolhe no silêncio para escutar
o Evangelho da paixão e morte de Jesus. No Sábado Santo,
iluminada com o fogo novo, a mesma Igreja se alegra com
o anúncio da ressurreição do Senhor e canta solenemente o
Aleluia Pascal.
Os Evangelhos não escondem como Jesus sentiu a proximidade amarga da morte. Os três dias da paixão, morte e
ressurreição de Jesus são narrados com riqueza de detalhes
pelos evangelistas. Esses três dias ocupam, proporcionalmente, a maior parte de cada Evangelho. O julgamento, a
ﬂagelação, a coroação de espinhos, o caminho do calvário
e, ﬁnalmente, a cruciﬁxão revelam, em Jesus Cristo, o amor
de Deus. Na dor humana revela-se o coração amoroso do
Deus Trino que, em Jesus, despojou-se e assumiu o fato
mais doloroso da vida: a morte. A cruz justiﬁca a audácia de
pronunciar a palavra, para muitos escandalosa: por amor e
comunhão radical com o ser humano, Deus sofre!
A cruz é o lugar em que Deus fala no silêncio. Na solidão
da morte, Jesus alcança cada ser humano, que pela morte
haverá de passar. De sua cruz brota a ressurreição. Por isso,
a Igreja reza: “O universo inteiro, salvo pela Paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder
radiante da Cruz, vimos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus cruciﬁcado” (Missal Romano, Prefácio
da Paixão do Senhor, I).
O cristão é discípulo do Cruciﬁcado-Ressuscitado. A
cruz é para ele escola de despojamento e esvaziamento. Ele
aprende na cruz que nenhum ato de violência é justiﬁcável
e que nenhuma morte, de quem quer que seja, pode ser comemorada. Contemplando a cruz de Jesus, o cristão compreende sua vocação. Ele, como o Senhor, há de dedicar-se
pela causa do Reino para fazer dos calvários da terra lugares de ressurreição, de justiça e de vida plena. Traçando a
cruz do Senhor sobre si mesmo o cristão vive sob a sombra
dos braços abertos de Cristo, sinal eloquente do amor de
Deus que nos banhou com o sangue de Jesus e fez de nós
novas criaturas (cf. 2Cor 5,17).
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Na edição 411 do Jornal Encontro
Semanal, você vai ler sobre os primeiros dias da Semana Santa: Domingo de Ramos, Segunda, Terça e
Quarta-Feiras Santas, cada dia com
sua importância na nossa caminhada rumo à Páscoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Em sua Palavra semanal, Dom João Justino nos fala sobre
o poder radiante da cruz.
Em Arquidiocese em Movimento,
você acompanha a comemoração
dos 51 anos da Escola Dom Fernando. A data foi marcada pela visita
do arcebispo. Nas Matérias Especiais, trazemos o quinto encontro da

Lectio Divina e também a importante Campanha de Doação de Sangue
realizada em algumas paróquias.
Na página 7, você confere como foi
a Viagem Apostólica do papa Francisco ao arquipélago de Malta.
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

Campanha da Fraternidade 2022
Coleta da Solidariedade acontece
em todo o Brasil

N

o próximo dia 10 de abril, Domingo de Ramos, a Igreja Católica realiza, em todo o Brasil, a Coleta da Solidariedade, gesto
concreto da Campanha da Fraternidade. A coleta acontecerá
em todas as celebrações do domingo e o total arrecadado deve
ser entregue à Cúria Metropolitana. Deste valor, 60% vai para o Fundo
Arquidiocesano de Solidariedade e os outros 40% serão enviados para o
Fundo Nacional de Solidariedade, gerido pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).
O arcebispo, Dom João Justino, explica que o Fundo Arquidiocesano de
Solidariedade vai atender, sobretudo, “projetos ligados à educação e coordenados, prioritariamente, por três pastorais sociais de nossa Arquidiocese: a Pastoral dos Migrantes, a Pastoral Carcerária e a Pastoral da Aids”.
“Assim, eu exorto você, meu irmão, a fazer uma oferta generosa no
Domingo de Ramos. Será uma forma de você se manifestar, unido a nossa Igreja, para, de modo solidário, acolher irmãos e irmãs que precisam
da nossa assistência, sobretudo, no campo da educação. Conto com
você”. (Dom João Justino)
Coleta para os Lugares Santos: Nas missas da Ceia do
Senhor, na Quinta-Feira Santa, dia 14 de abril, acontecerá
a Coleta para os Lugares Santos, que será repassada
integralmente ao Comissariado da Terra Santa.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Escola Dom Fernando celebra
51 anos de existência

Campanha da Fraternidade

Foto: Rudger Remígio

SUZANY MARQUES

N

a tarde de segunda-feira, 4 de abril, Dom João Justino celebrou Santa Missa em ação de graças pelos 51 anos de fundação da Escola
Dom Fernando, em Aparecida de Goiânia. Essa é a primeira visita
de nosso arcebispo à escola confessional, mantida pela Arquidiocese de Goiânia. A instituição de ensino, atualmente, tem como diretora
pedagógica a professora Mírian Maria, e o padre Vitor Simão como diretor
institucional, sendo ele o elo entre a Arquidiocese e a escola.
Inicialmente em sua homilia, o arcebispo saudou os presentes e mostrou a felicidade de estar celebrando na escola. “Tenho a alegria de visitar
esta escola que está profundamente ligada à história de nossa Arquidiocese, sendo criada por Dom Fernando. Essa escola tem o zelo e o cuidado de
nossa Arquidiocese, por meio de uma equipe responsável”, disse.
Além disso, Dom João Justino falou sobre a importância da instituição
de ensino e da responsabilidade da sociedade na educação. “Com isso, compreendemos que os estudantes, os educadores, as famílias, o poder público e
a Igreja aqui representados, todos somos chamados a pactuar, a fazer a aliança pela boa qualidade da educação, que é um grande desaﬁo. Sabemos que
não basta abrir escolas e matricular alunos. É preciso acompanhar e garantir
o ensino de qualidade. E, talvez, esse seja o maior desaﬁo. Talvez, até consigamos construir escolas, contratar professores, fazer as matrículas, mas aquele
trabalho cotidiano que vai gerar a qualidade é muito exigente para todos nós.
Não podemos, nenhum de nós, abrir mãos desta responsabilidade.”

Acontece Assembleia Anual
na Vila São Cottolengo

Sendo uma escola que existe há muito tempo em nossa Arquidiocese, a instituição também já carrega a tradição de trabalhar a
Campanha da Fraternidade com seus alunos. A Campanha é executada na escola há cerca de 20 anos e já faz parte da grade curricular
da instituição.
Em 2022, o lema da Campanha da Fraternidade é “Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,36) e tem seu objetivo voltado
para a educação. A diretora explicou que a Campanha da Fraternidade é o ponto de partida do trabalho pedagógico da escola e que
para que isso ocorra, logo no início do ano o corpo docente prepara
uma reunião para se pensar como trabalhará o tema com os alunos.
“Fazemos um momento de sensibilização, a partir do contexto da
Campanha”, disse.
Mírian Maria relatou, ainda, de que forma eles introduzem a CF
no dia a dia dos alunos. “A disciplina de ensino religioso trabalha a
Campanha em seu aspecto evangelizador e as demais disciplinas
procuram enfatizar a questão social, para também entender que
o assunto que a Campanha traz não é somente algo voltado para
Igreja, mas para a sociedade como um todo.” Dessa forma, ela explicou que o trabalho não é voltado apenas para os alunos, a escola
busca ainda introduzir a família. É importante lembrar que a escola
é composta de famílias de diversas religiões e a campanha consegue percorrer todas as pessoas.
Dom João Justino, sabendo do histórico da Escola Dom Fernando com a CF e sendo ele o presidente da Comissão para Cultura e
Educação da CNBB, mostrou alegria no trabalho desenvolvido pela
instituição. “Como Igreja estamos celebrando a Campanha da Fraternidade sobre a educação. Todos estamos colocando nosso olhar
sobre Jesus, pois Ele é o mestre que fala com sabedoria e ensina
com amor. Queremos que a Escola Dom Fernando continue crescendo e amadurecendo seu caminho e os que aqui passarem saibam como é bom estar em uma escola em que os valores cristãos
são vivenciados”, explanou.

Paróquia Nossa Senhora
Aparecida realiza investidura
de acólitos e coroinhas

A

conteceu, no último domingo, na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, no Jardim Balneário Meia Ponte, a investidura de
novos acólitos e coroinhas. Depois de mais de dois anos sem
poder realizar as formações, a comunidade paroquial vivenciou um bonito momento com o envio de 44 novos coroinhas e acólitos
e a renovação de 26.
(Pascom da Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

A

diretoria da Vila São José Bento Cottolengo realizou, na segunda-feira, dia 4, a Assembleia Ordinária Anual da instituição, com a
presença do arcebispo de Goiânia, Dom João Justino; das Irmãs
Filhas da Caridade; dos religiosos associados e do Conselho Fiscal
da entidade.
A Assembleia é a oportunidade que os diretores têm para apresentar o
trabalho realizado pela atual administração e solicitar as autorizações devidas para as próximas execuções de encaminhamentos na casa.
Acompanhados pelo diretor-presidente da vila, padre Marco Aurélio
Martins da Silva, os convidados visitaram as unidades de internação e foram recepcionados com muita alegria pelos pacientes.
(Comunicação Vila São Cottolengo)

Abril de 2022

4

Arquidiocese de Goiânia

MATÉRIA ESPECIAL

Quinto encontro da Lectio Divina

“Agora em diante não
peques mais” (Jo 8,1-11)

Paróquias são parceiras
do Hemocentro Goiás
MARCOS PAULO MOTA

CERTIFICADO DE PARCERIA
A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Balneário Meia Ponte,
recebeu, por meio de seu pároco, padre Jackson Maioli Alvarenga, um certiﬁcado de parceria do Hemocentro. A paróquia já realiza a Campanha de
Doação de Sangue há quatro anos.
Fotos: Rudger Remígio

O

penúltimo sábado de Lectio Divina nos mostra mais claramente o
caminho que o Senhor quer que percorramos. A cada sábado da
Quaresma o Senhor nos chama de uma forma diferente, dando-nos, com o tempo, novas habilidades e novas responsabilidades.
Assim, Ele vai nos ajudando a ficarmos mais firmes na fé, mais preparados
para o Cume de seu Infinito Amor, que é a sua Paixão.
Primeiro, chamou-nos ao deserto, para estarmos sozinhos e atentos à
sua Palavra. Ele pediu pela abertura de nossos corações. No segundo sábado, nós, juntos aos discípulos, contemplamos a Transfiguração, que nos
mostra qual o objetivo final devemos almejar: o Céu e a gloriosa Redenção
do Senhor. Jesus pede nossa confiança. O terceiro sábado, com a parábola
da figueira, trouxe a clareza de que o caminho não será fácil, mas que devemos persistir a cada novo dia para alimentar essa intimidade com o Senhor, que nos faz firmes. Ele nos pede a perseverança. No quarto sábado, a
bela parábola do filho pródigo nos lembra que por vezes somos o filho que
abandona a Deus e, por vezes, somos o irmão invejoso. O Senhor quer que
busquemos viver a Misericórdia daquele pai que acolhe seus filhos, pede
por nossa humildade e compaixão. Neste quinto sábado, o Evangelho sobre a mulher pega em adultério nos induz a olhar com responsabilidade as
nossas próprias mazelas. Como podemos julgar os outros se nós mesmos
traímos o amor de Deus?
Essa passagem revela uma postura magnífica que Jesus teve de Verdadeiro Mestre. Devemos imitar, mesmo diante de humilhações e perseguições: o Senhor, ao contrário dos Mestres da Lei que falavam em pé, abaixa-se para ensinar, Ele escreve no chão, onde todos são capazes de ler. Escuta
a acusação da mulher adúltera e calmamente nos faz refletir sobre nossos
próprios pecados e nos pede: não voltes a pecar. Não nos condena, mas
também não deixa espaço para cairmos novamente, Ele quer nosso SIM
verdadeiro e nos ajuda a darmos esta resposta especialmente por meio dos
Sacramentos da Confissão e da Eucaristia.
O último passo da Lectio Divina ocorrerá no 6° sábado da Quaresma, com
a Celebração Penitencial, momento oportuno de nos voltarmos à amizade
com o Senhor, voltarmos à comunhão com Ele e com nossos irmãos.
Como disse Dom João Justino, Jesus não perde nenhuma oportunidade
de ensinar − em tudo o que vive, mostra-nos como viver. Que também nós
não percamos uma só situação de amar a Deus.
Agradecemos ao Senhor por este bonito caminho por onde Ele nos conduz. Agradecemos a existência da Lectio Divina que nos permite viver esses
passos difíceis e importantes em comunidade. Agradecemos ainda todos
que se dispuseram a ajudar neste quinto encontro de Lectio. Que tenhamos
misericórdia em nossos corações, perseverança, humildade e responsabilidade para crescermos na fé e na amizade com o Senhor.

A

Paróquia Cristo Rei, situada no Parque Atheneu, em Goiânia, realizou, por meio da Conferência São José Operário e outras pastorais
e movimentos em parceira com o Hemocentro Goiás, uma campanha de doação de sangue. Ao todo, mais de 70 pessoas participaram e deram a sua colaboração para que o Hemocentro alimentasse seu
banco de sangue.
A diretora geral da Rede de Hemocentros, Denyse Goulart, disse que
é muito importante a parceria com as paróquias, já que mobilizam muitas
pessoas. Como as igrejas, a intenção do Hemocentro é salvar vidas.
Maria José da Silva, da Paróquia Cristo Rei, faz parte da Conferência Vicentina São José Operário e trabalha na Pastoral Social. Ela conta que a ideia
surgiu da necessidade de ajudar as pessoas que mais precisam.

Foto: PASCOM

Fotos: Rudger Remígio

NATHÁLIA DE PODESTÀ – Setor Juventude

Para saber como levar a unidade móvel do Hemocentro
para sua paróquia ou comunidade, entre em contato com
o Hemocentro Goiás pelo telefone: (62) 3231-7925 ou
e-mail: hemocentro.captacao@idtech.org.br
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Os dias que nos
preparam para
celebrarmos o
Tríduo Pascal e a
Páscoa do Senhor
MARCOS PAULO MOTA

E

Domingo de Ramos
O Domingo de Ramos é o portal da Semana Santa, por onde entramos na celebração da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Nossas comunidades,
com alegria, irão ao encontro do Senhor, para, com ele, caminharmos rumo à Páscoa. No Domingo de Ramos, nós celebramos o Domingo da Paixão de
Cristo, no qual se lê o Evangelho da Paixão e ali nós expressamos a nossa fé no Cristo que é Rei. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, triunfante não
no sentido estético, sem pompas, mas triunfal no sentido teológico, em que o projeto de vida do Senhor irá vencer a morte. Por isso, é neste sentido que as
nossas comunidades celebram o Domingo de Ramos. Juntos iremos aclamar “Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Rei do Universo”. É Jesus, que passando
pela cruz, irá nos dar a alegria da vida eterna. Como trono, Ele tem a cruz; como coroa, os espinhos. E, assim, nós vamos caminhando, seguindo os passos do
Rei que irá nos salvar, passando pela cruz.
No Domingo, nós ornamentamos nossas igrejas com os ramos que as pessoas levam na procissão e, depois, para casa. Os ramos não podem ser entendidos como um amuleto de superstição que vai afastar de nós as tempestades ou os males. Pelo contrário, os ramos que levamos para a procissão neste
Domingo da Paixão é para nos lembrar a entrega total de Jesus. Ao levá-los para casa, devem simbolizar e nos recordar essa entrega.

Segunda-Feira Santa
A Segunda-Feira Santa, como os outros dias que antecedem o Tríduo Pascal, prepara-nos para a grande celebração da entrega: a vida, morte e ressurreição do Senhor. Neste dia, em algumas comunidades, reza-se o Ofício das Trevas ou Ofício da Esperança, que é a liturgia das horas, a oração das vésperas,
que nos prepara para uma intimidade com a Liturgia da Palavra. Celebrada a missa, algumas comunidades fazem a Procissão do Depósito do Senhor dos
Passos, ou seja, a imagem do Senhor dos Passos sai de nossas igrejas para um outro local, seja uma casa ou uma comunidade. Na Segunda-Feira Santa, pela
Liturgia da Palavra, Jesus está à mesa com seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Maria é aquela que vai preparar o Senhor. Já como um prenúncio daquilo que
será feito no corpo do Senhor no túmulo, ela perfuma e lava os seus pés. É um preparo para a grande celebração da Paixão do Senhor.

Terça-Feira Santa
Na Terça-Feira Santa, nós temos, em algumas comunidades, a oração do Ofício das Trevas ou Ofício da Esperança, seguida da missa com Depósito de
Nossa Senhora das Dores, que sai pelas ruas em procissão para uma casa ou uma comunidade. Neste dia, a Liturgia da Palavra nos convida à contemplação
de Judas que entrega o Senhor. O demônio entra no corpo de Judas, fazendo com que ele traia Jesus. Antecipadamente, numa mesa e numa refeição, acontece aquilo que será o ápice da missão de Jesus, a entrega total na cruz. Então, durante a semana, nós vemos as narrativas que antecedem a Paixão de Cristo.

Quarta-Feira Santa
Na Quarta-Feira Santa, tradicionalmente em nossas comunidades, acontece a Procissão do Encontro. Vimos que na segunda-feira e na terça-feira, nós
fizemos o Depósito de Nossa Senhora das Dores e do Senhor dos Passos. Agora, as comunidades se reúnem em dois grupos. Um grupo formado por homens
vai levar o Senhor dos Passos e, em outro ponto, um grupo formado por mulheres leva Nossa Senhora das Dores até um ponto de encontro. Esse encontro
pode ser na matriz, em praças ou em lugar mais apropriado. Acontece, assim, o encontro amoroso do Senhor dos Passos com a Mãe Dolorosa. É a cena da Via
Sacra, na qual Jesus se encontra com sua mãe. Podemos falar que neste momento do encontro de Jesus com sua Mãe, em que Ele está a caminho da Paixão,
da entrega e da salvação da humanidade, Ele se encontra também com a Igreja e com a humanidade, especialmente neste tempo tão propício de conversão
e de mudança, mas também de muita dor. A humanidade que sofre com a pandemia e com as consequências de uma guerra. É Jesus que se encontra com
homens, mulheres, com as famílias, comigo e com você. Um encontro no qual Jesus, mesmo sofrendo a dor da Paixão, tem um olhar solidário, amoroso e de
acolhida para as nossas realidades. Neste momento, somos convidados a nos permitir encontrar com o Senhor.

Na próxima edição do nosso Encontro Semanal, vamos falar do Tríduo Pascal, a Quinta-Feira Santa, a Sexta-Feira da Paixão, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa.

Fotos: Rudger Remígio

stamos prestes a encerrar a Quaresma, tempo propício de nos reconhecermos pecadores e nos aproximarmos do Senhor, para
que, com o coração perdoado e próximos de
Jesus, possamos participar das celebrações da Semana Santa, que começaremos a viver no próximo
dia 10, com a celebração do Domingo de Ramos.
Para entendermos esses dias importantes para
nossa fé, vamos dividir a Semana Santa em duas
edições do nosso jornal. Na primeira vamos falar
sobre o Domingo de Ramos, a Segunda, a Terça
e a Quarta-Feiras Santas. O padre Jackson Maioli
Alvarenga, missionário passionista, explica sobre
os primeiros dias da Semana Santa.
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CATEQUESE DO PAPA

Celebração do
Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor

T

odos os anos, esta liturgia cria em nós uma atitude de espanto, de
surpresa: passamos da alegria de acolher Jesus, que entra em Jerusalém, à tristeza de o ver condenado à morte e cruciﬁcado. É uma
atitude interior que nos acompanhará ao longo da Semana Santa.
Abramo-nos, pois, a esta surpresa.
Jesus começa logo por nos surpreender. O seu povo acolhe-o solenemente, mas Ele entra em Jerusalém num jumentinho. Pela Páscoa, o seu
povo espera o poderoso libertador, mas Jesus vem cumprir a Páscoa com
o seu sacrifício. O seu povo espera celebrar a vitória sobre os romanos
com a espada, mas Jesus vem celebrar a vitória de Deus com a cruz. Que
aconteceu àquele povo que, em poucos dias, passou dos “hosanas” a Jesus ao grito “cruciﬁca-o”? Que sucedeu? Aquelas pessoas seguiam uma
imagem de Messias, e não o Messias. Admiravam Jesus, mas não estavam
prontas para se deixar surpreender por Ele. A surpresa é diferente da admiração. A admiração pode ser mundana, porque busca os próprios gostos e anseios; a surpresa, ao contrário, permanece aberta ao outro, à sua
novidade. Também hoje há muitos que admiram Jesus: falou bem, amou
e perdoou, o seu exemplo mudou a história, e coisas do gênero. Admiram-no, mas a vida deles não muda. Porque não basta admirar Jesus; é
preciso segui-lo no seu caminho, deixar-se interpelar por Ele: passar da
admiração à surpresa.
E qual é o aspecto do Senhor e da sua Páscoa que mais nos surpreende? O fato de Ele chegar à glória pelo caminho da humilhação. Triunfa
acolhendo a dor e a morte, que nós, súcubos à admiração e ao sucesso,
evitaríamos. Ao contrário, Jesus “despojou-se – disse São Paulo –, humilhou-se” (Fl 2,7.8). Isto surpreende: ver o Onipotente reduzido a nada;
vê-lo, a Ele Palavra que sabe tudo, ensinar-nos em silêncio na cátedra da
cruz; ver o Rei dos reis que, por trono, tem um patíbulo; ver o Deus do
universo despojado de tudo; vê-lo coroado de espinhos em vez de glória; vê-lo, a Ele bondade em pessoa, ser insultado e pisoteado. Por que
toda esta humilhação? Por que permitistes, Senhor, que Vos ﬁzessem
tudo aquilo?
Fê-lo por nós, para tocar até ao fundo a nossa realidade humana, para
atravessar toda a nossa existência, todo o nosso mal; para se aproximar
de nós e não nos deixar sozinhos no sofrimento e na morte; para nos recuperar, para nos salvar. Jesus sobe à cruz para descer ao nosso sofrimento.
Prova os nossos piores estados de ânimo: o falimento, a rejeição geral, a
traição do amigo e até o abandono de Deus. Experimenta na sua carne as
nossas contradições mais dilacerantes e, assim, as redime e transforma. O
seu amor aproxima-se das nossas fragilidades, chega até onde mais nos
envergonhamos. Agora sabemos que não estamos sozinhos! Deus está conosco em cada ferida, em cada susto: nenhum mal, nenhum pecado tem
a última palavra. Deus vence, mas a palma da vitória passa pelo madeiro
da cruz. Por isso, os ramos e a cruz estão juntos.
Peçamos a graça do assombro. A vida cristã, sem surpresa, torna-se
cinzenta. Como se pode testemunhar a alegria de ter encontrado Jesus,
se não nos deixamos surpreender cada dia pelo seu amor espantoso, que
nos perdoa e faz recomeçar? Se a fé perde o assombro, torna-se surda: já
não sente a maravilha da graça, deixa de sentir o gosto do Pão da vida e

da Palavra, ﬁca sem perceber a beleza dos irmãos e o dom da criação. E
não lhe resta outra saída senão refugiar-se nos legalismos, clericalismos e
tudo o mais que Jesus condena no capítulo 23 de Mateus.
Nesta Semana Santa, ergamos o olhar para a cruz a ﬁm de recebermos
a graça do assombro. São Francisco de Assis, ao contemplar o Cruciﬁcado,
maravilhava-se com os seus frades por não chorarem. E nós, conseguimos ainda deixar-nos comover pelo amor de Deus? Por que é que já não
sabemos surpreender-nos à vista d’Ele? Por quê? Talvez porque a nossa
fé foi corroída pelo hábito; talvez porque ﬁcamos fechados nas lamúrias
e deixamo-nos paralisar pelos dissabores; talvez porque perdemos a conﬁança em tudo, chegando ao ponto de nos consideramos mal feitos. Mas,
por trás destes “talvez”, encontra-se o fato de não estarmos abertos ao
dom do Espírito, que é Aquele que nos dá a graça do assombro.
Recomecemos do espanto; olhemos o Cruciﬁcado e digamos-lhe: “Senhor, quanto me amais! Como sou precioso a vossos olhos!” Deixemo-nos surpreender por Jesus para voltar a viver, porque a grandeza da
vida não está na riqueza nem no sucesso, mas na descoberta de que somos amados. Esta é a grandeza da vida: descobrir que somos amados. A
grandeza da vida está precisamente na beleza do amor. No Cruciﬁcado,
vemos Deus humilhado, o Onipotente reduzido a um descartado. E, com
a graça do assombro, compreendemos que, acolhendo quem é descartado, aproximando-nos de quem é humilhado pela vida, amamos Jesus,
porque Ele está nos últimos, nos rejeitados, naqueles que a nossa cultura
farisaica condena.
O Evangelho de hoje, imediatamente depois da morte de Jesus, mostra-nos o ícone mais belo da surpresa. É a cena do centurião, que, “ao
vê-lo expirar daquela maneira, disse: ‘Verdadeiramente este homem era
Filho de Deus!’” (Mc 15,39). Deixou-se surpreender pelo amor. De que
maneira vira Jesus morrer? Viu-o morrer amando, e isto maravilhou-o.
Sofria, estava exausto, mas continuava a amar. Eis aqui a surpresa diante
de Deus, que sabe encher de amor o próprio morrer. Neste amor gratuito e inaudito, o centurião, um pagão, encontra Deus. Verdadeiramente era
Filho de Deus! A sua frase chancela a Paixão. Muitos antes dele no Evangelho, admirando Jesus pelos seus milagres e prodígios, reconheceram-no como Filho de Deus, mas o próprio Cristo mandava-os calar, porque
havia o risco de se deterem na admiração mundana, na ideia de um Deus
que se devia adorar e temer enquanto poderoso e terrível. Agora já não
há tal risco; ao pé da cruz, já não é possível equivocar-se: Deus revelou-se
e reina só com a força desarmada e desarmante do amor.
Irmãos e irmãs hoje, Deus ainda surpreende a nossa mente e o nosso coração. Deixemos que nos impregne este assombro, olhemos para o
Cruciﬁcado e digamos também nós: “Vós sois verdadeiramente Filho de
Deus. Vós sois o meu Deus”.
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Papa Francisco visita o
arquipélago de Malta
LARISSA COSTA

N

os dias 2 e 3 deste mês, o papa Francisco realizou sua 36º Viagem
Apostólica, a primeira do ano. Desta vez, o Santo Padre foi para
Malta, um arquipélago situado na região central do Mediterrâneo.
Segundo ele, essa é uma oportunidade para ir às fontes da proclamação do Evangelho “para conhecer pessoalmente uma comunidade cristã
com história milenar e vivaz” e que, ainda hoje, seus habitantes se dedicam
“ao acolhimento de tantos irmãos e irmãs em busca de refúgio”.
Francisco é o terceiro papa a visitar Malta, o primeiro foi São João Paulo
II, em 1990 e 2001. Depois, Bento XVI a visitou no ano de 2010. Ao chegar
em Malta, Francisco foi recebido no aeroporto pelo presidente da República, George Vella, sua esposa e duas crianças que lhe ofereceram ﬂores.
Encontro com as Autoridades e o Corpo Diplomático: em seu discurso o
papa deﬁniu Malta como o “coração do Mediterrâneo”. Ele explicou que o
motivo dessa deﬁnição não é somente pela posição em que o arquipélago
se encontra, mas por ser “um centro de vitalidade e cultura, espiritualidade
e beleza, uma encruzilhada que soube acolher e harmonizar inﬂuxos originários de muitas partes”. O Santo Padre também agradeceu a hospitalidade
das autoridades e da população.
Encontro de Oração no Santuário Nacional Ta’Pinu: na tarde do dia 2, no
Santuário Ta’Pinu, Francisco reﬂetiu sobre a morte de Jesus na cruz. Ele explicou que esse acontecimento “não constitui a conclusão da história, mas
o início de uma nova vida”. O Pontíﬁce falou também sobre a importância
do acolhimento e do amor entre os irmãos na Igreja. “Quero dizer um obrigado especial a estes evangelizadores: aos numerosos missionários malteses que espalham a alegria do Evangelho por todo o mundo, aos inúmeros
sacerdotes, às religiosas e aos religiosos e a todos vós. Como disse o vosso
bispo Dom Teuma, sois uma ilha pequena, mas de coração grande.”
Visita à Gruta de São Paulo: na manhã do domingo, dia 3, ao entrar na
Gruta, o papa acendeu uma vela votiva e fez uma oração em frente à imagem de São Paulo. Na saída, ele deixou uma mensagem no livro de Honra:
“Neste lugar sagrado, que recorda São Paulo, Apóstolo dos Gentios e pai
na fé deste povo, agradeço ao Senhor e peço a Ele para que conceda sempre
aos malteses o Espírito de consolação e o ardor do anúncio”.
Santa Missa: o Pontíﬁce celebrou Santa Missa na Praça dos Celeiros,
em Floriana. Após a celebração, o papa expressou sua gratidão a todo o
povo de Malta. “Nestas ilhas, respira-se o sentido do Povo de Deus. Continuai assim, lembrando-vos de que a fé cresce na alegria e reforça-se no

dom. Dai continuidade à corrente de santidade que levou tantos malteses
a doarem-se com entusiasmo a Deus e aos outros.”
Visita ao Centro de Migrantes “João XXIII Peace Lab”: Finalizando a primeira Viagem Apostólica do ano, o papa Francisco se encontrou e rezou
com 200 migrantes. Em seu discurso, ele falou que é importantíssimo que
centros que acolhem os migrantes sejam “lugares de humanidade”. E que
os migrantes, “depois de ter experimentado um acolhimento rico em humanidade e fraternidade” possam se tornar “testemunhas e animadores de
acolhimento e fraternidade”.
Fonte: Vatican News

Fotos: Vatican Media
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LEITURA ORANTE

Quando deixamos de fazer o bem, tendemos
também a não mais reconhecê-lo
RUBENS GALDINO DE SOUZA FILHO (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o desenrolar da narração do
Evangelho, observamos o caminho contínuo e incansável
na busca pelo bem. Na verdade, o Bem estava presente no mundo de
modo personiﬁcado. Jesus não somente
fazia o bem, mas era e continua a ser
o próprio Bem entre nós. O seu agir na
história realizou um efeito incomensurável na vida de homens e mulheres de
todas as nações. Sua missão foi realizada na escolha da perfeita humildade,
a qual todos nós podemos contemplar
como deliciosíssimo néctar que nos
cura do pecado, a pior das nossas enfermidades. Não há espaço para imaginarmos qualquer delito de Jesus na terra.
Ele somente soube ser e fazer o bem.
Mas o que explica o fato de Cristo ter
sido considerado um malfeitor? Sem
sombra de dúvidas, o problema está

nos olhos de quem vê. Aquele que não
está habituado ao bem, está, por falta
de costume, desabilitado a reconhecê-lo. Jesus não cometeu mal algum, pois
a Bondade jamais poderia frutiﬁcar o
mal. Mas aqueles que o condenaram, de
tão longe do bem que estavam, chegaram a confundir a sua inﬁnita Bondade
como gravíssimo mal.
Todavia, quando morto sobre a cruz,
o sol parou de brilhar, a humanidade
que parecia experimentar a ausência de
Deus e o fracasso do Bem, viu o véu do
santuário se rasgar pelo meio, enquanto
Jesus entregava o seu Espírito ao Pai. Na
verdade, rasgava-se o véu da nossa ignorância, para que puriﬁcada a nossa vida,
compreendêssemos que o nosso santuário abriga o poder do Bem que triunfa sobre o mal. Porque deixamos Deus operar
o bem em nossa vida, unimos nossa voz à
do centurião e dizemos: “Realmente este
homem era justo” (Lc 23,47b), realmente
Jesus é o nosso Bem!

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 22,14-23,56 (página 1457 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: procure um lugar silencioso e coloque-se em uma posição cômoda. Invoque o auxílio do Espírito
Santo, para que seja Deus mesmo a suscitar frutos na oração.
2. Leitura atenta da Palavra: o que a passagem bíblica está dizendo? Para descobrir, leia o texto da Sagrada Escritura quantas vezes for necessário.
3. Meditação livre: faça da Palavra o seu alimento espiritual.
Destaque as palavras e frases que mais chamaram sua atenção
e as repita quantas vezes for necessário.
4. Oração espontânea: apresente a Deus em oração tudo aquilo que foi suscitado na meditação da Palavra. Com verdadeira
humildade suplique, agradeça, apresente sua vida, peça perdão com suas próprias palavras.
5. Contemplação: deixe que os frutos da oração sejam colhidos. Esvazie-se de si mesmo e deixe que Deus o faça lembrar
de todas as maravilhas que Ele fez, principalmente aquelas
cujo conteúdo está relacionado à meditação.
6. Ação: tudo aquilo que foi vivido em oração deve ser transposto para a vida concreta. Essa é uma atitude livre de comprometimento em realizar a vontade de Deus na própria vida,
o que lhe fará ser também uma pessoa melhor para os irmãos.
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor – Ano C. Liturgia
da Palavra: Is 50,4-7; Sl 21 (22),8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a);
Fl 2,6-11; Lc 22,14-23,56.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
A Cruz de Cristo
As palavras com que Pilatos nos apresenta o Senhor, feito um
retábulo de dores, deveriam cravar-se diretamente na medula da
nossa alma. “Eis o homem”, o Homem por antonomásia: o nosso
Modelo, o nosso Padrão e, por isso, o nosso Juiz. Precisamos, pois,
gravar a sua imagem no nosso coração: vê-lo, contemplá-lo, espelhá-lo no nosso íntimo.
Essas 40 meditações destinam-se a isso: a ajudar-nos a contemplar a Santíssima Humanidade de Cristo na sua Paixão e também na
Ressurreição que se lhe segue. Aprenderemos assim a pôr o coração no Senhor, a tê-lo verdadeiramente como um Amigo que não
hesitou em dar a própria vida por nós.

