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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

Viver de modo
pascal

A

ressurreição de Jesus, vitória
da vida sobre a morte, inaugurou a nova criação. “O
que era antigo passou; eis
que tudo se fez novo” (2Cor 5,17b). O
pecado foi vencido pela graça. O banho batismal nos concedeu uma nova
veste: Cristo. O cristão, aquele que
pelo batismo está em Cristo, é chaDOM JOÃO JUSTINO
mado a caminhar como ﬁlho da luz,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
perseverando na fé (cf. Ef 5,8-9). Para
os que creem em Jesus Cristo não há
razões para desânimo diante das diﬁculdades da vida. Haverá sempre alguma saída, pois “Quem acredita, vê; vê com uma
luz que ilumina todo o percurso da estrada, porque nos vem
de Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não tem ocaso”
(Papa Francisco, Lumen Fidei, 1).
A Páscoa é a mais importante festa dos cristãos. O mistério
pascal – paixão, morte e ressurreição – é o centro da fé cristã.
Está presente no querigma ou anúncio fundamental: “E nós
somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, na região dos
judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no
madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia…” (At
10,39-40). A fé cristã é pascal. Cada oração que fazemos é pascal. O sinal da cruz que traçamos sobre nós é pascal. Toda
celebração é sempre pascal. Isso porque sempre nos dirigimos ao Senhor que venceu a morte, que ressuscitou. Então, se
toda a vida cristã é pascal, por que celebramos a Páscoa? Na
verdade, celebramos solenemente o Tríduo Pascal uma vez a
cada ano. É a festa mais solene para celebrar o mistério que
sustenta a fé dos cristãos.
Viver de modo pascal. É esse o melhor resultado do caminho quaresmal. Compreender que toda a vida é marcada pelo
mistério pascal, ou seja, pela dinâmica da vida que vence a
morte, da luz que rompe qualquer escuridão. O canto pascal
“Eis a luz de Cristo” há de ser repetido pelo discípulo de Jesus
a cada dia, em cada situação em que a vida parece sucumbir.
Então, que o convite do apóstolo Paulo ressoe em seu coração:
“Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres” (Cl 3,2).
Como a vela se consome para iluminar, nos seus pequenos
gestos diários ilumine o mundo com a fé, a esperança e a caridade. Em cada momento de dor e de sofrimento alimente-se da mística do grão de trigo, que cai na terra e morre para
produzir fruto (cf. Jo 12,24). Em cada eucaristia, renove sua fé
pascal proclamando: “Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!”
A Páscoa nos recorda que em Jesus Cristo somos novas
criaturas (cf. 2Cor 5,17a). Nesse espírito, desejo que todas as
famílias celebrem as alegrias pascais, participando, especialmente do Tríduo Pascal em sua comunidade. Reúnam-se,
ainda, ao redor da mesa de suas casas para escutar a Palavra
e, de mãos dadas, apresentar ao Pai, que ressuscitou o Filho
Amado, suas orações de súplicas e de louvores. Lembrando
o batismo, que nos fez novas criaturas em Jesus Cristo, rezem o credo apostólico e renovem a fé batismal. Com a água
abençoada, vocês poderão aspergir as pessoas e os espaços,
tudo entregando ao senhorio de Jesus Cristo. O Espírito Santo
reanime em seus corações a alegria do Evangelho que fez Madalena correr ao encontro dos discípulos para lhes anunciar a
ressurreição com as palavras: “Eu vi o Senhor” (Jo 20,18). Feliz
e Santa Páscoa!
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Na matéria de capa desta edição do Encontro Semanal, vamos
falar sobre o Tríduo Pascal e o
Domingo da Ressurreição, os quatro dias mais importantes para a
nossa fé. Em Arquidiocese em Movimento, você lê sobre a tradicional
Bênção das Estradas, que é realizada toda Quarta-Feira Santa pelo
arcebispo. Esta foi a primeira vez
que Dom João Justino abençoou
os motoristas.
Na página 4, temos uma matéria especial sobre o último encontro da Lectio Divina e, na seção O

Edifício Religioso e suas Curiosidades, você vai entender o que é velatio. Na página 6, o Santo Padre nos
fala da Viagem Apostólica que fez
a 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

História da Igreja em Goiás
O Monumento Nacional no
Alto dos Pireneus em Goiás
A Cruz de Anhanguera
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A

pós a Proclamação da República no Brasil em 1889,
o país inicia um processo de
laicização, em que os princípios que regem a nação já não estariam mais vinculados à Igreja Católica, como nos períodos colonial e imperial. Assim, a Igreja Católica reagiu
a esse movimento com o processo de
Restauração Católica, que tinha como
finalidade dar força e vez à Igreja Católica em meio à sociedade que já não
era mais orientada segundo os princípios católicos. O grande expoente
desse movimento foi Dom Sebastião
Leme (1882-1942). Como arcebispo
do Rio de Janeiro, empreitou várias
iniciativas que manifestavam elementos da fé católica em meio à sociedade laica. Um desses foi a inauguração da estátua do Cristo Redentor
em 1931, no Corcovado (RJ). Esse era
Monumento: a Cruz de Anhanguera
um sinal visível desse movimento que
o catolicismo provocava no Brasil.
Em Goiás, coube a Dom Emanuel Gomes de Oliveira a implantação da Restauração Católica no estado. Dessa forma, ele quis construir um Monumento
Nacional no Alto dos Pireneus em Goiás (hoje região de Pirenópolis), que seria:
um grande cruzeiro – Cruz de Anhanguera – na Serra dos Pirineus, onde se
teria a Ermida Santíssima Trindade. O projeto do monumento era formado por
quatro cruzes justapostas, resultando numa quinta cruz no sentido horizontal
de cima, que completa o conjunto representativo da Cruz-Marco, relembrando
a cruz que foi colocada no coração do Brasil pelo Anhanguera (Bartolomeu
Bueno), em 1682.
As características do projeto são bem robustas para a época. A base quadrangular teria 7m de lado e 5m de altura; o pedestal, 1,5m de altura por 5m de largura; a cruz propriamente dita, 9,5m por 1,6m; os braços da cruz com 4m largura
por 1,6m de altura; tendo o monumento uma altura total de 16m. Na sua base
interior deveria ser erguido um altar com a mesma base da cruz, e no teto outra
cruz que comporia o acabamento arquitetônico. Dentro do monumento haveria
uma Capela votiva dedicada à Santíssima Trindade, devido à grande devoção
que se tinha, em Goiás, ao Divino Pai Eterno. Essa Capela teria três portas de
bronze artísticas, com os respectivos brasões dos estados de Goiás e São Paulo
e da Arquidiocese de Goiás.
O projeto arquitetônico foi realizado pelo engenheiro-arquiteto, Mário Penteado, para ser construído no alto da Serra dos Pireneus, numa altitude de 1385
metros, no cume das Serras Gerais de Goiás, de onde se vislumbra um panorama encantador e de clima muito agradável. A pedra fundamental foi lançada em
1934 pelo arcebispo de Goiás, Dom Emanuel, com as bênçãos do cardeal Dom
Sebastião Leme e dos demais prelados brasileiros. Devido às circunstâncias da
época, o monumento não foi construído, mas o seu projeto remete a um contexto
histórico de forte atuação da Igreja Católica em meio à sociedade laica.
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Domingo Pascal

é tema da Reunião de Pastoral de abril
SUZANY MARQUES E GABRIELA RODRIGUES

N

Depois, padre Leonardo nos deixou algumas indicações e sugestões
para vivenciar o Domingo da Páscoa. “Valorizar e vivenciar a riqueza dos
sinais, tais como a fogueira, a água e outros; cuidado com a proclamação
das leituras; preparar de forma adequada os cantos litúrgicos; valorizar o
Círio Pascal − a verdade do sinal; redescobrir a importância na liturgia da
Aclamação Memorial; saborear a riqueza da Eucologia Pascal”, aﬁrmou o
assessor da reunião. E pediu: “Cuidado com a proclamação das leituras. É
uma vigília com muitas leituras, algumas até bastante longas. Então, prepare bem os leitores”.
Ao ﬁnal da reunião, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Newton
Moraes, reforçou o compromisso de cuidar da vida. Todos os anos acontece
a “Operação Semana Santa”, que consiste em ﬁscalizar as rodovias federais.
As principais condutas a serem combatidas são: excesso de velocidade, embriaguez ao volante, falta de cinto de segurança e ultrapassagens indevidas.
A Bênção das Estradas acontece há 15 anos e conta com a presença de nosso
arcebispo. No Brasil, essa parceria da PRF com a Igreja só acontece aqui em
nossa Arquidiocese.
Fotos: Rudger Remígio

o último sábado, dia 9, aconteceu a Reunião Mensal de Pastoral
de abril. O encontro foi realizado, como de costume, na Cidade
da Comunhão – Centro Pastoral Dom Fernando. Participaram da
reunião sacerdotes, seminaristas, leigos e leigas.
Neste mês, fomos convidados a reﬂetir sobre o Tempo Pascal: “O Grande Domingo”, Domingo da Páscoa, em que celebramos a Ressurreição de
Nosso Senhor Jesus Cristo. O padre Leonardo José de Souza Pinheiro, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, conduziu
o momento de reﬂexão. Vindo da Arquidiocese de Juiz de Fora-MG, essa é
a segunda vez que o padre vem a Goiânia.
Em sua explanação, o padre destacou que, durante o Tempo Quaresmal,
nos textos eucológicos (orações feitas durante a Santa Missa), somos lembrados, em cada celebração, da importância de nos prepararmos bem para
vivenciar a Páscoa. “Nós temos o missal como grande fonte de espiritualidade”, disse. E completou: “Às vezes, estamos lá na missa e nem percebemos a riqueza daquilo que o padre, daquilo que o bispo está rezando em
nome de todos nós”, enfatizou.

SUZANY MARQUES

N

a manhã desta Quarta-Feira Santa, dia 13, o nosso arcebispo, Dom
João Justino, realizou a tradicional “Bênção das Estradas”. Essa é a
15º edição do evento, uma realização da Polícia Rodoviária Federal
(PRF-GO) em parceria com a Arquidiocese de Goiânia. A Bênção
das Estradas faz parte da Operação Semana Santa, em que a rodovia e os
motoristas recebem a água benta, simbolizando a proteção divina sobre todos os usuários que irão transitar pelas estradas, especialmente por ocasião
do feriado que antecede o Domingo de Páscoa.
Essa é a primeira vez que Dom João Justino realiza a Bênção das Estradas, visto que a ação é uma iniciativa que acontece exclusivamente em
Goiás. De acordo com o arcebispo, essa é uma realização importante. “Pedimos a Deus a bênção e a proteção de todos, mas pedimos toda a prudência
aos motoristas que vão pegar a direção dos veículos. Não é necessário que
alguém perca a vida, todos podem viajar. Mas é preciso prudência, o cuidado na direção para a preservação da vida”, disse.
O inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Goiás, Newton Morais, explicou que a parceria é feita com a Arquidiocese de Goiânia pois se trata de
um feriado católico e falou ainda da extrema importância da bênção que é
concedida, pois na Semana Santa o índice de acidentes é alarmante. “É um
feriado preocupante, talvez o terceiro de maior violência do ano. Então, a
expectativa que nós temos é que com essa ação, com a parceria feita com a
Arquidiocese de Goiânia nos últimos 15 anos, isso possa sensibilizar, tocar
o coração das pessoas que vão pegar a estrada. Aﬁnal, Páscoa é ressureição,
Páscoa é vida”.
Para o superintendente executivo da PRF-GO, Tiago Queiroz, a expectativa é de que o número de carros nas rodovias aumente cerca de 40%,
devido ao afrouxamento das medidas protetivas da pandemia. Para ele, a
presença da Igreja nessa operação é essencial. “A presença da Igreja quer
nos estimular uma conduta de amor ao próximo, de zelo pela família do
próximo. Se todos mantiverem esse espírito no seu percurso, faremos todos
uma boa viagem e preservaremos a vida”, alertou.

Fotos: Rudger Remígio

“Bênção das Estradas” é realizada após
dois anos de pandemia
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Sexto encontro da Lectio Divina

Voltemos a Cristo

A

conteceu, na tarde do sábado, 9 de abril, no Centro Pastoral Dom
Antônio, a reunião de coordenadores paroquiais da Pastoral Familiar. Com a frase “É bom começarmos pela família”, Dom João
Justino iniciou sua exposição. O arcebispo motivou os presentes,
dizendo: “podem contar comigo na missão que abraçaram, mas quero contar com vocês na missão que abracei”. Ele reforçou que estamos em tempo de retomada, pós-pandemia, que nos impôs muitos desaﬁos, contudo
apresentou oportunidades para o exercício da fraternidade, solidariedade
e caridade. Dom João apontou que, nesse momento, a Pastoral Familiar é
de primordial importância e reaﬁrmou que é na paróquia que a Pastoral
Familiar acontece. É na paróquia que se cuida das famílias. É na paróquia
que a Pastoral Familiar se articula como uma prioridade perene e não circunstancial.
(Fonte: Pastoral Familiar)
Foto: Arquivo

Fotos: Rudger Remígio

RAFAEL BORGES – Setor Juventude

Coordenadores da Pastoral
Familiar se reúnem no Centro
Pastoral Dom Antônio

T

Arcebispo assina Pacto Nacional
pela Primeira Infância

N

a tarde do dia 12, representantes de todos os poderes e de diversas
instituições do estado de Goiás assinaram o Pacto Nacional pela
Primeira Infância no Tribunal de Justiça de Goiás. O arcebispo,
Dom João Justino, assinou, representando a adesão da Igreja em
Goiânia e o compromisso da Arquidiocese com a proteção da primeira infância. “Tendo presente o olhar das crianças com fome e ameaçadas pela
subnutrição ou das gestantes privadas do adequado acompanhamento pré-natal, parafraseio Santa Maria Eufrásia Pelletier. Essa mulher francesa, que
cuidou das mulheres marginalizadas de seu tempo, dizia: ‘Uma alma vale o
mundo!’ Com ela eu repito, diante dos senhores: ‘Uma criança vale o mundo!’ Podem contar com o apoio e a participação da Arquidiocese de Goiânia
nesta causa”, ressaltou o arcebispo.
Fotos: Rudger Remígio

ivemos, no último sábado, o encerramento da nossa Lectio Divina.
Passamos por uma longa caminhada durante toda a Quaresma,
refletindo e meditando os Evangelhos dos domingos, buscando
compreender mais o que a Palavra queria nos dizer e como poderíamos aplicá-la em nossa vida. A Quaresma é um tempo de preparação para o ápice de nossa fé: a Semana Santa. Neste período acontecem
os principais eventos que norteiam a nossa fé, tal como a instituição da
Eucaristia, a Paixão e morte de Jesus e a sua gloriosa ressurreição.
Para chegarmos até aqui, acompanhamos Jesus no deserto, fazendo
jejum e penitência, além de nos fortalecermos na oração e na caridade.
A caminhada chegou a seu destino: estamos prontos para acompanhar
Cristo na subida ao calvário. Após 2 anos de contexto pandêmico, ter
essa oportunidade de viver presencialmente a Quaresma foi de muita
alegria para todos nós.
Depois desse período conturbado, pudemos nos preparar de forma
devida para este tempo litúrgico que chegou. A Lectio Divina foi um guia
e um auxílio para todos aqueles que se encontravam perdidos em um
período tão complicado, buscando cumprir a missão que se propôs:
dar um coração que escutasse a Deus. Dom João Justino abraçou esse
projeto e a juventude de nossa Arquidiocese conheceu e se aproximou
mais de seu arcebispo. Esperamos que ele se sinta acolhido, sabendo
que pode contar com a juventude da Arquidiocese.

O último sábado da Lectio Divina é conhecido por ser o dia penitencial. Nosso arcebispo e vários padres de nossa Arquidiocese se dispuseram a atender confissões de todos os jovens que solicitaram. Foi um
momento único poder ver tantos jovens buscando o Sacramento da Reconciliação. Nessa hora lembramos da célebre frase de São João Paulo II:
“A Igreja só será jovem quando os jovens forem Igreja”. Nesse momento
vemos os jovens que querem, de fato, ser Igreja.
A Igreja jovem não era um sonho distante do nosso querido papa,
mas pode ser uma realidade a partir do momento em que os jovens
decidirem ser Igreja. Vê-los na busca por ser Igreja restaura a esperança em nosso coração e revigora nossas forças com a finalidade de pescar mais jovens para Cristo, jogar nossas redes e resgatarmos aqueles
que precisam.
Que os frutos dessa Lectio permaneçam nos jovens e em todos os
que participaram e que juntos busquemos ser Igreja, anunciando a
Cristo Salvador. Que o nosso coração permaneça sempre atento e que
possamos a todo tempo ouvir aquilo que Deus nos fala.
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Foto: Internet

No Tríduo Pascal
celebramos o
mistério da
nossa fé
MARCOS PAULO MOTA

N

a Quinta-Feira Santa iniciamos o Tríduo Pascal. Na última edição
demos início a uma caminhada para falarmos sobre a “Grande Semana”, a mais importante para a nossa fé. Nesta edição, vamos
falar sobre o Tríduo Pascal. Passaremos pela Quinta-Feira Santa, na
qual Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio; a Sexta-Feira da Paixão, em
que Jesus morre; passamos pelo Sábado de luto, em que o Senhor está no
sepulcro; a Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações da qual deriva todo
o calendário litúrgico da Igreja; e o Grande Domingo da Ressureição. Padre
Maximiliano Costa, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Senador
Canedo, ajuda-nos a entender esses dias.

Quinta-Feira Santa
Jesus lava os pés dos discípulos e institui
a Eucaristia e o sacerdócio
Neste dia se inicia o Tríduo Pascal, com a Missa da Ceia do
Senhor, Missa de Lava-Pés, Missa da Instituição da Eucaristia e
Missa da Instituição do Sacerdócio. Essas três denominações
estão corretas para esta celebração, que marca três aspectos
importantes da espiritualidade para nós, cristãos.
Assim, precisamos entender, em primeiro lugar, que o
Tríduo Pascal é uma unidade, ou seja, todas as celebrações da
Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira da Paixão, Sábado Santo e do
Domingo de Páscoa compõem o único mistério que nós chamamos o Mistério Pascal de Cristo.
Na Quinta-Feira Santa nós fazemos memória de três grandes acontecimentos: o primeiro, a Instituição da Eucaristia; o segundo, a Instituição do sacerdócio; e o terceiro,
o rito do Lava-Pés. De acordo com a teologia judaica, sempre ao celebrar a Páscoa era necessário fazer memória da ceia. Precisamos entender o contexto teológico que remete ao Antigo Testamento, quando o povo de
Deus foi caminhar rumo à terra prometida, saindo da escravidão do Egito.
Eles tiveram que sair às pressas. Logo fizeram a ceia com os pães ázimos porque não havia tempo para a
fermentação ou para a levedação do pão. Dessa forma, Jesus Cristo, sendo um bom judeu, remete a Páscoa
Judaica aos ritos que a compunham. Nesse sentido, ele celebra com seus discípulos a ceia. Porém, com uma
novidade, porque não era apenas fazer memória de um acontecimento do passado, ou seja, a ceia judaica,
mas Jesus traz a novidade, porque por meio desta ceia ele instituiria o Sacramento da Eucaristia, que perpetuaria toda a história de fé da Igreja Católica Apostólica Romana.
Diante disso, ele também realiza com seus discípulos, nesta mesma celebração, o lava-pés, porque aquilo
que ele viveria na Sexta-Feira da Paixão, remeteria à sua entrega, ao seu serviço, à sua vida doada. Na Quinta-Feira Santa nós temos a evidência da Eucaristia e, consequentemente, o rito do lava-pés, mas não podemos
esquecer o Ministério Sacerdotal ou a Instituição do Sacerdócio, que nasce também neste dia, já que a finalidade do ministério sacerdotal é de perpetuar o Sacrifício Eucarístico.

Sexta-Feira Santa
“Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem”
A Sexta-Feira Santa, para os cristãos, é o dia mais triste do
ano, é o dia da Paixão e Morte de Jesus. É interessante percebermos a intensidade teológica de cada dia do Tríduo Pascal, a
Paixão do Senhor resulta no cume da sua missão. No Evangelho,
São João nos diz: “Ele nos amou e nos amou até o fim dando
a sua vida por nós”. Isso foi evidenciado no mistério da cruz. É
importante entendermos que ao evidenciarmos a Paixão do Senhor, não somos uma Igreja que celebra morte, mas a vida, que
emana da morte. A partir do princípio da entrega de Jesus na
cruz, devemos ter em mente que Jesus, por meio da sua morte,
assumiu a nossa morte e, a partir do momento que o Senhor
assume a nossa morte, morre em nosso lugar, para nos salvar e dar a vida eterna.
Neste dia, às 15 horas, nós temos a Celebração da Paixão de Jesus e a adoração da Santa Cruz. Devemos
ter a consciência de que não estamos adorando um pedaço qualquer de madeira, mas a cruz que foi banhada
pelo sangue de Cristo e impregnada pelo sangue redentor. Não adoramos a madeira, mas o sangue de Cristo.

Sábado Santo
A Páscoa da Ressureição
Durante o dia, no Sábado Santo vivemos em clima
de luto, pois Nosso Senhor está morto. Neste dia em
que Jesus Cristo desce à mansão dos mortos para poder
salvar todos aqueles que morreram antes dele, Jesus
desce à mansão dos mortos para levar luz àqueles que
esperam a sua chegada e não devemos fazer festa, mas
nos colocar em atitude de reflexão, pois Jesus derramou o seu sangue para redimir nossos pecados. É um
dia doloroso para Maria, porque ela vivenciou todos os
momentos da prisão dele, os caminhos da cruz e quando ele morreu ela o teve nos braços. E quando ele foi
sepultado, Maria volta para casa e a casa está vazia.
No Sábado Santo, em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida seus
filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor,
ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu
triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus.
A celebração da Eucaristia, neste dia, remete a uma antiga aliança, mas agora não numa panificação,
e sim numa totalidade mais ampla, em que o próprio Cristo se faz alimento para que nós nos alimentemos
do seu corpo e do seu sangue. Tudo isso para que nós entendamos que a fé da Igreja é uma fé viva, porque
nós acreditamos no Deus vivo e ressuscitado. Partindo disso, o Mistério da Vigília Pascal evidencia essa
vitória sobre a morte, o pecado, e, mais do que isso, a vida que sempre vence a morte.

Domingo de Páscoa
O Senhor ressurgiu, Aleluia, Aleluia
O Salmo que cantamos neste dia nos relembra
que o Domingo é o dia que Deus fez para nós. “Este
é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos
e nele exultemos” (Sl 117). Devemos nos alegrar,
pois aquele que morreu para redimir os nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna.
O Evangelho deste domingo narra o encontro
do ressuscitado com as mulheres e, depois, consequentemente, com os primeiros discípulos. Por
meio desses relatos há sempre duas realidades: a
primeira, do assombro e do susto, de não saberem ou não entenderem o que estava acontecendo.
A segunda, que é a mais importante, a alegria da novidade que a ressurreição de Jesus Cristo
traz a cada cristão. É necessário que nós, ao celebrarmos o Domingo de Páscoa, não fiquemos no
assombro da novidade, mas que abramos o nosso coração para acolhermos o que Jesus tem para
nos oferecer, a vida nova em Deus, que nos é comunicada para que em nossa vida, em meio às
dificuldades e desafios, tenhamos a graça de experimentá-lo sempre vivo e ressuscitado.
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CATEQUESE DO PAPA

VIAGEM
APOSTÓLICA
A MALTA
Estimados irmãos e irmãs!

N

o começo de abril, fui a Malta. Uma Viagem Apostólica que
estava planejada já há algum tempo: foi adiada há dois anos,
devido à covid e às suas consequências. Poucas pessoas sabem que Malta, embora seja uma ilha no meio do Mediterrâneo, recebeu o Evangelho muito cedo. Por quê? Porque o Apóstolo
Paulo naufragou perto do seu litoral e milagrosamente salvou-se ele
mesmo e a todos os que estavam no barco, mais de 270 pessoas. O
Livro dos Atos dos Apóstolos relata que os malteses acolheram todos, mencionando esta expressão: “com rara humanidade” (28,2). Isto
é importante, não nos esqueçamos: “com rara humanidade”. Escolhi
precisamente estas palavras: com rara humanidade, como lema da minha Viagem, pois indicam o caminho a seguir não só para enfrentar
o fenômeno dos migrantes, mas em geral para que o mundo se torne mais fraterno, mais vivível, e se salve de um “naufrágio” que nos
ameaça a todos nós que estamos – como aprendemos – no mesmo
barco, todos. Malta é um lugar-chave neste horizonte.
Antes de mais, geograﬁcamente, devido à sua posição no centro do
mar entre a Europa e a África, mas que também banha a Ásia. Malta
é uma espécie de “rosa dos ventos”, onde povos e culturas se cruzam;
é um ponto privilegiado a partir do qual se pode observar a área mediterrânea numa perspectiva de 360°. Hoje fala-se frequentemente de
“geopolítica”, mas infelizmente a lógica dominante é a das estratégias
dos Estados mais poderosos para aﬁrmar os seus interesses alargando
a própria área de inﬂuência econômica, ou inﬂuência ideológica ou
inﬂuência militar: estamos vendo isto com a guerra. Malta representa, neste quadro, o direito e a força dos “pequenos”, das pequenas
nações, mas ricas em história e civilização, que deveriam levar a cabo
outra lógica: a do respeito e da liberdade, a do respeito e também a
lógica da liberdade, da convivência das diferenças, oposta à colonização dos mais poderosos. Estamos vendo isto agora. E não só de uma
parte: também de outras… Após a Segunda Guerra Mundial, foram
feitas tentativas para lançar as bases de uma nova história de paz, mas
infelizmente – não aprendemos – a velha história de grandes potências concorrentes continuou. E, na atual guerra na Ucrânia, estamos
testemunhando a impotência da Organização das Nações Unidas.
Segundo aspecto: Malta é um lugar-chave no que diz respeito ao
fenômeno das migrações. No Centro de acolhimento João XXIII, encontrei-me com muitos migrantes que chegaram à ilha após terríveis viagens. Não nos devemos cansar de ouvir os seus testemunhos, porque
esta é a única forma de escapar à visão deturpada que frequentemente
circula nos meios de comunicação e de reconhecer os seus rostos, as
histórias, feridas, sonhos e esperanças destes migrantes. Cada migrante é único: não é um número, é uma pessoa; é único como cada um
de nós. Cada migrante é uma pessoa com a própria dignidade, raízes
e cultura. Cada um deles é portador de uma riqueza inﬁnitamente
maior do que os problemas que comporta. E não nos esqueçamos que
a Europa foi feita pelas migrações.
Evidentemente, o acolhimento deve ser organizado – isto é verdade – deve ser governado, e antes, muito antes, deve ser planejado
juntos, a nível internacional. Pois o fenômeno migratório não pode ser
reduzido a uma emergência, é um sinal dos nossos tempos. E como
tal deve ser lido e interpretado. Pode tornar-se um sinal de conﬂito ou

um sinal de paz. Depende do modo como o consideramos, depende
de nós. Aqueles que deram vida ao Centro João XXIII, em Malta, ﬁzeram a escolha cristã e por isso chamaram-no “Peace Lab”: laboratório
de paz. Mas gostaria de dizer que Malta no seu conjunto é um laboratório
de paz! Toda a nação com a sua atitude, com a própria atitude, é um
laboratório de paz. E pode cumprir esta missão se for buscar às suas
raízes a seiva da fraternidade, da compaixão e da solidariedade. O
povo maltês recebeu estes valores juntamente com o Evangelho, e graças ao Evangelho eles serão capazes de os manter vivos.
Por isso, como bispo de Roma, fui conﬁrmar aquele povo na fé e
na comunhão. De fato – terceiro aspecto – Malta é um lugar-chave
também do ponto de vista da evangelização. De Malta e Gozo, as duas
dioceses do país, muitos sacerdotes e religiosos, bem como ﬁéis leigos,
partiram, dando testemunho cristão em todo o mundo. Como se a passagem de São Paulo tivesse deixado a missão no DNA dos malteses!
Por conseguinte, a minha visita foi, antes de mais, um ato de gratidão,
gratidão a Deus e ao seu santo povo ﬁel que está em Malta e Gozo.
Contudo, também lá sopra o vento do secularismo e a pseudocultura globalizada do consumismo, do neocapitalismo e do relativismo.
Também lá, portanto, é tempo de nova evangelização. A visita que,
como os meus Predecessores, realizei à Gruta de São Paulo, foi como
beber da fonte, para que o Evangelho possa jorrar em Malta com o
vigor das suas origens e reavivar o seu grande patrimônio de religiosidade popular. Isto é simbolizado pelo Santuário Mariano Nacional
de Ta’Pinu, na ilha de Gozo, onde celebramos um intenso encontro de
oração. Lá senti palpitar o coração do povo maltês, que tem tanta conﬁança na sua Santa Mãe. Maria reconduz-nos sempre ao essencial, a
Cristo cruciﬁcado e ressuscitado, e isto é para nós, ao seu amor misericordioso. Maria ajuda-nos a reavivar a chama da fé, atraindo o fogo do
Espírito Santo, que anima o jubiloso anúncio do Evangelho de geração
em geração, pois a alegria da Igreja é evangelizar! Não esqueçamos
aquela frase de São Paulo VI: a vocação da Igreja é evangelizar; a alegria da Igreja é evangelizar. Não a esqueçamos porque é a deﬁnição
mais bonita da Igreja.
Aproveito este ensejo para renovar os meus agradecimentos ao
Senhor Presidente da República de Malta, tão gentil e irmão: obrigado a ele e à sua família; ao Senhor Primeiro-Ministro e às demais autoridades civis, que me acolheram com tanta gentileza; assim como
aos bispos e a todos os membros da comunidade eclesial, aos voluntários e a quantos me acompanharam com a oração. Não quero deixar de mencionar o Centro de acolhimento para os migrantes João
XXIII: lá aquele frade franciscano que o leva em frente, padre Dionísio Mintoﬀ, tem 91 anos e continua a trabalhar assim, com a ajuda
dos colaboradores da Diocese. É um exemplo de zelo apostólico e de
amor aos migrantes, que hoje é tão necessário. Nós, com esta visita,
semeamos, mas é o Senhor que faz crescer. Que a sua inﬁnita bondade conceda abundantes frutos de paz e bem ao querido povo maltês!
Obrigado a este povo maltês pelo seu acolhimento tão humano, tão
cristão. Muito obrigado.

Audiência Geral – Sala Paulo VI, 6 de abril de 2022
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Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi arquitetura – Arquitetura do Sagrado

O VELATIO

elatio, palavra de origem grega, signiﬁca
velar. É o nome do costume de cobrir, com
um pano roxo, as imagens dos santos e
cruciﬁxos das nossas igrejas, na Quaresma.
Há quatro séculos passados, essa prática faz parte
do nosso rito litúrgico. No Missal Romano de S. Pio
V (1570-1962), ela era deﬁnida como procedimento
obrigatório a partir do ﬁnal da Missa do Sábado anterior ao 5º Domingo da Quaresma até o Domingo
da Paixão.
O procedimento tem uma mudança, quando o
papa Paulo VI faz uma rubrica (título de um capítulo) no Missal Romano, pós-Concílio Vaticano II, que
deﬁne: “O costume de cobrir as cruzes e as imagens

das igrejas pode conservar-se, conforme o parecer
da Conferência Episcopal. As cruzes permanecem
cobertas até ao ﬁm da celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-Feira Santa; as imagens, até ao começo da Vigília Pascal” (cf. Missal Romano atual
[edição do altar], p. 206).
Essa diferença não alterou o objetivo deste costume, que é o de eliminar a distração e alimentar
a atenção dos ﬁéis ao momento litúrgico mais importante da vida cristã, o Mistério Pascal, celebrado na Sexta-Feira da Paixão do Senhor. A retirada dos panos, que cobrem as imagens, acontece
no Sábado Santo, quando celebramos a glória da
Ressurreição.
Fotos: Internet
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LEITURA ORANTE

Cristo, nossa alegria
UOXINTON CARVALHO (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aríssimos irmãos e irmãs, hoje
nosso coração se enche de alegria e entusiasmo, porque Cristo venceu a morte. Tendo vivido o tempo quaresmal, a Igreja hoje
proclama a Páscoa do Senhor, a passagem da morte à vida. Essa é a Páscoa
da vitória de Cristo sobre a morte e o
pecado. Cristo na sua Paixão, Morte e
Ressureição “não faz acepção de pessoas” (At 10,34), mas assume as misérias e fracassos de toda a humanidade
para nos levar a uma vida plena. Por
esse motivo, podemos rezar com o salmista “este é o dia que o Senhor fez,
exultemos e alegremo-nos nele” (Sl 117
(118), 24). É dia de alegria, deixemos a
alegria da Páscoa nos contagiar e transformar nossas tristezas em júbilos.
Nesse mistério da Páscoa, em que
fomos ressuscitados com Cristo e em

Cristo, somos convidados a “procurar as coisas do alto” (Cl 3,1), somos
convidados a abandonar a velha vida,
os pecados de estimação, pois morremos com Cristo e nossa vida “está
escondida com Cristo em Deus” (Cl
3,3). Cristo ressuscitou verdadeiramente. Além do testemunho de Maria
Madalena, temos ainda o testemunho
de dois apóstolos Pedro e um outro
discípulo (Jo 20,1-2) que não tem o
nome citado. A ausência do corpo de
Cristo no sepulcro é testemunho de
sua ressurreição.
Caros irmãos, nosso Senhor está
vivo e quer nos comunicar uma nova
vida. Uma vida de plenitude e comunhão. Para isso, precisamos fazer essa
experiência com Cristo ressuscitado
por meio da oração, da Eucaristia e da
leitura das Sagradas Escrituras. Por
ﬁm, é através do encontro com Cristo ressuscitado que encontraremos o
verdadeiro sentido de nossa vida.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 20,1-9 (página 1495 – 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 objetivo. Ela é viva e eﬁcaz. A Palavra
de Deus hoje se cumpriu em 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.
Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – Ano C.
Liturgia da Palavra: At 10,34a.37-43; Sl 117 (118),1-2.16ab17.22-23 (R. 24); Cl 3,1-4; Jo 20,1-9.

ARQ. INDICA
Sugestão de filme
A vida e a paixão de
Jesus Cristo
Lista do Vaticano
La vie et la passion de Jésus Christ é
um filme mudo francês de 44 minutos
que foi produzido e lançado em 1903.
Como tal, é um dos primeiros filmes
narrativos de longa-metragem e um
dos mais importantes e pioneiros filmes sacros que retratam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus.

